
seus pobles? ¿Amb els que van fir-
mar amb els constructors de les ra-
dials de Madrid aquells contractes 
pels quals ells guanyaven però que, 
en cas de pèrdua, pagàvem nosal-
tres? ¿Amb els que s’ho van gastar 
en confeti o en conceptes de difícil 
justificació? ¿Amb els que gestiona-
ven d’una manera molt particular 
els diners dels cursos de formació 
per a aturats? ¿Amb els que a Anda-
lusia supervisaven ERO falsos? En 
definitiva, ¿amb tots els que no van 
custodiar bé els nostres diners?

Recuperar el diner públic

Com que no tinc cap dubte que la 
fiscalia actua buscant el bé ciuta-
dà i no seguint consignes arbitràri-
es o polítiques, valgui la redundàn-

cia, segur que a partir d’ara anirà 
per tots ells, perquè per fi rendei-
xin comptes amb nosaltres. Per-
què, si es pogués recuperar tot el 
diner públic malversat, o si ho vo-
len només la meitat de la quantia, 
estic segur que amb els polítics dig-
nes i honestos que ens quedarien, 
no trigaríem ni cinc minuts a anun-
ciar que el nostre sistema públic 
de salut paga sense excepcions els 
tractaments a tots els pacients de 
l’hepatitis C, que s’ha d’invertir en 
educació i en ciència i que d’una ve-
gada per sempre la llei de la depen-
dència tindrà la dotació que els nos-
tres més desafavorits es mereixen. 
Esperem, doncs, que ara que ho ha 
vist, la fiscalia no malversi la confi-
ança infinita que sempre hem tin-
gut en ella. H

D
e tots els delictes en 
què la fiscalia veu pos-
sible que hagi incorre-
gut Artur Mas en la ce-
lebració del 9-N, el que 

més m’interessa és el de malversa-
ció de diner públic.
 La desobediència greu, la preva-
ricació i la usurpació de funcions 
sens dubte s’han d’investigar, però 
¿s’imaginen com seria de revoluci-
onari condemnar un responsable 
públic per no haver gastat adequa-
dament els nostres diners? Aquí les 
quantitats són relativament peti-
tes, però si la cosa prospera, s’obre 
un món. ¿Què hauria de passar lla-
vors amb els que van construir aero-
ports sense plans de viabilitat eco-
nòmica prèvia com el d’Alguaire o 
el de Castelló? ¿Amb els que van de-

cidir crear Bankia i pagar uns sous 
indecents als gestors de les caixes 
intervingudes? ¿Amb els que teni-
en targetes black? ¿Amb els que no 
van controlar el diner públic que 
entrava al Palau de la Música que 
Millet desviava cap a altres llocs? 
¿Amb els que atorgaven obra pú-
blica no a l’empresa més econòmi-
ca i eficient sinó a la més amiga? 
¿Amb els que recorrent al mal ano-
menat a Espanya peatge a l’ombra 
han aconseguit triplicar o quadru-
plicar el cost d’estacions de metro, 
centres hospitalaris o trams d’au-
tovia que paguem tots? ¿Amb els 
que van promoure aquell desas-
tre anomenat Castor que ha aca-
bat amb una indemnització des-
comunal per a ACS? ¿Amb els que 
posaven piscines olímpiques als 
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«Es tracta de TVE i això 
no ven, no interessa»

–No, si li diré una cosa: jo al principi no te-
nia cap intenció reivindicativa. Es tractava 
d’una cosa acadèmica, res més, la tesi per 
obtenir el doctorat. Em vaig indignar més 
endavant, al veure que de tot allò se’n sabia 
molt poc; és més: que no se’n volia saber.

–¿De tot què, exactament?
–De tota la gent que s’hi va jugar molt defen-
sant la cultura catalana en unes condicions 
molt, però molt difícils. Sembla que no ha-
guessin fet res del que van fer.

–Estem parlant de programes dramàtics en 
català i a TVE. Per ubicar-nos.
–Sí, per exemple: l’any passat es va complir 
mig segle de l’emissió del primer programa 
en català després de la guerra. Va ser La ferida 

De fet, va marcar el començament de Tea-
tro en catalán. Era el que el seu nom diu que 
era: un programa de teatre en català.

–¿Com encaixa això amb la persecució de 
la llengua?
–¿Sap per què ho feien? Per motius polítics. 
El franquisme va utilitzar TVE per castigar 
el català, això és així, però els programes en 
català es van tolerar com un acostament a 
Catalunya. No se’ls donava publicitat, eren 
gairebé clandestins. Com un perquè després 
no diguin, ¿sap? I per cert: això va fer gua-
nyar la vida a la gent del teatre.

–¿Per què? ¿Tan malament estaven?
–En aquella època la gent que feia teatre en 
català les passava magres; o se n’anaven a 
Madrid o es morien de gana. Amb TVE teni-
en feina, i a més a més, com que la televisió 
crea un star system, la gent anava al teatre a 
veure els actors que sortien a la televisió. 
No diré que el teatre català va sobreviure 
gràcies a TVE, però sí que TVE va contribuir 
a fer que el teatre en català sobrevisqués.

–¿I a la transició?
–La transició comença abans que es mori 
Franco, quan ja s’endevina que el règim es-
tà moribund. Llavors es passa de la conces-
sió a molta tensió. És l’etapa de colar gols.

–¿Colar gols?
–Hi ha un altre clima polític: el règim es-
tà en retirada i s’ha de fer perdonar coses, 
i això es tradueix en certa llibertat. Però 
era una situació estranya. Per una part, a 
Madrid no sabien ben bé què s’hi feia aquí, 
i quan se n’assabentaven hi havia molta 
tensió. Hi havia policies infiltrats a la re-
dacció de Barcelona per informar-ne, de 
fet. Només en un context estrambòtic com 
va ser el final del règim es podia produir 
una situació tan estranya.

–Esmentem aquí que li han publicat.
–Sí. Una versió jivaritzada, en dic jo. El te-
atre en català a TVE. Miri, jo no crec que la 
meva tesi sigui cap pamflet, perquè no va 
contra ningú. Només explico les coses com 
són. És més, li diré una cosa que avui sem-
bla conya.

–Endavant.
–El fet és que TVE va contribuir a la norma-
lització del català. En aquella època existia 
la mentalitat que per a les coses serioses hi 
havia el castellà, i el català era una cosa de 
pa amb tomàquet i punt. Però sentir Ham-
let dir en català. «Ser o no ser, aquesta és la 
qüestió», va ser significatiu. H

lluminosa, de Josep Maria de Sagarra. Doncs 
ja ho veu: ningú se n’ha ocupat.

–¿Per què? ¿La política?
–La política. En concret, jo interpreto que 
és perquè es tracta de TVE. I això no ven, no 
es diu, no interessa. Miri, ara com ara se se-
gueix dient que amb TV-3 es van crear les 
sèries en català, i amb tot el meu respecte 
per TV-3, escolti, doncs no és així, no senyor. 
La primera sèrie en català va ser una sobre 
Jaume I que es va dir Crònica de Jaume I, i el  
primer capítol es va emetre el 1978. A TVE.

–Parlem d’aquells programes dramàtics. 
Expliqui’m què va passar a partir del 64.
–Sí: l’emissió de La ferida lluminosa va inaugu-
rar una etapa que va durar fins a la transició. 

PER
Mauricio 
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Periodista, al jubilar-se  
de TVE va fer un doctorat 
en estudis teatrals. La 
seva tesi desmunta  
idees preconcebudes.
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