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La clau

A

mb el 4,69% dels sufra
gis, Unió Progrés i Demo
cràcia (UPD) va obtenir
en les últimes eleccions
generals un milió de vots
en tot Espanya (davant els gairebé 18
milions que van sumar PP i PSOE) i
cinc escons. A Catalunya els guaris
mes encara van ser més pobres: el
partit de Rosa Díez no va arribar ni a
les 40.000 paperetes, davant els 1,6
milions de vots que van obtenir po
pulars i socialistes, d’una banda, i de
l’altra el milió i mig que van sumar
CiU, ERC i ICV, les forces que promo
uen la consulta sobiranista. Però
quan es tracta d’hissar banderes i
recol·lectar vots, la mida no impor
ta; només la gosadia i la despreocu
pació per les conseqüències dels ac
tes polítics.

La roda

La minoria
sorollosa
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La sorollosa minoria que encar
na Díez, martell piló contra una oli
garquia política de les prebendes de
la qual s’està beneficiant des de fa
30 anys, va aconseguir ahir un altre

triomf polític a costa de Catalunya,
a l’arrossegar populars i socialistes
a repudiar el «pla secessionista» ca
talà abans que aquest projecte «ma
nifestament il·legal» del Parlament
–demanar permís a l’Estat per cele
brar una consulta no vinculant, le
gal i pactada– ni tan sols s’arribi a vo
tar al Congrés. A diferència de l’ante
rior ocasió, amb aquesta moció UPD
no va aconseguir trencar el socialis
me: PSOE i PSC van votar junts con
tra la consulta, però no a favor de la
suspensió de l’autonomia catalana
que defensaven Díez i la seva tropa.
Pitjor és res.
Els «visques a la Constitució» i
«dir no i no a Catalunya cada 15 di
es» no resolen el problema, sinó que
«l’atien». Impossible no subscriure
els gemecs que ahir mussitava el lí

der del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que bé li haurien valgut per
sostenir una posició diferent, com
va prometre fer en el futur.

Perquè, encara que rebutgin l’an
hel de molts catalans de decidir el
seu futur a les urnes, Mariano Rajoy i Pérez Rubalcaba saben que,
tard o d’hora, la resolució d’aquest
conflicte requerirà molt tacte i ne
gociació per part de l’Estat. Per ai
xò s’haurien d’immunitzar contra
el virus del populisme que, encar
nat per UPD i alimentat per no pocs
mitjans de Madrid, podria acabar
niant en els seus propis partits.
@Enric_Hernandez

Alerta: pluralisme minvant
La varietat d’opinions i el seu reflex en els mitjans de comunicació està disminuint a Espanya
Bru de Sala

M

és que el fet en si de
les eleccions, que a
molts països són un
tràmit, el principal
marcador del desen
volupament de les societats és el
pluralisme. El debat ideològic i po
lític, la crítica al Govern, a les insti
tucions i als mateixos agents soci
als. Les mirades contraposades en
competència. A les democràcies de
baixa intensitat, el pluralisme hi té
poca cabuda, l’oposició és perse
guida o arraconada, la llibertat
d’informació i d’opinió, restringi
da. Hi ha eleccions, sí, però el joc no
és net, les diferents opcions no es
confronten amb igualtat. Un cop
establerts i consolidats els mecanis
mes de canvi de mandataris, les
claus de volta, els autèntics fona
ments de la llibertat no són mitja
dotzena sinó dos i només dos: el re
partiment en el poder i el plura
lisme.

Sobre el primer –defi

nit amb una frase magistral de
Montesquieu, «escampar el po
der»– deixem constància de les
múltiples veus que adverteixen, ja
fa temps i no sense raó, de la irrefre
nable tendència espanyola a con
centrar-lo cada vegada en menys
mans, si pot ser en una de sola mi
llor per al de dalt (i pitjor per al pa
ís). Però vet aquí que el pluralisme
comença a minvar a Espanya. Dis
minueix per la creixent escassetat
de temes de veritable discrepància

i proposta alternativa entre els dos
principals partits. Rubalcaba tan
sols ha trobat un assumpte, l’avor
tament, que l’allunyi del PP de ma
nera creïble. En la resta, inclosos els
morts al Marroc, critica el que faria
si governés. Per si fos poc, i sobretot
en els últims mesos i dies, el plura
lisme disminueix per la major in
fluència del Govern en alguns dels
grans mitjans de comunicació.
Tot demòcrata intueix que el
pluralisme és bàsic. En les dicta
dures, es persegueix en diferents
graus l’expressió d’idees contràri
es a les del règim, des de la censura
als mitjans fins a la delació dels des
afectes per part de parents i amics a
què obligaven alguns sistemes po
licials de l’Est i que perviu amb
una esfereïdora virulència a
Corea del Nord. En les demo
cràcies de baixa intensitat, po
sem per cas Rússia o Veneçuela, els
opositors polítics són perseguits o
amenaçats, però hi pateix encara
més la llibertat de premsa, ja sigui
per mitjà de l’assassinat selectiu de
periodistes incòmodes –que deli
mita els camps en què l’autoritat
veta d’informar– o bé amb manio
bres com la falta de paper per im
primir diaris, ordida per Nicolás
Maduro.
Entre altres aportacions de pri
mer ordre de l’economista Amartya Sen, premi Nobel el 1998 i un
any abans Premi Internacional
Catalunya, convé tenir
present les remarques
que relacionen el plu
ralisme amb la fam i el
benestar. Recordo com ex
plicava que, ben sovint, la fam
no està relacionada amb la falta
d’aliments sinó amb conflictes i in
teressos que, amb uns bons nivells

d’informació, és a dir amb pluralis
me, prenen formes menys virulen
tes i es corregeixen abans. El profes
sor Sen és un dels pares de l’Índex
de Desenvolupament Humà, un
dels principals teòrics de l’econo
mia del benestar i un defensor de la
llibertat positiva, que no pregunta
sobre allò que ens és permès sinó
sobre el que a la pràctica cadascú
pot fer o no. Si no m’han educat per
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discernir amb suficiència, l’exer
cici del dret de vot queda dismi
nuït. Si no tinc accés a una infor
mació plural, el dret de vot també
es veu restringit.

Doncs bé, la major part

de ciutadans espanyols es ve
uen privats de manera progres
siva d’informació plural. En els
últims temps, sembla que les ope
racions de control del Govern de
Rajoy sobre grans grups de comu
nicació han obtingut l’èxit desit
jat, traduït en diversos canvis en
la direcció de mitjans molt influ
ents. L’objectiu del president del
Govern no consisteix a canviar
la línia de cap mitjà, ja que el pú
blic sap què n’espera i si no és sa
tisfet aviat canviarà de preferèn
cia. El propòsit del poder és que
els nous directors no siguin tan
proclius a enfrontar-se a Rajoy i
criticar les seves decisions. També
se suposa que hauran d’estar dis
posats a informar amb menys es
pai i un menor entusiasme sobre
l’oposició, sigui de dretes o d’es
querres.
Aquestes coses es fan sempre
de forma subtil. No es produ
eixen grans moviments de la
nit al dia, però n’hi ha prou –de
fet l’objectiu de Rajoy no va més
enllà– si s’abstenen d’erosionarlo. Ningú està lliure de constre
nyiment, però quan sobrepassa
un cert grau, el pluralisme se’n
ressent i el poder tendeix enca
ra més a concentrar-se en una
sola mà. La ciutadania hauria
d’evitar-ho però no té capacitat
de maniobra davant
d’aquesta mena de
manipulacions. H
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Els somnis
són somnis

H

e tingut un somni. Di
uen que els somnis
estan regits pels nos
tres desitjos més con
flictius, i potser per
això solen ser caòtics encara que
semblin reals mentre els tens. El
meu somni era que em desperta
va d’un somni en què la gent tor
nava a anar en massa als teatres
de Barcelona perquè el ministre
Montoro, que en el meu somni te
nia la cara de Wert, havia anunci
at que rebaixava l’IVA cultural al
-10%. No al 10%, sinó que dona
ven a l’espectador el 10% del valor
de l’entrada com a desgreuge per
haver infligit, des d’aquell fatídic
setembre del 2012, la pujada de
l’IVA cultural, i provocar amb ai
xò l’empobriment del sector i
una recaptació més baixa per a
l’Estat.
Des d’una espècie de llotja o bal
có veia que la multitud s’amunte
gava a les portes dels teatres per
adquirir l’entrada per la qual es
tornava la quantitat injustament
recaptada fins ara. Era extraordi

He somiat que l’IVA
cultural baixava al -10%,
però al despertar-me no
havia canviat res
nari: les masses agraïdes victoreja
ven el ministre Wert, i, no obstant,
el que portaven a pes d’un teatre a
un altre era Montoro, una confu
sió que importava ben poc tenint
en compte l’eufòria que es vivia
en carrers i places. Però no tots es
taven satisfets: des d’una emisso
ra de ràdio lamentaven la decisió
del Govern i la qualificaven d’er
ror històric, i animaven els oients
a contrarestar aquell entusiasme
popular no assistint a espectacles
que fossin interpretats per actors
de l’esquerra radical, als quals
se’ls podia reconèixer perquè ac
tuaven sempre amb un Goya o un
Max entre les mans.
Una part agradable ha estat
quan un simpàtic grup d’alegres
taquilleres llançaven flors al mi
nistre de Cultura… mentre li deien
de tot. Quan m’he despertat, m’he
adonat que era un somni molt ab
surd que no havia canviat res, lle
vat de la promesa de Montoro (¿o
era de Wert?) que l’IVA, un dia, pot
ser baixarà. H

