
24 LAVANGUARDIA O P I N I Ó DIVENDRES, 22 MARÇ 2013

MESEGUER

E
l 1970 el dissident soviètic An-
drei Amalrik va assenyalar al
seu llibre Will the Soviet Union
survive until 1984?, que “tots els

règims totalitaris es deterioren sense que
se n’adonin”. Amalrik tenia raó, i és proba-
ble que s’esfondri –potser aquest any– el
règim establert el 2000 pel president rus,
Vladímir Putin, per la mateixa raó per la
qual la Unió Soviètica es va col·lapsar el
1991. Es pot assenyalar que el
col·lapse de l’URSSno va ser el re-
sultat de la “traïció” reformista
del president soviètic, Mikhaïl
Gorbatxov. Tampoc no va tenir a
veure amb els preus decreixents
del petroli o la intensificació mili-
tar del president Reagan. El comu-
nisme soviètic estava condemnat
molt abans que això; quan el mite
comunista finalment va desaparèi-
xer de les ments i cors de ciuta-
dans i funcionaris per igual, com
ho havia pronosticat Amalrik.
En tan sols tretze anys el règim

de Putin, amb el seu gran estil
ideològic, ha passat per totes les
etapes de la història soviètica i
s’ha convertit en una vulgar parò-
dia de cadascuna.
En la primera etapa, en la qual

es crea el mite legitimador del rè-
gim, es crea un demiürg heroic, el
pare de la nació. Mentre que els
bolxevics van tenir la revolució
del 1917, els partidaris de Putin
van tenir la segona guerra txetxe-
na del 1999 i els bombardejos dels
edificis a Buinaksk,Moscou i Vol-
godonsk aquell any.D’aquestama-
nera, va néixer el mite del funcio-
nari d’intel·ligència heroic que
protegeix les llars dels russos mentre ter-
roritza els enemics de la nació.
La segona etapa es podria anomenar el

període de tempestes i tensions. Stalin va
aconseguir dur a terme la salvatge indus-
trialització forçosa que va crear les bases
de la destrucció del sistema comunista.
Putin, per la seva part, “va crear” una
gran potència energètica, la qual cosa va
convertir el país en una república banane-
ra amb hidrocarburs.
La tercera etapa amplia el mite mitjan-

çant el triomf heroic. Els soviètics van te-
nir la seva victòria en la Segona Guerra
Mundial, seguida de la creació d’una su-
perpotència global. L’era Putin va clamar

victòria després d’envair la diminutaGeòr-
gia el 2008.

Finalment, el règim pateix d’un esgota-
ment ideològic i es mor. Aquesta etapa de
comunisme soviètic va necessitar quaran-
ta anys per desenvolupar-se. Tanmateix,
un simulacre s’ensorra molt més ràpid. La
conferència de premsa de Putin del desem-
bre passat, de quatre hores, va recordar
sobretot la caiguda del dictador romanès

Ceausescu, en un míting massiu muntat el
1989. Rússia ja està vivint en l’era posterior
a Putin, perquè Putin ja no pot complir la
seva missió: oferir seguretat a la plutocrà-
cia. Com el 1999, quan Ieltsin va deixar de
ser útil a les elits, les lluites internes actu-
als entre faccions de l’elit sol signifiquen
una cosa: s’està buscant un successor. La
pregunta ja no és si el règim de Putin
sobreviurà, sinó què passarà després d’ell.
La pròxima transició serà notòriament

diferent de la del 1999. No serà un afer de
palau, amb una mobilització “patriòtica”
de les masses impulsada per la televisió
contra els terroristes i la nèmesi occiden-
tal. El procés actual se sembla més al que
va passar a Europa central i oriental el
1989 i l’URSS el 1991, en què l’entusiasme
dels manifestants es va convertir en de-

cepció perquè membres individuals del
vell règimmantenien el poder econòmic i
gairebé polític. Els liberals del sistema
pensen que, en general, Rússia ha creat
una economia de mercat acceptable. El
seu futur desenvolupament necessita
només que es remogui alguns companys
de Putin mitjançant una reforma política
controlada. Fins fa poc, els fidels argu-
mentaven que la recerca del canvi exclou

criticar el Govern, que d’alguna
manera es veurà influït amb sugge-
riments constructius. Demanar la
dimissió de Putin només condui-
ria a l’exclusió del moviment de
protesta.
Ara la retòrica dels fidels és més

agressiva. Actualment afirmen
que Putin va triar personalment la
repressió per respondre al movi-
ment de protesta que va omplir els
carrers de Moscou i altres ciutats
importants a finals del 2011 i prin-
cipis del 2012. No es pot respectar
els polítics que no troben una alter-
nativa als tribunals i els judicis pe-
nals. L’evolució de l’actitud dels fi-
dels no és una coincidència. Han
de tenir en compte el sentir actual
del moviment de protesta i també
les enquestes d’opinió, que in-
diquen que el seu suport popular
és inferior al dels republicans per
un marge de 9 a 1. Els republicans
creuen que extirpar tot el sistema
polític i econòmic que es va esta-
blir en els anys de Ieltsin –i que es
va consolidar amb Putin– és qües-
tió de salvació nacional.
En els últims mesos la visió

estratègica dels fidels ha canviat.
L’octubre del 2012 planejaven ne-

gociar amb Putin per substituir-lo en el
termini d’un any aproximadament. La
idea era nomenar un factòtummés liberal
com ara Aleksei Kudrin, un exministre de
Finances, o l’oligarca Mikhaïl Prókhorov.
No obstant això, alguna cosa va sortir ma-
lament: no van poder convèncer Putin. Al-
hora, ell ha perdut la capacitat de contro-
lar les lluites internes dins l’elit. Amesura
que l’actitud dels seus opositors s’ha endu-
rit, a Rússia es donen les condicions per a
una revolució pacífica anticriminal. Fins i
tot si Putin se n’anés aquest any, no n’hi
hauria prou. Rússia i el seu poble única-
ment poden triomfar si els fidels del
Kremlin que li estan buscant successor
se’n van amb ell.c

S
embla ser que ara hi ha dues
cadenes televisives privades
espanyoles que fan uns pro-
grames semblants en els

quals uns suposats famosos han de
llançar-se des d’un trampolí a una pis-
cina. No se m’ha passat pel cap de de-
dicar ni un segon de la meva vida a
contemplar aquest espectacle, ni tan
sols per interès gremial comunicatiu
o per comprendre els estranys camins
de la televisió en aquest comença-
ment del segle XXI. Confesso que la
sola possibilitat d’haver de veure
aquests espais em genera un senti-
ment que limita al sud amb la depres-
sió i al nord amb l’avorriment oceà-
nic. Dit això, em demano quina és la
gràcia d’aquest programa. Un amic
que coneix bé els misteris del negoci
televisiu em treu de la meva foscor: la
clau és el ridícul. A tothom li agrada
contemplar com aquells que gaudei-
xen de certa fama i notorietat fan el
ridícul. Simple com els acudits de
pets.
Vet-ho aquí: la darrera ocurrència

de la televisió generalista recupera
mecanismes ancestrals per al prime
time. No cal dir que les masses –abans

i ara– obtenen una gratificació imme-
diata quan aquells que formen part de
la galeria de celebritats grans o petites
fiquen la pota. Els ídols –sobretot els
de fira i tot a cent– també són humans
i agrada molt que això quedi subrat-
llat de tant en tant, per compensar de
manera implacable el relat de l’èxit
ambuna part grotesca, trista omisera-
ble. Si aquesta exhibició serveix per
maquillar les frustracions particulars
de l’espectador, tot això que potser
ens estalviarem en psicòlegs i psiquia-
tres. Posar figuretes de la premsa del
cor i territoris afins a saltar des d’un
trampolí és una manera eficaç i poc
sofisticada d’actualitzar allò que en el
món anterior als mitjans de masses
passava a les places dels pobles.
No sóc apocalíptic i no vull prohibir

cap programa, per descomptat: si el
veí vol passar-se tot el vespre analit-
zant les gràcies de Falete com a apre-
nent de saltador olímpic, res a dir. Lli-
bertat de culte, d’informació i d’entre-
teniment. Hi ha gent per a tot, també
per a programes benintencionats que
et fan sentir com un criminal de guer-
ra si no recicles com cal la brossa de la
cuina. El que em deixa descol·locat és
el fet de pagar a una colla de gent dis-
posada a fer el ridícul quan seria tan
fàcil trobar aquest material de franc.
Només cal estar vigilants a les anades i
vingudes de molts protagonistes habi-
tuals de les notícies per trobar tresors
sensacionals. De fet, els programes de
zàping es basen en aquesta riquesa in-
cessant. Em sembla que, anys enrere,
quan jo era petit, es donava per fet que
els famosos havien de ser admirats i
admirables, per això se’n destacava
trets exemplars. Ara es fa tot el contra-
ri: volem enxampar el famós que cau
en desgràcia perquè ens regala unmo-
ment de glòria compensatòria. Com si
guanyéssim la partida.c
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Tristaèpoca

Lesquatreetapesde l’eraPutin

A
Catalunya, el Ballet de David
Campos ha plegat; el Ballet de
Barcelona, d’Ángel Corella, de-
pèn del fet que el Liceu el con-

tracti. No és més que dansa, pensarà algú.
No obstant això, representa un aliment va-
luós per a l’esperit. Els aliments materials
també es troben en crisi, a tot Espanya. Em-
preses que tanquen, botigues que desapa-
reixen, entre les quals llibreries, que ali-
menten alhora el cos i l’ànima. Igual que
l’educació i la sanitat, tan amenaçades;
igual que l’habitatge, sostret als desnonats.
La pobresa immaterial s’ha instal·lat en la
vida de la gran majoria, i també la pobresa
terrenal, llevat del que pertoca a un sector,
el de la telefonia mòbil.
Un sociòleg savi, Zygmunt Bauman, ho

ha dit en una entrevista publicada en
aquest diari: “Quan va sortir l’iPhone4,
nou milions de persones van comprar el
nou aparell el primer dia. Al cap de poc
temps, va sortir l’iPhone5 i nou milions
més el van comprar el primer dia, tot i que
el seu iPhone4 encara servia”. I sens dubte
després van ser molts milions més. ¿Quina
espècie de bogeria és aquesta que fa que la
gent es deixi prendre el pèl, que manté els
usuaris amb el dit a la pantalla i lluny de la
lectura, que els indueix a no gastar els di-
ners en altres estris i en béns culturals, que
els impedeix comprendre en quinamesura
els rebutjos contaminen l’ecosistema, que
els ignorar que el fet que el mineral indis-
pensable per fabricar els mòbils que utilit-
zen i llencen provoca matances?
És ben sabut –ho ha denunciat, entre

d’altres, la primatòloga Jane Goodall– que

el coltan provoca conflictes bèl·lics, que
està tacat amb la sang no solament dels
morts, sinó dels milions de refugiats.
Tanmateix, aquesta certesa no afecta
aquest segment de l’alimentmaterialmun-
dial. Les companyies continuen inventant
i milions de consumidors les seguiran com
un ramat, per exemple per adquirir el mò-
bil últim model, aquest que funciona amb
la mirada. Quin avenç tan genial…! ¿I per
casualitat serà capaç de salvar el món de
tota la seva indigènciamoral i física? Certa-
ment, sembla com si la major part de la
gent nedés en l’abundància, que no esti-
gués afectada per la crisi global. ¿O tal vega-
da deixa de menjar per poder gaudir de la
pantalla més guai? Trista època la nostra.
Tan grisa. Els diners i la vanitat imperen. I
mentrestant, la cultura s’aprima i l’esperit
es panseix.c
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