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La rendició de comptes és essencial per al funcionament democràtic

Al·lèrgia a la política

A
E d u a r d V a l l o r y

quests dies postelec-
torals a Gran Breta-
nya no deixo de
constatar, per com-
paració, l’impressio-
nant dèficit de cul-

tura democràtica a casa nostra. Com en
aquest petit detall: junt amb les elecci-
ons a Westminster, també n’hi havia als
county councils, on tenia dret a vot. Vaig
anar a votar amb la targeta informativa
que t’envien a casa, i la meva sorpresa
va ser que ningú em va demanar cap
mena d’identificació més que la targe-
ta. La confiança, doncs, és la primera
base d’una bona cultura política.

En els dies previs, vaig poder escol-
tar debats televisats en què Blair era
espectacularment posat contra les
cordes per haver mentit sobre Iraq. A
tots els canals, inclosa la BBC. Mai cap
laborista ni ningú va dir que la
BBC fos tendenciosa en cap sentit.
Igualment, els diaris comparaven
les promeses de conservadors i
laboristes, i demanaven a experts
que en diguessin la viabilitat. Si
n’hi havia que no eren viables, ho
deien sense embuts.

I no tan sols això. En la premsa
escrita, fins i tot el prestigiós The
Economist acabava dient que el vot
a Blair era el menys dolent possi-
ble –un secret a crits. Ningú va
acusar la revista de prolaborista.
Com cap republicà, als Estats
Units, no va acusar The New York
Times, The Washington Post o el ma-
teix The Economist de demòcrates
per demanar el vot per a Kerry als
seus editorials. Simplement, les
publicacions, des de la seva inde-
pendència, explicaven la conclu-
sió a què havien arribat.

Pel carrer, ha estat normal trobar
a les cases petits cartells promovent
el vot laborista, conservador o libe-
ral. I adhesius als cotxes. I en canvi,
mai he vist cap conflicte perquè al-
gú expressi la seva ideologia. I en-
cara més important: haver estat
parlamentari és d’un altíssim pres-
tigi. Quan els colleges de Cambridge
discuteixen qui tenir de responsa-
ble, la possible candidatura d’un
antic parlamentari sempre és rebu-

da amb respecte, i ningú mai no demana
de quin color era.

Hi ha molts altres elements, però dei-
xeu-me dir el que trobo essencial: la ren-
dició de comptes. Pot haver-hi abusos de
poder, però sempre s’acaben retent
comptes. Per això és molt difícil trobar
parlamentaris o polítics mediocres, per-
què de seguida els fan pujar els colors. I
alhora a ningú li cauen els anells per di-
mitir, perquè una dimissió no és el final
de res, sinó l’esmena d’un error. Per això
Blair pot tornar a nomenar ministre el
recentment dimitit Blunkett.

Anem ara a casa nostra. Un lloc on la
militància política és socialment mal
vista, i molts dels pocs que la practi-
quen, potser per sobreprotegir-se, aca-
ben tendint al sectarisme. Un lloc on
tothom sap que hi ha diputats, i regi-
dors, i alts càrrecs del govern, absolu-

tament incompetents i que només són
allà per haver estat fidels a un dirigent,
per haver fet de soldats; abans i ara.
Massa petit, el país, perquè no se sàpi-
ga. Un lloc on la premsa no pot fer la
imprescindible funció d’anàlisi crítica
de la política perquè, simplement, la
seva independència no té credibilitat.
Pensem en els canvis de director a La
Vanguardia, o els editorials d’El Periódico,
o els titulars d’El País.

Un lloc, casa nostra, on la classe po-
lítica es pensa que garantir la plurali-
tat significa repartir-se la societat. I per
això el consell d’administració de la
CCRTV, consells socials d’universitats,
i tot el que sigui nomenat pel Parla-
ment, acaba sent una farsa repartidora
de càrrecs i agraïments. I per això les
quotes minutades a TV3, tan humili-
ants i tan penoses.

Però encara és pitjor. Un lloc, el
nostre, on la gent bona que es dedica a
la política acaba empestada. Una per-
sona vàlida té un alt càrrec en una
multinacional i es guanya l’admiració
de tothom. Agafa un càrrec polític,
però, i o bé es queda a la política tota
la vida o sempre serà menystinguda i
estigmatitzada. A Narcís Serra, d’una
lucidesa espectacular, li neguen el
mèrit per presidir Caixa Catalunya.
D’Anna Birulés, abans aclamada com a
gestora, no se’n pot dir ni el nom. A
Laporte li discutien ser candidat a
l’IEC. I el mateix els passarà a Josep M.
Vallès o a Enric Marín.

Com li ha passat, de fet, a Andreu
Mas-Colell. Un dels acadèmics més
mundialment prestigiosos que té el
nostre país, impulsor des dels inicis de
la UPF, en ser candidat a rector d’a-
questa universitat només se n’ha par-
lat com a “exconseller de CiU”. Que
provincians! I a això s’hi ha sumat, a
més, el nefast sistema d’elecció directa
de rectors, que pervertint demagògica-
ment la lògica democràtica prima els
candidats més populistes i de menys
nivell acadèmic, és a dir, aquells que
diuen a tot que sí i accepten no tocar el
que provoca l’estancament. De res ser-
veix que diverses universitats ja ho ha-
gin patit: la societat ignora la universi-
tat, i elles s’hi acomoden.

Deia recentment Günter Grass que
la gran amenaça avui és la impotència
de la política, que deixa el ciutadà
sense protecció a mercè del dictat de
l’economia. Jo també ho pensava, fins
que he descobert que el problema, a
casa nostra, és infinitament més gran.
És, simplement, que l’actual societat
catalana té al·lèrgia a la política. I això,
que és un factor cultural, no sé pas
com es resol. Sí que sé, però, que no és
intrínsec a la condició humana, i una
mirada fora de casa ens permet veu-
re-ho. El sistema de rendició de comp-
tes, quan algú se’l creu, funciona. I si
no, que ho diguin a Blair, que l’ende-
mà de guanyar amb majoria absoluta
els seus propis diputats li han dit que
haurà de plegar aviat perquè les seves
faltes van ser excessives.

■ Eduard Vallory

http://eduardvallory.blogspot.com

➤ ➤ ➤
personae, reduït a Julieta, Romeu [sic],
el vell Capuletti [sic], Fra Llorenç i un
tal Conrad d’Arles, que fa el paper del
Paris de l’anglès original. El drama
shakespearià ha quedat limitat als
tres últims actes. Hi falten personat-
ges essencials com Mercutio i la Dida.
Després de l’escena del jardí, amb
què comença la tragèdia, Romeu
mata Tybul [sic], germà de Julieta.
Conrad d’Arles mostra l’espasa de
Romeu al seu pare en el moment que
Fra Llorenç demana la mà de Julieta
per a Romeu per acabar amb l’ene-
mistat entre les dues famílies. El vell
Capuletti, aleshores, ofereix la mà de
la seva filla a qui li porti el cap de
l’assassí. Conrad d’Arles accepta i el
primer quadre acaba amb una encai-

xada de mans entre els Capuletti i
Conrad. I quan Julieta beu el narcòtic
que li ha donat Fra Llorenç, i cau in-
conscient davant del seu pare i de
tota una colla de comparses, apareix
Romeu reclamant la seva amant. Hi
ha aleshores un rifirrafe entre ell i el
vell Capuletti, que el frare acaba po-
sant-se enmig de les espases i dient:
“Respecteu son cadàver ¡Déu, oh bandos, /
Déu avuy ab sa mort, Déu vos castiga!”.
Fantàstic.

Però si, com diuen a Castella, para
muestra basta un botón, això no és res
comparat amb el que fa Piquet. Home
de teatre, Piquet dóna al públic del
seu temps justament el que li dema-
nava, això és, melodrames horripi-
lants i terrorífics com, per exemple,
La monja enterrada en vida o’l secret d’a-

quell convent i adaptacions d’obres
shakespearianes com Ricardo III, rey de
Inglaterra i Julieta y Romeo [sic] i la seva
segona part, La venganza de Romeo, que
té un origen molt curiós. Un element
indispensable d’aquestes representa-
cions era el públic del teatre Odeon,
que hi prenia part activa cridant,
plorant, amenaçant els traïdors, avi-
sant els bons dels plans dels dolents
i manifestant sorollosament el seu
disgust si l’obra no anava pel camí
desitjat. Un públic, en definitiva, en-
tusiasta del happy end. D’aquí que la
xiulada per la mort dels amants fes
sortir Piquet a escena a donar expli-
cacions i anunciar el canvi del final
de l’obra. Així, a la següent repre-
sentació Romeu i Julieta es casaven i
tot acabava bé.

Una altra estrena de Piquet va ser
una paròdia d’Otel·lo titulada Otello o
el moro de Magnesia, una de tantes pa-
ròdies escrites durant aquells anys i
que constitueixen una de les mostres
més representatives de la mentalitat
barcelonina de l’època.

Amb Balaguer i Piquet tanquem,
doncs, per avui aquesta galeria de
freaks catalans traductors de Shakes-
peare. La pregunta, ingènua pregun-
ta, és: ¿no seria més útil (i, per des-
comptat, més divertit i estimulant)
incloure aquests autors en els pro-
grames de secundària, que fer llegir
als alumnes les tonteries de Harry
Potter o les poesies de Martí Pol?

■ Josep Maria Fulquet. Professor de la Universitat

Ramon Llull


