
omés podem parlar de la
nació catalana en el pre-
àmbul. Ho hem assumit
des de la famosa retallada
espanyola de la proposta

de reforma de l’Estatut que el 30 de se-
tembre de 2005 aprovà el Parlament amb
el 90 % del vot dels diputats. L’article 1.1
deia: «Catalunya és una nació.» Ara, tot
sembla tan antic, tan incomprensible, tan
passat de moda, i encara no fa dos anys
d’aquell referèndum en què «el poble de
Catalunya» votà el nou text amb un 36%
de vots favorables.

El nou Estatut no permet de plantejar,
com solen fer les nacions homologades,
els típics debats periòdics sobre l’estat
de la nació. El Parlament de Catalunya
no ho fa. Els altres parlaments de l’espai
català, tampoc. Qui ho fa? Sense adoptar
aquesta denominació tan solemne, però
amb una eficàcia reconeguda i respecta-
da, hi ha una institució dedicada a vigilar
la dinàmica i l’estat de la nació. Parlo na-
turalment del sistema mediàtic, dels mit-
jans de comunicació, del conjunt d’ac-
tors legitimats per expressar la confron-
tació pública entre grups o comunitats o
nacions amb interessos diferenciats i/o
contraposats.

En el marc espanyol d’acció mediàti-
ca, l’estat de la nació catalana és objecte
recurrent de debat i confrontació. Com
ho és també l’estat o l’abast de la nació
espanyola. Per més que ho vulguin dissi-
mular, els diaris, els canals de televisió i
de ràdio, els nous portals digitals, i tot
l’entorn empresarial i professional, dels
periodistes i intel·lectuals orgànics, dels
columnistes i tertulians de tota mena, no
paren de parlar (del problema) de la na-
ció.

L’objectiu del gran soroll mediàtic so-
bre la nació és sempre un: aconseguir de
crear un clima d’opinió favorable a la
causa i les prioritats politicoestratègi-
ques de qui té el poder, i silenciar les
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veus dissidents. En aquest punt els grans
mèdia (nacionals) assumeixen la missió
principal. Marquen els grans temes de
l’agenda (nacional) i vetllen per la seva
«correcta» implementació. Fa anys la so-
ciòloga alemanya Elisabeth Noëlle-
Newmann va identificar tres factors
d’impacte en la fixació de les prioritats
per part dels media: l’omnipresència
d’un tema en la majoria dels grans mit-
jans; la consonància en la presentació i
interpretació; i l’acumulació i ressonàn-
cia del tema entre mitjans i elits mediàti-
ques i polítiques.

Els grans media espanyols potser
ignoren les teories de la il·lustre alema-
nya. Però les practiquen. Aparenten

mantenir grans enfrontaments entre ells.
I en certs àmbits de lluita pel poder de
l’Estat o pel mercat és radicalment cert.
Ara bé, en les qüestions fonamentals re-
latives a la definició de la nació espanyo-
la (unitat territorial, monarquia, consti-
tució, unitat de mercat, llengua oficial
única, bipartidisme com a ideal, etc.), els
grans canals i els grans diaris o callen o
ajuden el seu senyor.

L’estat d’opinió dels ciutadans sol ser
avui recollit i controlat a través d’institu-
cions públiques (CIS, CEO a Catalunya,
etc.) o privades (partits, mitjans, etc.),
que ofereixen fotos de l’«opinió públi-
ca», mesurada a través d’enquestes. És
més complicat de copsar la foto de

l’«opinió publicada». De fet, la tècnica
de la foto no serveix aquí: serviria potser
la de la filmació, és a dir, la captació del
moviment dels discursos i arguments.
Perquè l’opinió publicada és l’arma amb
què els grups organitzats es baten en pú-
blic per aconseguir parcel·les de poder
en forma d’influència i de climes d’opi-
nió favorables als seus interessos.

● En el marc espanyol d’acció
mediàtica, l’estat de la nació
catalana és objecte recurrent
de debat i confrontació. Com
ho és també l’estat o l’abast
de la nació espanyola

No és fàcil filmar aquestes dinàmi-
ques. I per això cal aplaudir els esforços
per fer visibles almenys en part les grans
batalles mediàtiques de la història pre-
sent que marquen d’alguna manera l’es-
tat de la nació. S’acaba de publicar
l’Anuari de l’opinió publicada 2006, di-
rigit per Salvador Cardús i editat per la
Fundació Centre Documentació Política
en la seva quinta edició. L’interès princi-
pal d’aquesta edició, junt amb l’anterior,
és resseguir a través de l’opinió publica-
da a la premsa –sigui a partir dels edito-
rials, sigui a través dels articulistes– les
vicissituds del debat sobre l’Estatut i les
agrupacions en cada moment dels mit-
jans i dels articulistes. Resulta curiós de
comprovar com només en un breu perío-
de va emergir una opinió publicada po-
tent, consonant i sostinguda: fou el pe-
ríode entre l’esmentat 30 de setembre i el
2 de novembre del 2005, quan els tres re-
presentants de Catalunya presentaren la
proposta de reforma de l’Estatut a les
Corts espanyoles. La lliçó és clara: no-
més un front polític unitari pot fer con-
cordar nació i opinió.

La nació i l’opinió
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Sessió parlamentària sobre l’Estatut de Catalunya. L’autor reflexiona sobre els límits que
pesen sobre la política catalana. / ANDREU PUIG

o sóc conscient d’haver tingut
el moment de glòria del qual
diuen que un dia o altre gaudi-

rem totes les persones. O potser l’he dis-
frutat i no hi he estat prou atent. Per si un
cas continuo creient que alguna vegada
en tindré l’oportunitat i es confirmarà (o
no) la dita que l’important és que parlin
de tu encara que sigui malament.
Aquests dies, per diferents circumstàn-
cies, han estat notícia dos fills d’il·lus-
tres membres del govern de la Generali-
tat. En un cas, per una bretolada en una
nit de celebració del Barça (diades en
les quals es podrien detenir centenars de
joves i no tan joves, fins i tot, els fills
dels periodistes que han aprofitat la sen-
tència judicial per fer marro); i en l’al-
tra, perquè una noia que és actriu per

N mèrits propis, i que fins ara no se sabia
de qui era filla, ha sortit a la portada
d’una revista dirigida als homes en po-
sat sexi. En aquest diari no s’ha publicat
la primera notícia perquè s’ha cregut
que seria injust que només pel fet de ser
«fill de» se’l fes mereixedor del minut
de glòria. En canvi, sí que hem fet un co-
mentari curt i distès a l’edició de les co-
marques d’on és la noia, perquè hem sa-
but que és una actriu amb una trajectòria
notable que ens havia passat desaperce-
buda. El noi ha de pagar una multa pels
excessos de fa tres anys i s’aprofita la
circumstància per recordar-ho al pare.
La noia ha aconseguit més notorietat
amb una portada atrevida, que no pas
amb els seus papers artístics, tot i que ho
haurà d’agrair al càrrec de la mare.

El minut de glòria
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eu dies enrere la Generalitat de
Catalunya lliurava el premi de
teatre 14 d’Abril a Joan Cavallé

per l’obra Peus descalços sota la lluna
d’agost, una peça sobre la memòria his-
tòrica amb què l’escriptor d’Alcover re-
prèn i renova radicalment el vessant de
dramaturg. Vint anys enrere, Cavallé va
formar part del grup que va revitalitzar
el teatre de text als Països Catalans.
Amb una obra inequívocament experi-
mental, entre Beckett i la comèdia de
qualitat, va publicar i estrenar en els mi-
llors escenaris fins que es va deixar se-
duir per l’empresa d’ordenar la vida
cultural tarragonina. Durant anys gaire-
bé va desaparèixer com a escriptor, ab-
sorbit per una feina que li ocupava els
dies i les nits i que va donar un resultat

D esplèndid, per sobre de les possibilitats
que proporcionaven les circumstàncies
–ara malmès per la trista, grisa, lògica
de partit dels actuals governants–. L’es-
criptor havia de reaparèixer en un mo-
ment o altre, i l’últim any el balanç ha
estat espectacular: l’assaig Tarragona
escrita, la novel·la infantil L’home que
volia ser rei, la novel·la per a adults
Contemplant el monstre i ara mateix la
novel·la juvenil Eva i el bosc i aquest
premi de Memòria Democràtica que
sembla que es publicarà aviat. Enumero
només el material pesant, l’altre és més
abundant, i també de preu. Esperem que
no es deixi seduir gaire més per empre-
ses locals que susciten envegetes de
campanar i que es llanci de ple a l’aven-
tura nacional, universal, d’escriure.

Joan Cavallé, premi nacional
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