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Trobada de tempteig
«Caldrà estar atent per veure si totes aquestes negociacions que busquen la
investidura no vagin abaratint les exigències dels negociadors»
Primera reunió entre PSOE i ERC per explorar el suport republicà al govern de coalició entre
socialistes i Unides Podem. ERC es manté en el NO i han quedat que hi tornaran el dimarts que
ve, el dia 3 de desembre, i que comparteixen la necessitat d'emprendre la via del diàleg. Si la cosa
es mesura per les dues hores i mitja llargues, deu ser un senyal positiu pels interessos de les
dues parts. Si la reunió hagués durat la claror d'un llampec, diríem que la cosa no ha anat bé, que
no tenien res a dir-se. Però aquí sí que hi havia moltes coses a dir-se, venint com venim d'una
campanya electoral on l'estirabot, la línia vermella i el retret han sigut norma.
Si més no el salt del problema de convivència, al d'acceptar que això que passa aquests
darrers anys és un conflicte polític ja és un pas. Com aquells dels astronautes i la humanitat,
tenint en compte com es fan pregar els investits. Veurem si la lliçó apresa ho és de debò. ERC els
ha plantejat les 4 potes, entre governs, sense apriorismes ni temes vetats, amb calendari i
garanties de compliment. El PSOE que no deu voler ficar-la la pota, parla de clima constructiu i
de voluntat d'entesa institucional.
Tot això, enmig d'aquesta arrencada del cicle comercial i consumista que lliga l'encesa de les
il·luminacions nadalenques amb tot aquest nou calendari ianqui de Black Friday i de Ciber
Monday. El comerç busca la injecció com sigui, amb la contribució del reforç lumínic (a Barcelona
aquest any també amb llums a la Via Laietana i a Urquinaona, zones que es van veure més
afectades pels aldarulls als carrers arran de la coneguda sentència del judici del procés).
El comerç busca la injecció amb la por als talons que la crisi es torni a establir com a panorama
desolador. Hi ha senyals que sembla que això sigui un espantall, que l'economia va bé, malgrat
els entrebancs de tenir un present polític complicat, sense pressupostos i amb presons i exilis.
Però si repassen el comunicat del PSOE post reunió, veuran que hi ha referència a la situació de la
indústria catalana i en especial la del sector de l'automòbil.
El Black Friday deu ser més estimulant que parlar de rebaixes. Caldrà estar atent per veure si
totes aquestes negociacions que busquen la investidura no vagin abaratint les exigències dels
negociadors, perquè és clar que si no ja saben què ens espera: unes noves eleccions, i si es
repeteixen tres vegades, ja deurà intervenir el Tribunal de Comptes, perquè entre tanta abraçada i
falta de cintura, això ja deu ser malversació.
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