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Reflexions cíniques

L

a democràcia és el menys dolent dels desgoverns. "Podeu fornicar amb la meva senyora
i les meues filles", va dir el vescomte, "però
no us netegeu les sabates en les meues cortines". Hi ha qui accepta que el claven en aquella
cosa que es diu o es deia l'Otan, però s'enfada si se
li trauen uns duros als bancs per finançar les campanyes electorals.
Aquest polític menteix. Sí, però l'altre també. I
vostè, ciutadà, a casa, al treball, quan vol lligar i a
les visites, també.
Es tracta de triar quina mentida és més versemblant. Dit així sona malament, però no tant si reformulem així aquesta idea: es tracta de triar quina
interpretació defectuosa de la realitat social es correspon més amb aquesta o amb els interessos.
El problema no és tant que els polítics diguen
mentides sinó que se les creguen. D'això Marx en
deia ideologia.
Recordeu sempre aquella magnífica frase de don
Manuel Fraga quan l'obsessió per la (in)seguretat ?
ciutadana: "No hay español a quien no le han robado en su xalet". La frase és encara més divertida
quan, com en el meu cas, sigau nacionalistes i no
tingau xalet.
¿Un assessor d'imatge per cada líder? Pot ser un
bon principi fins a aconseguir un assessor d'imat-

iest polític menteix. Sí, però
l'altre també. I vostè, a casa, al
treball, i quan vol lligar,
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I ¿I per què ningú es llegeix
els programes electorals? No són
tan dolents com
L'abstenció és pura vanitat. ¿O
és que tu, abstencionista, et creus
millor que tots els cai
ge per cada ciutadana i ciutadà. I no és conya. Mai
no sabreu quins eficaços currículums (o curricula)
de gent magnífica, però modesta i deprimida, han
estat escrits per mi.
¿I per què ningú no llegeix els programes electorals dels partits? No són tan dolents com tot això.
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Després no vingau dient que us varen enganyar.
Tots els matins Franco s'aixecava i enviava Déu a
votar-lo per ell. Però com que no es refiava ni d'Ell,
impedia que hagueren altres candidats.
De vegades, el que sorprèn dels règims no democràtics és tot simplement el seu absolut menyspreu pel poble. En algun moment de la fosca nit
que ell va crear, Franco podria haver guanyat unes
eleccions, malgrat molts, però no prou ens haguérem deixat la vell i la pell en la campanya contra ell.
Simplement, no li venia de gust que opinarem sobre ell. Ni a favor.
La informatització permetria avui el vot ponderat i que el ciutadà votara qui preferia i qui preferia
en segon lloc i a qui no voldria ni en pintura. Un
elemental procés de dades donaria un resultat
possiblement per sofisticat ben acceptat. Caldrien
aleshores assessors de no-mala imatge i no sols de
bona imatge, cosa que no és cap tonteria en temps
d'atur. Aquesta idea és una mica frívola, però que
ens deixen passar ratlla i posar gent d'altres candidatures com en temps de la República, no.
La principal tasca de la propera legislatura hauria de ser procurar que els problemes i les seues solucions, siguen els que siguen, tinguen precisament com a duració una legislatura.
Estic contra l'abstenció. És pura vanitat. ¿ 0 és
que tu, abstencionista, et creus millor que tots els
candidats? ¿Aguantaries fàcilment que s'abstingueren de tu? Sentir-se cortejat per tots i dir que no
pot ser una passió.
Una passió inútil. Els polítics convencionals
també intrepreten al seu favor l'abstencionisme. O
et prenen pel que no ets, un imbècil satisfet o un
ignorant.
En cas de dubte, vota Verd.
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PRIMER PLA
ALBERT BOADELLA

Penúltima
bufonada
Albert Boadella ha ressorgit de l'oblit i s'ha afiliat al
PSC. Segons ha dit, va sentir-se avergonyit quan el
seu fill li va comunicar que
havia pres la decisió d'incorporar-se a la política.
Boadella, com Alfonso
Guerra, creu que no es pot
ser indiferent davant el risc
(!) d'una dreta suposadament carpetovetònica que,
segons els socialistes, està
a punt de retornar-nos a
uns quants segles abans
del regnat de l'admirat
Carles III. Boadella, contra
el que havia assegurat, no
es limitarà a embrutar parets. Ahir mateix, aquest
company de viatge de nou
encuny que anys enrera
treia de polleguera Pujol i
l'Opus, va comparèixer davant la premsa al costat de
Raimon Obiols per explicar la seva penúltima operació. Aquesta vegada la
bufonada no té de protagonista Ubú, sinó que l'actor ha decidit robar-li el
paper al seu personatge.

NIHIL OBSTAT

LA PISSARRA
• L'extraordinària importància
estratègica de l'idioma català.
I aquí sense saber-ho

• La continuada capacitat
d'impactar del banquer
Mario Conde

Ha hagut de ser un matrimoni belga, Christiane Meulemans i Josef
Elias, els que ens han demostrat la
importància estratègica del català i
com el té d'abandonat la nostra administració. Els dos investigadors
afirmen que els seus estudis han
constatat que hi han llengües minoritàries com el català que tenen
més importància que altres pel seu
caràcter angular. El més sorprenent
és que aquest caràcter estratègic
del català és, segons els investigadors, més reconegut pel Pentàgon,
que hi destina més pressupost, que
per la mateixa Generalitat.

Mario Conde ha tornat a sorpendre
tothom amb l'ampliació de capital
de Banesto amb 130.000 milions de
pessetes, la major en la història de
la banca espanyola i la segona
mundial, mitjançant l'acord assolit
amb la banca Morgan. De nou Mario Conde ressorgeix com l'au Fènix, tot i que no de les cendres, al
capdavant de la iniciativa bancària
però sí, quan es trobava en una situació complicada i difícil. Una manera de fer molt pròpia del banquer,
que sempre ha remuntat el vol des
dels seus inicis al món de la banca al
assolir el control de Banesto.

• L'estranya predilecció d'alguns personatges pel nóm de Mollerussa,
que a més ha de patir comparacions inadequades
No se sap ben bé per què, però hi han localitats que tenen una especial prèdica
ja sigui pel nom o per algun fet que hi hagi succeït. I Mollerussa n'és una
d'elles. La Trinca va titular una cançó Mollerussa mon amour, un recent reportatge televisiu sobre els perills de la conducció en estat etílic tenia com a referència una discoteca de la ciutat lleidatana. I Miquel Roca va respondre a
una entrevista d'un rotatiu madrileny que CiU no només mira per Catalunya,
que mira tant pels interessos de Badajoz com pels de Mollerussa. ¿Què deu haver fet Mollerussa per tenir aquesta prèdica i sofrir aquestes comparacions?
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l jovent té actituds imprevisibles, que fins
i tot es poden convertir en modes, si més
no durant un temps, i dic durant un temps
perquè són comportaments efímers; potser
l'excepció seria la minifaldilla que perdura
per damunt de dictats de tota mena. Ara el
jovent ha decidit fer el següent: acceptar la
invitació d'una boda, anar a l'església a esperar els nuvis i sortir al carrer de seguida
que comença la cerimònia religiosa. Fantàstic! Això dels capellans, em deia un noiet, és
un rotllo, i potser té raó. Però una cosa són
els capellans amb les seves celebracions litúrgiques i una altra és saber estar solidàriament en un acte que congrega una colla
d'amics, en definitiva fer companyia, en tot
moment, a qui, en aquest cas, contreu matrimoni.
Existeix un ritual social per aquestes situacions: ser convidat, fer el regalet, estar present a la cerimònica del vincle i després assistir al dinar o al sopar. Interrompre aquesta línia de conducta a mi em sembla d'una
grolleria absoluta, em sembla una desafecció als amics contraents. Es pot ser passota,
però això no està renyit amb saber-se comportar.

