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Em fa molta gràcia quan sento un polí-
tic anunciant que es crearà una co-
missió independent per estudiar un
“tema” i proposar solucions per al

“tema”. No sé si encara queda algú que tingui
fe en la independència d’aquestes comissi-
ons, però no deixa de ser curiosa la fe que
tenen els governants en la nostra credulitat.

NO ÉS ESTRANY QUE LA COSA VAGI DE CREAR comis-
sions independents que són totalment de-
pendents de qui les paga: és la cultura habi-
tual en la nostra democràcia. Per poc que
filem prim, no hi ha un sol organisme, em-
presa o comissió amb un cert poder que no
estigui controlada pels partits polítics. És la
partitocràcia. Tot un model per exportar al
món.

ANEM A PAMS: ELS APARELLS DELS PARTITS polítics
decideixen els membres i l’ordre de les llistes
electorals. Sí, ja sé que hi ha eleccions dins
dels partits, però els pobres militants prou
fan aplaudint els discursos endiumenjats dels
seus líders. No ens enganyem: els 20 primers
diputats de tota llista són indiscutibles per a
la cúpula de qualsevol partit. Ja es poden vos-
tès imaginar que els diputats saben perfec-
tament que el seu sou, la seva feina i la seva
fidelitat es deu a qui els ha col·locat en aque-
lla llista. I no al votants. Pensin en el diputat
número 37 del PSC, l’últim que va entrar al
nostre Parlament, quina gratitud ha de sen-
tir pel secretari general del partit, és a dir, pel
senyor Montilla. Aquest diputat, si pensa que
el president Montilla no ho fa bé, ¿ho dirà al
Parlament? Qualsevol dissidència o matís
són vistos com un suïcidi polític, i si vols
mantenir l’escó, calla i aplaudeix els discur-
sos dels dies laborables.

NOMÉS CAL VEURE COM S’HA REACCIONAT al reagru-
pament de l’exconseller Carretero. Tant in-
terioritzat ho tenim, que hem assumit que si
Carretero vol continuar dissentint, haurà de
fundar un altre partit polític. Per tant, de se-
paració entre el Parlament i el govern, res de
res. De control del govern per part del Parla-
ment, res de res. Tot és una projecció de les
dèries dels aparells dels partits. Ja em diran,
si no, per què seria tan rellevant que els líders
dels partits tinguin bon rotllo entre ells a
l’hora de decidir coalicions de govern.

PERÒ N’HI HA MÉS: TOTS ELS ORGANISMES PÚBLICS que
campen per Catalunya depenen d’aquest Par-
lament tan democràtic. Per tal que els partits
que governen no siguin titllats de totalitaris, els
polítics han trobat un equilibri propi de fu-
nambulistes per a aquests casos: es reparteixen
els llocs de la direcció dels organismes entre
tots els partits de l’hemicicle, així semblem plu-
rals. I cadascú hi envia els més fidels, o els que
necessiten un sou amb més urgència, que és si
fa no fa el mateix. Pensem en el Consell de l’Au-
diovisual, en la direcció de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió, en el Consell Consul-
tiu, en el Síndic de Greuges, en el futur Consell
de les Arts o en la darrera i genial idea que hagi
pogut tenir en Joan Saura. Hem instituciona-
litzat la menjadora i això, mira, ja és un avenç
de la civilització.

PERÒ ANEM A ESPANYA: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
es nodreix del mateix equilibri partitocràtic. El
Consell General del Poder Judicial (que nome-
na els jutges), el mateix. La Comissió Nacional
de Mercat de Valors (recorden Endesa?), el ma-
teix. La Fiscalia General de l’Estat, el mateix.
Totes les audiències judicials, el Tribunal de
Comptes i el Defensor del Poble, el mateix.
RTVE, el mateix. I m’he cansat de fer la llista.
De separació de poders, res. D’independència
del poder judicial, res. De control parlamentari,
res. De govern democràtic, res. Eleccions sí, de
tant en tant, però obligats a triar entre unes llis-
tes precuinades pels qui paguen els sous.

“¡QUEDEN LES EMPRESES!”, DIRÀ ALGÚ. Els recomano
dos exercicis molt saludables: facin un cop d’ull
a les empreses més poderoses d’Espanya,
d’aquestes que tenen diners per fer opes ener-
gètiques: veuran quantes depenen de contrac-
tes públics de les diferents administracions. Ai
el totxo! I mirin qui forma els consells d’admi-
nistració de les caixes i grans corporacions que
posen els diners sobre la taula: veuran quants
expolítics necessitats de sous i sobrats de fide-
litat hi ha. Per concloure, si encara tenen esma,
mirin quants exemplars de diaris compren cada
dia les diverses administracions i entendran
totes les editorials d’Espanya. A Catalunya, com
a mínim, els que manen de veritat han entrat al
govern: Montilla i Puigcercós, secretaris gene-
rals de partit, formats en les lluites internes i els
càrrecs públics. Famosos ideòlegs de la nostra
democràcia. Aplaudeixo amb una sola mà.

COMISSIONS INDEPENDENTS QUE
SÓN TOTALMENT DEPENDENTS Jordi Graupera Escriptor

Quipagamana

“Per poc que filem prim, no hi
ha un sol organisme, empresa o
comissió amb un cert poder que
no estigui controlada pels
partits polítics. És la
partitocràcia. Tot un model per
exportar al món”

VOLTA D’HORITZÓ

Connexió
iraniana
a Bagdad

J.J. Navarro
Arisa

L’assetjament econòmic i es-
tratègic a què Estats Units
sotmet l’Iran –del qual par-
làvem fa uns quants dies–
s’accentua i troba nous as-
pectes gairebé cada dia.
Ara mateix, quan acaben
de complir-se 28 anys de la
Revolució Islàmica irania-
na, Washington ja ha tro-
bat una “connexió irania-
na” que permet relacionar
el règim de Teheran amb la
malfatada ocupació nord-
americana d’Iraq. Segons
dades divulgades ahir ma-
teix, l’Iran és el proveïdor i
la “mà negra” darrere de
les sofisticades bombes i
armes que darrerament fa
servir la insurgència ira-
quiana contra les forces
d’ocupació i les comuni-
tats rivals.

No és impossible que
l’acusació tingui algun fo-
nament concret, però
també és evident que
forma part de la campanya
contra l’Iran que no només
contradiu tots els consells
que EUA ha rebut de la
seva pròpia classe política
per posar l’accent en la di-
plomàcia i la negociació
amb l’Iran, sinó que també
pot ser utilitzada algun dia
com a argument per a una
agressió.

Ja s’ha dit sovint que el
món serà un lloc molt més
perillós si l’Iran aconse-
gueix dotar-se d’arma-
ment nuclear, però no és
gens clar que ho sigui
menys si les ambicions
atòmiques de Teheran es
fan impossibles per alguna
mena d’atac preventiu. Es-
tablir una connexió irania-
na amb la violència a l’Iraq
és una manera de prepa-
rar la guerra, però sobre-
tot és també una forma de
perpetuar la tensió i fer
més incerta la pau.

Gairebé trenta anys des-
prés del retorn a Teheran
de l’aiatol·là Khomeini i del
triomf de la seva revolució,
l’Iran segueix sent una es-
pina clavada al baix ventre
de l’hegemonia nord-ame-
ricana. L’assetjament con-
tinuarà fins a l’esclat d’al-
guna mena de conflicte, i
la part més volàtil del món
esdevindrà un lloc encara
més perillós.

Unesveus
Em va impressionar, al Vi-
llarroel –la nostàlgia em feia
pensar en l’amic Adolf, amb
qui dinàvem tants dies a la
taula de la família de Can
Lluís–, la representació
d’Unes veus, de Joe Pen-
hall, sota la direcció de
Marta Angelat. I amb cinc
autors capaços de repre-
sentar amb ductilitat per-
sonatges torturats o, més

entorn humà i que una
ciutat és un arxipèlag
d’illes incomunicades, víc-
times de mals vents i, so-
bretot, de la indiferència
programada dels experts
en territoris humans. La
pregunta que em formulo
sovint, i que sempre es
queda sense resposta, és:
“¿qui i per què conside-
rem que és normal?” O bé:

“¿qui ens atorga la llicèn-
cia per disparar contra
l’altre o l’altra pel fet que
ens creguem gent com
cal?” Més enllà de l’emoció
d’una obra que llisca, que
té ritme i escletxes per on
penetra a estones l’humor,
la ironia, la paradoxa
d’allò que és obvi, Unes
veus m’ha fet pensar en
una de les obligacions

constitucionals, obligades
a una política seriosa de
prevenció i de tractament
de les persones afectades
per malalties psíquiques.
¿No seria bo que aquesta
obra, Unes veus, servís
per encetar un debat
sobre qui és qui en aques-
ta casa de bojos on totes i
tots ens creiem reietons
ungits pel seny?

PER ENCETAR UN DEBAT Ignasi Riera Escriptor

senzillament, amb ten-
dència a la fuga d’un jo in-
estable cap a d’altres jo
desconeguts. No em vull
immiscir en la feina dels
crítics teatrals. Em limito,
com a espectador, a dir
que aquesta obra fa, com
alguns fets quotidians,
que trontollin fonaments i
creences: t’adones que
desconeixes del tot el teu
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