
Cultura de l’intercanvi 

N
o només es tracta 
d’intercanviar roba, 
llibres, joguines, arti-
cles de cuina o mate-
rial escolar. No no-

més es tracta d’oferir i rebre 
temps, feina o coneixement. La 
nova cultura de l’intercanvi –en 
realitat tan antiga, tan pròpia de 
societats primitives i preeconò-
miques– irromp en aquests temps 
de profunda i prolongada crisi 
amb un missatge molt important. 
Certament és possible viure d’una 
altra manera, canviar les priori-
tats, realçar conceptes que fins fa 
poc estaven arraconats. Les acci-
ons que es porten a terme, totes 
de caràcter social, persegueixen 
alguna cosa més que la satisfacció 
d’una necessitat: enalteixen la so-
lidaritat, inciten a la sostenibili-
tat, posen l’accent en la reutilitza-

ció i no en el malbaratament.
  A més a més, hi ha un detall ca-
pital que convé destacar en tots 
els casos que avui exposa EL PERI-
ÓDICO: els diners deixen d’exis-
tir, el valor ja no resideix en un 
paper simbòlic o en una especu-
lació. El compromís passa a ser 
un capital sòlid, invertible. Un lli-
bre equival a uns pantalons que 
es poden pagar amb la feina d’un 
electricista a qui algú oferirà clas-
ses d’anglès. I així, successiva-
ment, formant una cadena d’alt 
rendiment ètic. Es fa intercanvi i 
s’entreguen hores lliures per for-
mar i formar-se, instruir, apren-
dre o acompanyar. Es cultiven 
horts a canvi dels seus fruits. 
Emergeix una nova cultura que 
valora l’ésser humà pel que pot 
donar als altres i no pel que pos-
seeix. 

Editorials

Pacte !scal unit
aquest és l’objectiu de la declara-
ció plantejada pel Govern de CiU. 
Per això, l’enroc de l’Executiu ca-
talà i el seu acostament a ERC  
–tots dos units per un concert a la 
basca i a la navarresa– infonen re-
cels sobre l’objectiu real del docu-
ment. El PSC aborda la proposta 
convergent amb l’incompliment 
de la promesa de Mas durant la se-
va investidura de consensuar 
amb el principal partit de l’oposi-
ció els nous passos de l’autogo-
vern. CiU faria malament a inten-
tar aprofitar la difícil situació del 
PSC per imposar el seu text, ja 
que aquest necessita necessària-
ment els socialistes per  tenir un 
pes decisiu a Madrid. El PSC, per 
la seva part, ha d’escoltar el senti-
ment ciutadà clarament a favor 
del pacte fiscal i tirar l’àncora a 
Catalunya. Els ciutadans no te-
nen forces per perdre el temps ni 
veure com els polítics el perden. 
No volen més victimisme perquè 
ja són víctimes de la crisi.

L
a magnitud del desafia-
ment requereix, sens 
dubte, el consens. El Go-
vern d’Artur Mas, en la 
seva tasca no només de 

gestionar sinó també d’impulsar 
la política catalana, ha presentat 
un document sobre el pacte fiscal 
que, dimecres que ve, se sotmetrà 
a votació al Parlament. No es trac-
ta d’un text més. En una Catalunya 
amenaçada d’intervenció, segons 
va declarar el mateix Mas, i una 
Espanya sobre la qual penja la 
mateixa espasa de Dàmocles, 
plantejar qüestions de diners exi-
geix molta claredat i, sobretot, 
unitat. Davant d’un Govern, el de 
Mariano Rajoy, que no compleix 
amb l’Estatut, Catalunya no hi 
pot anar amb una reclamació par-
tidista que no la representi com a 

tal, és a dir, que no porti el segell 
de totes o de la majoria de les for-
ces polítiques. És amb l’Estat amb 
el qual s’ha d’arribar a un acord i 
qualsevol senyal de debilitat reta-
lla les probabilitats d’èxit de 
Catalunya. Aquestes probabili-
tats també es redueixen, fins i tot 
a zero, si es va a Madrid amb una 
proposta de màxims, constitucio-
nalment tocada. En aquesta línia 
es va pronunciar aquesta setma-
na el Cercle d’Economia, centre 
de la burgesia catalana liberal, 
que no li veu llarg recorregut a 
l’actual document de Mas. Si hi 
ha un xoc de trens amb Madrid, i 
en aquest xoc hi poden estar el 
Govern i partits, ja que el canvi de 
model també afecta Espanya, 
Catalunya no aconseguirà millo-
rar el seu finançament si és que 

L’opinió del diari s’expressa només en els editorials. Els 
articles exposen postures personals.

Espanya a un pas de 

l’abisme, gent que 

pateix i protesta...  

Síria a les mans d’un 

cabró a qui defensen 

els impresentables 

russos i xinesos. Tot és 

una lamentable veritat

mateix. La serenitat estival em sem-
bla culpable.
 Espanya a un pas de l’abisme, 
gent que pateix i protesta... Síria a 
les mans d’un cabró a qui defensen 
els impresentables líders russos i xi-
nesos. Tot és una lamentable veri-
tat. I més coses. Fa una setmana es-
crivia amb motiu del registre, tres 
anys després, de les cases de Millet 
i Montull: «¿És només inoperància 
o també una mica de por? Els ciuta-
dans assistim estupefactes a la xar-
lotada judicial sabent a més que el 
cas Palau està vinculat al tema «Fer-
rovial-diners a canvi de favors-Con-
vergència». Lleig. ¿És només inope-
rància o també una mica de por?»
 Doncs sembla que o no hi havia 
por o s’ha superat. Convergència ha 
hagut de prestar una fiança de 3,2 
milions d’euros, sota amenaça de 
l’embargament dels seus béns. Una 
lleu brisa remou pins i alzines.
 Presumptament la cosa seria així: 

vergència. ¿Estem presumptament 
a València? Esquerra vol protegir la 
institució, diu. Que no es preocu-
pin, ja la protegia Ferrovial. És clar 
que els indicis són febles. Passa que 
la fiscalia diu que ho té clar. En fi.
 Els que van al·lucinar amb l’ex-
plosió del cas Palau van ser els pobres 
cantaires que actuaven per amor a 
l’art i havien d’utilitzar els seus cot-
xes particulars per anar a cantar: «Al 
damunt dels nostres cants, aixe-
quem una ‘Cartera’ que els farà més 
triomfants». Hi ha una cosa positiva: 
Convergència no seria el partit pro-
vincià i mentider que dibuixen els 
espanyolistes. Ferrovial és una em-
presa de matriu genuïnament ma-
drilenya. Convergència no hauria 
tingut cap problema a finançar-se 
amb diners espanyols. Això és am-
plitud de mires i modernitat. Em sa-
bria greu per la gent de bona fe: «In-
inde-inde-ferro-vial».
 Jo què sé... H

B
anc de fusta envoltat de 
pins i alguna alzina que 
lluita per, com deia 
Celaya, «poder erguirse y 
respirar y ser». Tarda de 

sol i mosques. Una tarda. Al brunzit 
que «evoca totes les coses» s’hi afe-
geix un d’aquells instants breus pe-
rò intensíssims d’estupefacció. Ca-
dascú viu les coses a la seva manera i 
al no poder ser més que una, aques-
ta manera li sembla natural. A vega-
des se sua candidesa. Una cosa és 
pensar i una altra sentir entre el 
moll de l’os i les entranyes. Ni distan-
ciament ni cinisme. S’atrapa un a si 

Ferrovial li dóna diners al Palau en 
concepte de mecenatge cultural. El 
Palau li dóna els diners a Convergèn-
cia. Aquesta aconsegueix que la Ge-
neralitat adjudiqui obra pública a 
Ferrovial. L’intermediari Millet se 
sent amb les mans lliures per robar 
el que li surti dels ous. Presumptes 
ous. Maleïda tarda de sol i mosques. 
¿Perquè m’indigno? Perdó, ¿per què, 
presumptament, m’indigno?
 Els de Convergència diuen que 
els indicis són febles i que difícil-
ment es podrà demostrar. Per si de 
cas l’educat Homs qualifica de «ma-
carra» Montoro en una entrevista. 
Els partits demanen la comparei-
xença de Mas al Parlament i Esquer-
ra diu que no perquè no vol que 
s’eclipsi el pacte fiscal. Pel que sem-
bla els ha agafat una sobtada res-
ponsabilitat institucional. I això 
que quan la presumpta gürtel a la ca-
talana, Mas era conseller en cap del 
Govern i secretari general de Con-

Jo què sé...
XAVIER
SARDÀ

¡In-inde-
inde-
ferro-vial!

Noms propis

Pedro García
Exdirector de la RTVV

n

Imputat en el cas Gürtel, la seva ges-
tió al capdavant de la televisió pú-
blica va ser exemple del malbarata-
ment general que ha portat aquest 
mitjà a prescindir del 70% de la se-
va plantilla i el País Valencià a de-
manar l’ajuda de l’Estat.  3Pàg. 19 

Percival Manglano
Conseller de Madrid

n

El responsable d’Economia i Hisen-
da de la comunitat madrilenya se-
gueix l’estela de la seva líder, Espe-
ranza Aguirre, amb la intenció de 
restringir la gratuïtat de l’educació 
i, en conseqüència, generar des-
igualtat.  3Pàg. 33 

Gerard Ardanuy
Regidor de l’Eixample

=

L’Ajuntament de Barcelona hauria 
de prendre nota de les idees propo-
sades pels veïns per donar ús a un 
solar del barri, de titularitat muni-
cipal, que la crisi va deixar buit i 
sense projectes ja amb l’anterior 
consistori.  3Pàg. 40 

n
María de Villota
Pilot

Un senyal que la recuperació de l’es-
portista madrilenya va per bon ca-
mí és el seu trasllat a Espanya des-
prés d’haver estat 17 dies hospita-
litzada a la Gran Bretanya. La seva 
arribada dóna ànims a la pilot i a la 
seva família.  3Pàg. 55 

n

n
Adele
Cantant

L’artista britànica va ocupar el tron 
del soul blanc quan fa un any va 
morir Amy Winehouse. Comparteix 
amb la diva desapareguda una veu 
personal i afligida, amb què ha con-
quistat el difícil mercat dels Estats 
Units.  3Pàg. 60 i 61
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