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El cant
dels grills

El poder es pot definir de moltes
maneres. A JosephNye, un dels
presidents de la famosa Comis
sióTrilateral iexpertdefamaen

la disciplina de les relacions internacio
nals, li agrada definirlo com la capacitat
d’obtenir els resultats que es busquen in
fluintenelcomportamentdelsaltres.Que
prefereixi aquesta definició no és casuali
tat. Nye és conegut, sobretot, com el pare
de ladistincióentreelpoderdur ielpoder
tou. I aquestes dues menes de poder es
distingeixen per lamanera com s’aconse
gueix que els altres facin el que un vol. El
poderdurhofad’unamaneramésdirecta,
permitjà d’amenaces (garrotades) o d’in
centius (pastanagues), per exemple. El
poder tou, en canvi, ho fa d’una manera
més subtil: organitzant l’agenda política
de manera que configuri les preferències
alienes, enunaorganització enquè la cul
tura, la ideologia i lapropagandainterpre
ten un paper cabdal. Nye evoca Gramsci
quanparladel poder tou, i noésper atzar.
Comtants altres des de fa un temps, coin
cideixambGramsciquelabatallaperl’he
gemonia és decisiva en la guerra pel po
der.L’ombrade les tesisdeGramsci sobre
l’hegemonia fa tempsque es projecta tant
capa ladretacomcapa l’esquerra.
En el llibreLa paradoxa del poder nord-

americà (2002), Nye apunta que, tot i que
els poders dur i tou estan relacionats i es
poden reforçar mútuament, el poder tou
no és un mer reflex del poder dur. I posa

dosexemplesperil∙lustrarho.D’unaban
da, el de la Unió Soviètica, que abans de
començar aperdreel poderdurvaperdre
bonapart del poder tou amb les invasions
d’Hongria i Txecoslovàquia. I el del Vati
cà, que no va perdre el poder tou quan al
segle XIX va perdre els estats pontificis.
Evidentment, aquesta no correspondèn
ciaentreelsdospoderstambéespotcons
tatar en l’àmbit de la política interior. El
tripartit, per exemple, va començar aper
dre el poder tou abans de perdre aquella
menadepoderdurque, en lesdemocràci
es representatives, atorguen i prenen els
vots. I CiU va guanyar les eleccions del
2010 gràcies al poder tou que va acabar
conquerint en la lluita per l’hegemonia
cultural queCDCva lliurar durant la seva
“travessia del desert”. D’alguna manera
també ha estat gràcies a aquesta hegemo
nia conquerida aleshores i a l’omni
presència i capacitat de persuasió intimi
dadora dels formadors d’opinió que van
contribuir a forjarla que CDCmanté ac
tualment unes posicions de poder que
superen escandalosament la seva força
electoral. La principal astúcia de Mas ha
estat precisament l’ús d’aquest poder tou
perquè els companys de viatge en el
procés fessin, a cada moment, i sovint en
contradelsseuspropisinteressos,allòque
interessava a CDC. Però tot sembla indi
car que ara el recorregut d’aquest recurs
és ben curt. I no és estrany que, en aquest
context, l’escudella d’aquells formadors
d’opinió s’hagi convertit en una olla de
grills que interpreten el curiós espectacle
que solen interpretar els intel∙lectuals al
serveidelpoderquanestrafanelcantper
quèsentenqueesponelsolqueelsescalfa.

Tot i que els poders
dur i tou estan relacionats,
el poder tou no és un
mer reflex del poder dur

Simona Levi dirigeix al Poliorama unmuntatge que parteix demilers de correus de
Miguel Blesa per mostrar com la política va convertir una caixa en lloc de saqueig

Les targetes ‘black’, aescena
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Barcelona

L’
autora idirectoranosap
del cert si podran conti
nuar representant
l’obradesprésdel’estre
na d’aquesta nit. Tem

que algun dels al∙ludits en escena –“Els
advocats diuen que ens la tancaran no
més de veurela”– vagi corrents al jutjat
per aturar les funcions alPoliorama.Pe
rò, en tot cas, la combativa Simona Levi
està convençudaque l’estrenad’aquesta
nit d’Hazte banquero. Tarjetas black: to-
do lo que quisieron ocultarte contado con
suspropiaspalabrasesfarà.Lesfuncions
dedijousidivendres,jaesveurà.Iaques
ta nit l’artista i activista, bolcada els úl
tims anys en la plataforma Xnet, que va
rebre la filtració de milers de correus
electrònics del president de Caja Ma
drid, Miguel Blesa, i en el col∙lectiu
15MpaRato, que ha impulsat el cas Ban
kia a l’AudiènciaNacional per les prefe
rents i per les targetes black, intensa
ment utilitzades pels seus titulars, porta
a escena la continuació de la seva lluita
ambunaobraque, diu la italiana, és dra

màtica,peròsobretotabsurdaicòmica.I
que pretén que, davant el judici immi
nent, amb una instrucció que s’està a
puntd’acabar,el temanocaiguienl’oblit
i acabi impune.
El cas Bankia, recorda, té desenes

d’imputats, entre els quals hi ha polítics
del PP, el PSOE, IU, sindicalistes de
CC.OO. i la UGT, membres de la patro
nal... Per a ellsmostra el sistemade con

nivència, abusos i impunitat sobre el
quals’assentalanostrademocràcia.Levi
recordaque tenien “unabústia anònima
perquè la gent enviésproves, evidències
que la crisi no l’havíem creat nosaltres;
jo, sens dubte, no la vaig crear”. I les
proves els van arribar: els correus elec
trònics de Miguel Blesa, correus que
el que havia estat president deCajaMa

dridhaviaenviat i rebutentreel 1996 i el
2009. Es tracta d’uns correus, fins a
8.000, amb què, després d’una selecció
exhaustiva,mostrendesdelasalademà
quines com es crea una crisi. I com algú
espot enfrontar als abusosdepoder: “El
més fort que hem après és que portar a
judicipolítics ibanquersnoéstandifícil.
Aquesta obra convida aportar a judici al
banquer més proper. Ell ho faria per a
nosaltres. De fet, el que és difícil és que
l’opinió pública sàpiga que portarlos a
judici ho ha fet gent normal. La història
l’estemconstruintlagent, i lagenttédret
a saber la sevahistòria”.
I afegeixqueés“unespectaclecòmic”

perquè es mostra que tots els negocis
quefeialacaixaanavendirectesaldesas
tre excepte “l’estafa als preferentistes”.
“Hi veiem, amés amés, el seumodusvi
vendi.Hihaunapreocupacióimportant,
quevorejaelnivell depànic, enunsopar
deconselld’administraciópersis’hauria
decanviar l’anydel vi, unvi queespodia
pagara747euros.Hemeliminat lescita
cions d’amor només perquè eren molt
tristos i depriments, i només hi hem in
clòs la informació no privada que té a
veureambla fallidade l’Estat”, jaquere
corda que Bankia va suposar un cost de
milers de milions d’euros a les arques
públiques que hem pagat “amb retalla
des imésretallades ividesdestruïdes”.
L’obramostra, assenyala, comvotava,

cobravaiviviaelconselld’administració
de la caixa, on hi havia tots els partits,
sindicats i patronal. Després apareixen
les preferents i els correus en què li
teralment es diu que han enganyat els
clients.Finalmentarriba la tragèdiasha
kespeariana, la resistència de Blesa a
marxardesprésde12anysdepoder.Pro
tagonitzadaperJosepJulien,AlbertPé
rez,EliesBarberà iAgnèsMateus, l’obra
té com a personatges principals Blesa i
RodrigoRato,aquivapassareltestimoni
al capdavant de la caixa i va acabar de
“rematar la cosa amb l’estafa de la sor
tidaaborsa”.!
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AlbertPérez iJosepJulienenunaescenad’Haztebanquero, queavui s’estrenaalPolioramaenelmarcdelFestivalGrec

QuecoNovell, expresident
!Dirigit per Xavier Ricart, el
popular Queco Novell puja fins a
final demes a l’escenari del Club
Capitol per convertirse en l’ex
president d’un govern que va
portar el seu país a la crisi i que
ara vol parlar clar. Redimirse i
passar a la història al costat dels
bons. Al cap i a la fi, va entregar
al seu poble vuit anys de la seva
vida... Es tracta de Confessió d’un
expresident (que ha portat el seu
país al llindar de la crisi), de l’ita
lià Davide Carnevali, unmonòleg

que ja va protagonitzar també
l’actor Alberto San Juan a
Madrid i que ara forma part
de la programació del Festival
Grec. La crisi financera, la
desconnexió de la classe política
amb el poble, la corrupció, la
vella i la nova polítiques, les pri
vatitzacions i l’entrada de capital
estranger són alguns dels temes
de què parla el protagonista
des de la tranquil∙litat de qui
ja no ha demesurar les paraules i
fent servir una àcida ironia.

La directora està
convençuda que els
al∙ludits intentaran parar
les funcions de l’obra


