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L'evolució de Lluís Recoder
Pel que he observat al llarg d'aquests anys, el conseller Lluís Recoder, fins no fa gaire alcalde de Sant
Cugat i ara titular de Territori i Sostenibilitat, ha fet una evolució molt elevada en el terreny de
l'autoafirmació nacional. Sense voler jutjar les seves conviccions interiors, que desconec, i basant-me
només en declaracions seves motivades per fets polítics determinats, hi detecto un gran canvi amb
relació a la necessitat vital d'un Estat propi per a Catalunya. És de lamentar, això sí, el gest de
menyspreu que va tenir el passat 7 de juny, abandonant el ple del Parlament, quan el diputat Uriel
Bertran, de Solidaritat Catalana, va presentar una moció contra els peatges a les autopistes catalanes
perquè els seus costos han estat amortitzats desenes de vegades.
Ja sé que Recoder pertany a un partit que no es declara independentista, per bé que la major part dels seus
votants ho són, però a mi, en aquest cas, m'interessa la persona. I l'assertivitat nacional de Recoder ha crescut
en la mesura que ho ha fet la del país. Crec que ell mateix, si revisa les seves declaracions dels darrers temps,
hi descobrirà paraules vinculades amb els drets nacionals de Catalunya que no havia dit anteriorment. Per
exemple aquestes: 'El futur passa perquè Catalunya decideixi quin és el seu propi horitzó, que no ha de ser cap
altre que el de tenir l'Estat que garanteixi la defensa dels seus valors ciutadans, econòmics i culturals i la
projecti al món com una nació oberta, moderna i democràtica'.
No cal dir que jo prefereixo molt més aquest Recoder. Per això m'agrada que, per raons del seu càrrec, constati
la burla a Catalunya dels governs del PP i del PSOE. Uns governs que en els darrers vint anys només han
ampliat un quilòmetre la xarxa ferroviària catalana. Un únic quilòmetre. I pel que fa a la inversió en
infraestructures acordada inicialment, és prou sabut que l'any passat l'Estat només va executar-ne el 35%
mentre que a Madrid va arribar al 111%. És a dir, que Espanya no sols ens ha estafat el 65% de les inversions
públiques, sinó que, en comparació amb Madrid, el greuge arriba al 76%.
Arribats aquí, és positiu que Lluís Recoder demani que la Comissió Europea supervisi la inversió en
infraestructures del govern espanyol, ja que, com s'ha vist, no sols pretén fer passar el clau per la cabota
foradant els Pirineus per fer-hi l'anomenat Corredor Central, sinó que està retardant al màxim la construcció
del Corredor Mediterrani dedicant-hi només 11 milions d'euros mentre que en destina 2.000 a la construcció
d'un AVE a Galícia que, pel seu volum de passatgers, el sentit comú més elemental diu que és inconcebible,
inviable i manifestament insostenible.
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