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Montilla afirma que no té
voluntat de reeditar el
tripartit. Però les travesses
no se’l creuen. Les que fa
l’empresa Betfair on line,
per exemple, han canviat. Fa
una setmana la victòria
d’Artur Mas –victòria vol dir
aquí arribar a ser president–
es pagava a 1,4 euros per

cada euro apostat. Ara
apostar a favor del candidat
convergent implica més risc,
ja que per cada euro ara se’n
paguen 2. En el cas de
Montilla, lògicament, la
relació s’ha invertit.
Inicialment es pagaven 3,75
euros per cada euro invertit.
Ara només se’n paguen 2.

Lavoluntat
–diàfana–de
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tripartitcapgira
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Engrunes

Els CIS
@ Al llarg dels anys, el Centro
de Investigaciones Sociológi-
cas s’ha guanyat un merescut
prestigi. Òbviament, la mà
del govern es pot detectar a
vegades en el tipus d’enques-
tes que fan i en la intenció
d’algunes preguntes, però el
treball del CIS és professional
i rigorós. A diferència del
Centre d’Estudis d’Opinió de
la Generalitat, quan fa una
enquesta electoral, el CIS
ofereix no només les dades
en brut sinó també una esti-
mació de vot. I això no li ha
fet perdre prestigi. Les en-
questes del CIS no són
infal·libles, cap no ho és,
però l’endevinen força. Histò-
ricament són les que més
s’han acostat als resultats
que finalment han sortit de
les urnes.

L’enquesta

@ L’enquesta feta pública ahir
pel CIS preveu uns resultats
prou similars als que donen
totes les enquestes serioses,
excloses, doncs, les del senyor
Polanco i les que diuen els so-
cialistes que tenen però no en-
senyen. Segons el CIS, CiU
traurà entre 50 i 52 escons, el
PSC es quedarà a 11 o 13 es-
cons de distància, amb només
39 diputats, Esquerra en trau-
rà 21, el PP 13 o 14 i Iniciativa
10 o 11. Tot plegat configura
una situació de clara progres-
sió de CiU i de clar retrocés del
PSC. La diferència de vot entre
tots dos partits seria de gaire-
bé un sis per cent, i el vell ar-
gument que uns han guanyat
en vots i uns altres en escons
s’esvairia i només hi hauria un
guanyador, CiU, i un perdedor,
el PSC. En aquestes circums-
tàncies, la reedició del tripartit
seria aritmèticament possible
(tot i que l’actual majoria de 74
escons es reduiria a 70-71)
però políticament suïcida.

Reventós, Nadal,
Montilla

@ El PSC només ha quedat
per sota dels 40 diputats dos
cops a la història. Amb en
Joan Reventós a les eleccions
del 1980, quan el mapa polític
català encara s’estava perfi-
lant, i el 1995, quan en Quim
Nadal va haver-se de presen-
tar a corre-cuita per tapar fo-
rats. Si es compleix el resultat
del CIS, el nom d’en Montilla
s’afegiria als de Reventós i
Nadal en aquest rànquing.
Amb la diferència que ara el
mapa polític català ja està
consolidat i que Montilla no
és un candidat de circumstàn-
cies, sinó el primer secretari
del Partit dels Socialistes de
Catalunya. Passades les elec-
cions del 80, en Joan Reven-
tós va ser nomenat ambaixa-
dor a París.
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Viscaelpiano

Tens el mèrit d’esgotar-me,
Carles Santos. De gust,
naturalment. Passejar per
l’exposició que està a punt

d’acabar-se a la Fundació Miró és una
marató de boques obertes, celles
arrufades i llavis mossegats. És
públic i notori que tens el cul pelat de
seure al banc i teclejar; ara bé, aquest
desplegament de creació, de dècades
senceres barrinant, ben aplegat en
una sola mostra, talla la respiració
fins a la punta de l’alè. Qui deia que
els nostres temps havien acabat amb
la promiscuïtat artística? Pintor,
showman, escriptor, escenògraf,
cineasta... ¿Hi ha alguna plàstica que
no se’t plegui al davant? Has actuat
per tot arreu, des de la Rambla fins
als escenaris de mig món. El teu ull
inquiet i els teus cabells centrifugats,
sempre tramuntanats, han visitat
des dels estadis olímpics fins als
teatres, passant per les suites de la
presó Model. Per cert, diguem-ho tot:
en aquest darrer cas com a intern,
que ja té el seu mèrit. Devien ser
impagables les teves dissertacions
sobre Pau Casals i El cant dels ocells
als companys detinguts. Mira,
Carles, tu ets l’estendard d’aquella
consigna ecumènica que diu que
venim de Vinaròs però que volem
anar a tot arreu. Que estem
enamorats de la sagrada Tecla, i ens
agrada tocar-la, però que també ens
agrada tocar una mica de tot. Visca
el piano, doncs, i visca aquest
santoral multisacríleg que ha estat la
teva vida, ara exhibit sense cap
pudor. Si vols, ens pots esgotar
fins al final.

Santoral
CARLES SANTOS, PIANISTA
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TRES ANYS DE
PROTESTES
Un dels aspectes més lletjos
que ha tingut aquesta campa-
nya electoral ha estat la in-
sensibilitat que han demos-
trat els partits polítics res-
pecte a les demandes
–justificadíssimes– dels pro-
fessionals de tots els mitjans
públics de Catalunya, sense
distinció. Els polítics han re-
accionat, pura i simplement,
com una casta i han fet reali-
tat com mai aquella creença
popular que diu que tots són
iguals. S’han cregut, lamen-
tablement, que són els propi-
etaris dels mitjans públics i
que els periodistes han de fer
estrictament el que ells
manin durant la campanya.
Han ordenat que s’apliquin
els mateixos criteris que amb
els espais gratuïts de propa-
ganda electoral, amb la dis-
tinció, això sí, que en els in-
formatius i telenotícies
només han de sortir els cinc
que s’asseuen al Parlament i
no pas tots, com passa ens els
espots que emeten les ràdios
i televisions públiques. En de-
finitiva, pel que fa als mitjans
públics, ha quedat clar que
cap partit no vol canviar res.

Aigua...

...i foc
PERIODISTES
HONESTOS
Però és que, a més, hi ha una
subtil campanya de despres-
tigi dels professionals dels
mitjans públics, que es trans-
met des dels aparells dels
partits. La tesi ve a ser que es
comporten amb el mateix
partidisme que els polítics,
que no són honestos i que no
es pot deixar la informació en
les seves mans perquè afavo-
ririen un partit o un altre. És
el tipus d’insult implícit que
ha de patir, posem per cas,
l’Antoni Bassas, que ha de ser
controlat pels partits en cam-
panya, a diferència, per
exemple, de Xavier Bosch,
que té llibertat perquè treba-
lla en un mitjà privat. I parlo
de dos dels professionals més
solvents d’aquest país, que
poden ser diferenciables per
l’estil o els criteris informa-
tius, però no pas pel nivell
d’honestedat. Ja ho va dir,
magníficament, Josep Cuní a
les acaballes del debat de
TV3: “Vostès no compleixen
ni les normes que ens han im-
posat”. Tots plegats, com a
ciutadans, hem d’agrair l’acti-
tud democràtica dels perio-
distes dels mitjans públics
d’aquest país. I l’honestedat.
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