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Un pla Cerdà català
CATALUNYA POT dotar-se
d’un pla integral, una mena de
pla Cerdà, que posi ordre en
aquest mapa ple de desequilibris que és ara el país. Ho va dir
un dels impulsors del Compromís per Lleida, Josep Maria Escribà, i ho va subscriure immediatament el president executiu
d’Agbar, Àngel Simón. Un pla
que prevegi la solució dels problemes atàvics, com el de l’aigua, per exemple, sense complexos però sense actituds mercantilistes, com va afirmar el
president de la Diputació, Joan
Reñé; on els recursos destinats
a la millora de la gestió de l’aigua siguin, almenys, tan importants com els que es destinen
a la construcció de la infraestructura, com va reclamar l’investigador de l’IRTA Joan Girona. Aquestes i altres opinions
van sortir de la jornada Aigua,
element transformador, impulsada per la Diputació i Agbar
a la Casa Canal de Mollerussa
amb la col·laboració de SEGRE.
Reflexions de gran valor, la majoria, que posen de manifest la
necessitat que el país sigui capaç de resoldre els seus propis
problemes per no dependre dels
altres i on aquesta solució resulti beneficiosa per a totes les
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Escurçar els terminis

Fa falta un projecte
comú de país que
afronti amb valentia els
problemes històrics
del país i resolgui
els desequilibris
parts perquè estem cansats, com
va dir l’empresari Ramon Tèrmens, de mirar des de la Panadella i veure una part del país
amb gent i sense recursos naturals i l’altra amb recursos i sense gent. Un país que per resoldre el repte de tornar a generar
riquesa no pot fiar-ho tot a l’enginyeria biomèdica perquè hi
ha una altra classe d’activitats,
importants en innovació, com
les relacionades amb els aliments, que no tenen tan bona
premsa.
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Records musicals
UN INVESTIGADOR de la
Universitat de Califòrnia, professor de psicologia, ha explorat l’activitat cerebral en persones mentre escoltaven música i
ha arribat a la conclusió que l’escorça prefrontal, que és la regió
del cervell on a més de portarse a terme funcions executives
s’emmagatzemen els records del
nostre passat, serveix com a interconnectador de la música que
pugui resultar-nos familiar amb
els records i emocions lligades
a aquesta.Aquestes experiències, i el convenciment que els records musicals que guardem a
la ment perduren més que una
altra mena d’evocacions, han fet
que es posi a estudiar la possibilitat de desenvolupar una
teràpia en malalts d’Alzheimer.
Amb dos dies de diferència
han mort aquest mes els supervivents de dos grups musicals
que van ser icona per a una generació, Estela Raval, de Los 5
Latinos, i Herb Reed, de The
Platters.Aquests van néixer com
a grup l’any 1953 i els llatins,
quatre anys després. Encara avui
es venen discos seus i poden escoltar-se de tant en tant per la
ràdio, però el seu període àlgid,
de més èxits, va durar fins a mit-
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jans de la dècada dels seixanta.
Algun d’aquests van ser grans
èxits, com OnlyYou i The Great Pretender, compartits pels
dos conjunts, en la seua versió
anglesa original perThe Platters
i en la traducció castellana, Solo tú y El gran simulador, per
Los 5 Latinos.
He buscat a casa, entre CD,
els dels dos grups que contenen
aquestes cançons juntament
amb altres que també van tindre èxit, Como antes, Tú eres
mi destino, Quiéreme siempre...
i he aprofitat durant un parell
d’hores, al finalitzar la jornada de treball, per escoltar-los
amb els ulls tancats. Els records
d’aquells anys d’estudiant han
sorgit un rere l’altre.Temps passats van ser millors?
¿Qui, si ja té certa edat, al
veure la imatge d’un molinet
manual de cafè no recorda la
seua infantesa, o qui al veure
una exposició fotogràfica retrospectiva de la seua ciutat no
recorda els carrers per on va
passar de petit? La connexió
temporal entre el passat i el present no només es porta a terme
amb la música, però a mi, juntament amb algunes olors, és
l’estímul que em provoca més
reminiscències.

Encara que correm el risc que els desitjos es confonguin amb la realitat, el cert és
que la setmana s’ha tancat amb bones notícies per a l’economia, reflectides en una
recuperació de les borses i una rebaixa de la pressió sobre la prima de risc, i que
s’expliquen pel resultat de les auditories que han avaluat el forat de la banca espanyola, menor del que es temia fins i tot en el pitjor dels escenaris, i també per l’acord
de Roma, subscrit pels quatre grans països de la zona euro, pel qual es destinaran
130.000 milions d’euros a un nou pla de creixement i també caldria inscriure en
aquest capítol de bones notícies els avanços de la Unió Europea per crear una taxa
sobre les transaccions financeres, en la línia del que va proposar al seu dia el Nobel d’economia James Tobin, que ajudaran a millorar la recaptació i sobretot a frenar la volatilitat dels mercats. En clau interna, tot i això, el més significatiu és que
el primer avanç de les auditories circumscriu el forat de la banca entre 51.000 i
62.000 milions d’euros, lluny dels cent mil milions oferts per Europa, i sobretot limitats a les entitats que ja estan intervingudes, amb la garantia ratificada que les
grans entitats, Santander, BBVA i CaixaBank, no necessiten cap ajuda oficial i tenen
els seus balanços sanejats. Hi ha encara massa incerteses, falten concrecions i sobretot agilitzar els terminis per aconseguir que la solvència, la liquiditat i la confiança es recuperin com més aviat millor, però després de la vergonya d’haver de
sol·licitar ajuda i de la confusió, amb dosis d’arrogància per part de les autoritats
espanyoles, amb què s’ha gestionat, és un primer pas important. De la mateixa manera que pot resultar transcendental el pla de creixement aprovat a Roma perquè
representa un canvi de tendència en la política europea: ja no parlem només d’austeritat i de retallades, que a Espanya es tradueix en increment de l’atur, sinó que es
destina l’1 per cent del PIB a rellançar la inversió i apostar pel creixement aprofitant les possibilitats que ofereix el Banc Europeu d’Inversions. És positiu que s’aposti per una política de més Europa i que les reformes estructurals necessàries es facin simultàniament amb una política de creixement, però el més important és escurçar els terminis i ajustar les decisions a les demandes de la societat, que reclama actuacions amb urgència.
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A LA XARXA
@ElHuffPost (El Huffington Post)
«130.000 milions per al creixement. Pla
Marshall o truc comptable?»
@GLlamazares (Gaspar Llamazares )
«El PSOE vota la disciplina fiscal de la
Merkel, i ara es queixen del rescat, que és
una de les seues conseqüències. No ho
entenc.»
@GabrielPernau (Gabriel Pernau)
«CatCaixa tornarà l’euro per recepta als
clients amb pensió domiciliada? Preferiria
que tornessin les preferents o el que els
hem deixat.»
@Banquilleros (Tito i 11 més)
«Zidane: “Iniesta pot jugar fins i tot de
porter.” Avantatges de ser etern; te la sua
el que pugui pensar Mou.»
@NoticiasCaracol (Noticias Caracol)
«Pare Shakira confirma embaràs i més
tard desmenteix haver confirmat
presumpte embaràs de la cantant i Piqué,
SOSSSS.»

LES PERLES DEL DIA

«L’euro per recepta ha
arribat per quedar-se;
tot i que millori l’economia,
continuarà cobrant-se»
ARTUR MAS
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

«Podem alliberar
aigua (a Barcelona).
A canvi, cal saber
exigir el que
necessita Lleida»
JOAN REÑÉ
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ

«Utilitzarem els mecanismes
existents a la UE: lluitar
contra l’especulació i crear
creixement econòmic»
FRANÇOIS HOLLANDE
PRESIDENT DE FRANÇA

