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AL PALAU ROBERT

El nou ‘un sol poble’

JORDI COTRINA

La Generalitat destaca en una exposició els èxits de l’últim quart
de segle H El medi ambient preocupa sobretot els joves
BERTA LÓPEZ
BARCELONA

El Palau Robert de Barcelona
acull l’exposició Catalunya: 7,5 milions de futurs, que destaca les gestes aconseguides en diferents àmbits durant els últims anys a Catalunya. El títol, inspirat en un famós lema de la Generalitat dels
80, Som 6 milions, vol recuperar la
idea de Catalunya com un sol poble «plural i inclusiu», posant de
manifest que la causa comuna és
«la de la democràcia i la convivència» i «la de la llibertat, la igualtat i
la fraternitat».
La campanya del Som 6 milions
va anar «de dalt cap a baix», mentre que en aquest cas s’ha pretès revertir el seu sentit. Les dades que
es donen són obertes, perquè siguin els ciutadans els que acabin
configurant la seva visió i la seva
idea del país, segons constata el comissari de l’exposició, Quim Torrent. També per aquesta raó, dues
de les sis sales de l’exposició estan
pensades perquè el visitant pugui
expressar la seva visió del futur de
Catalunya. Torrent destaca la necessitat de desvincular aquesta
campanya institucional del moment polític actual, amb el judici
contra els líders independentistes

La mostra
destaca «el
bon moment
econòmic» que
viu Catalunya
i les diferents convocatòries electorals que estan per caure.
Des de la Direcció General de
Difusió posen de relleu «el bon
moment econòmic», basant-se en
dades com l’afirmació de The New
York Times que «Catalunya és la millor regió del sud d’Europa per invertir el 2018 i el 2019» o el fet que
la comunitat acumula 21 trimestres de creixement econòmic i que
l’any passat el PIB català va créixer
un 2,6%, per sobre de la mitjana
de les economies avançades.
També emfatitzen «la capacitat
de la Generalitat de construir un
estat del benestar que garanteix
l’equitat, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats», destacant la
formació professional per reduir
l’atur juvenil i el lideratge com a
regió del món amb més donants
d’òrgans.

Futur incert
L’últim estadi de l’exposició del Palau Robert permet al visitant plasmar les seves conviccions sobre el futur de Catalunya. La majoria creuen

que el 2025 haurem assolit la igualtat
de gènere, cosa que porta a pensar
que l’esperit del 8 de març es mantindrà al llarg dels 364 dies de l’any restants. Algunes de les principals preocupacions dels visitants, sobretot entre els joves, és el deteriorament del
medi ambient i també la precarització de la vida.

En l’àmbit televisiu, sembla que
a les produccions Polònia, Saber y ganari Gran hermano encara els queda
trajectòria, perquè molts dels visitants de la mostra van completar la
frase «el 2025 continuarà apareixent en la televisió...» amb els noms
d’aquests programes de TV-3, TVE i
Tele 5, respectivament. H

33 L’exposició 8 Dos visitants, a la mostra del Palau Robert.

