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La banda de Xixona Mugroman despatxa
el seu quart disc movent-se amb eficiència
i apegada a una opció musical que habita
algun lloc entre el rock català mainstream
dels noranta (Lax’n Busto o Santgraït) i el
rock valencià de fusió amb la dolçaina
com a additament. Un disc de legítimes
aspiracions comercials, facturat amb ofici,
que afig un bon grapat de futurs himnes
al seu eficaç i sol·licitat directe. Sense la
barrera lingüística, Mugroman serien
candidats a un èxit massiu.

El llibre és el resultat d’un any i mig de
faena. L’autor, el geògraf Paco Tortosa, és
un especialista reconegut a l’hora de fer
valorar el territori i el paisatge valencians.
Narra en primera persona, a manera de
crònica de viatges, quatre itineraris que cal
fer dins del terme municipal de Sueca: la
platja, la marjal, el riu i la ciutat. El volum,
amb fotografies abundants, està
acompanyat d’un mapa topogràfic,
etnogràfic i turístic, que ha estat fet per Pau
Fuster i Óscar Arnau, de Tossal Cartografies.

Fins fa be poc directora del diari italià
L’Unità, Concita de Gregorio ha
encapçalat la crítica pública a Berlusconi
i ha estat una de les artífex de la revolta
social contra la corrupció al seu país.
L’editorial Tàndem edita ara, en versions
valenciana i castellana, un llibre seu de
relats de l’any 2006 que, com explica
Maite Larrauri en el pròleg, són com
“l’inici d’una sèrie, una sèrie infinita”
sobre les diverses maneres de
relacionar-se amb la maternitat.
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Dimecres de la setmana
passada, a Barcelona, el
moviment del 15 de

juny, o, millor dit, la part més
esvalotada d’ell, va produir els
primers senyals d’alarma
greus. Un grup nombrós es va
situar davant del Parlament de
Catalunya i va agredir els polí-
tics que intentaven entrar-hi a
fer el seu treball —aquell dia
s’havien de debatre i votar els
pressupostos— amb insults, es-
pentes, ampolles d’aigua (i bos-
sesde pixum, segons lapremsa)
i alguna escopinyada. La cosa
no va passar d’ací, però el presi-
dent Artur Mas i alguns altres
diputats van haver d’entrar al
Parlament autonòmic en
helicòpter. Era la primera vega-
da, en la història de la de-
mocràcia, que una manifesta-
ció ciutadana intentava inter-
rrompre l’activitat d’un parla-
mentelegit per ciutadans.Enca-
ra que l’agressivitat no arribara
a desfermar-se massa, és un as-
sumpte greu. Després d’això, hi
ha hagut algun altre gest
esporàdic de violència, com sa-
ben l’alcaldedeMadrid, Alberto
Ruiz Gallardón, i l’alcaldessa de
València, Rita Barberá. La im-
mensa majoria dels indignats
s’han mostrat absolutament
contraris a aquests gestos, afor-
tunadament.

Ho van demostrar diumen-
ge passat, ambun seguit dema-
nifestacions molt concorregu-
des i pacífiques. La de València
no va ser precisament menuda,
i menys la de Madrid, però la
més nombrosa va ser la de Bar-
celona, i el fet no deu ser casual,
després de tot l’escalfament an-
terior. Els organitzadors afir-
men que unes 250.000 perso-
nes van recórrer, diumenge, els
carrers principals de Barcelo-
na,mentre que la guàrdia urba-
na ho deixava en unes 75.000.
La Vanguardia, fent números a
partir de l’espai ocupat pelsma-
nifestants, resolia que unamica
més de 100.000. És, en tot cas,
molta gent, i demostra que les
reivindicacions dels indignats
continuen concitant la simpatia

d’una bona part dels ciutadans.
I la veritat és quemotius per

a la indignació no en falten, i
més que n’han de vindre. A mi,
en tot cas, em sorprén que
aquesta indignació es concen-
tre en els polítics, que no són els
principals responsables de la
crisi, i que, si és que volemeixir-
ne, es veuran obligats, molt a
pesar seu, a prendre mesures
impopulars. Sens dubte, han
comés errors greus. Hi ha, per
exemple, la incapacitat deZapa-
tero de veure vindre la crisi, i la
vacil·lant lentitud amb què s’hi
va enfrontar. Els catalans tam-
bépodenobjectarque la retalla-
da dràstica que proposa Artur
Mas és massa severa amb les
polítiques socials i que, en con-
junt, és molt desequilibrada.
També pot fer vergonya que els
intents d’afavorir la democrà-

cia interna dels partits, o les llis-
tes obertes als comicis, hagen
quedat, una vegada més, com
aigua en cistella, o que iniciati-
ves com la que pretenia modifi-
car la llei hipotecària a favor de
la gent atrapada per ella s’ha-
gen paralitzat, o que en les llis-
tes electorals hagen continuat
presentant-se polítics imputats
pels tribunals, com al nostre
país sabem bé.

Tot i amb això, i ambmoltes
cosesmés que es podrien dir, la

responsabilitat dels polítics en
la crisi és escassa, i el seu mar-
gedemaniobra per a eixir-ne és
més escàs encara. Josep Antoni
Duran iLleidano exageravagai-
re l’altre dia quan va declarar
que “els mercats financers te-
nen segrestada la política”. El

funcionament dels bancs, per
exemple, s’ha tocat ben poc, a
pesar que els seus errors tenen
una responsabilitat enorme en
el desencadenament de la crisi.
Però sense uns bancs sanejats
que donen crèdit, aquesta no
pot més que empitjorar. Els fi-
nancers saben que se’ls necessi-
tamés quemai, i no es deixaran
retallar prerogatives. Quant a la
disparatada bombolla immobi-
liària en què aquest país va viu-
re durantmés d’una dècada, les

culpes, si de cas, estan molt re-
partides, i les solucions—que és
el que interessa— no s’hi entre-
veuen.

El que aquesta crisi posa en
evidència són les limitacions de
la política. La democràcia no és
un remei màgic contra tots els
mals i els polítics no són tauma-
turgs omnipotents. Al contrari,
dins el món econòmic, la seua
capacitatd’acció és cadadiame-
nor. Que la indignació es gire
contra les institucions és injust
i arriscat. En la pancarta d’una
manifestant es llegia que “Nues-
tros sueños no caben en las ur-
nas”. De segur que és així, però
és que la funció de les urnes no
és encabir somnis, ni fer-los rea-
litat. Només serveixen per a
triar uns representants, la
funció dels quals és gestionar
de lamillormanera possible els

assumptes públics d’una socie-
tat lliure i, per tant, conflictiva.

Tony Judt advertia fa anys
que disminuir en excés la capa-
citat decisòria de l’estat en ma-
tèries econòmiques, per a fiar-
ho tot delmercat, podia ser ben
perillós a la llarga. No hem
deixat de fer això durant dèca-
des. Ara els ciutadans es troben,
indignats i impotents, amb pro-
blemes greus que els ultrapas-
sen inosaben resoldre, i els polí-
tics, exactament igual.

La jivarització del Consell no ha
estat tan intensa com alguns de-
manaven.El president de laGene-

ralitat s’ha situat en el límit de les reco-
manacions del seu propi líder, Mariano
Rajoy, que va fixar en deu conselleries
la grandària màxima dels governs
autonòmics per a estar a l’altura de les
exigències d’austeritat i d’estalvi que de-
manen els temps que vivim. En efecte,
Francisco Camps només ha suprimit
tres conselleries, però ha despatxat la
immensa majoria dels consellers que
l’havien acompanyat aquests últims
anys. I, entre les incorporacions, una de
les sorpreses més cridaneres ha estat la
de la directora de la televisió valenciana
Canal 9.

La irrupció de Lola Johnson en el
primer pla de la política valenciana
—serà la portaveu del Consell en
substitució de la dona forta del nou Exe-
cutiu, Paula Sánchez de León— té tots
els ingredients necessaris per a cridar
l’atenció. L’alineament irreductible que
hamantingut la televisió autonòmica so-
ta el seu comandament amb el PP i amb
el seupresident, fins al punt d’ignorar la
major part de les informacions sobre
un dels més grans escàndols de
corrupció política de la democràcia,
que afecta Camps i molts d’aquells que
fins ahir mateix formaven part del seu
equip, permet conjecturar totamena de
coses. Però pot amagar un fet que me-
reix algun comentari. Em referisc a la
configuració del departament de què es
fa càrrec aquesta antiga presentadora
d’informatius: la novaConselleria deTu-
risme, Cultura i Esport.

Cal reconéixer que l’exercici era com-
plicat: ara agafe algunes competències
d’aquest departament i les passe a
aquell altre, algunes altres les adjudi-
que a aquella altra àrea, i encara el que
em queda ho afegisc on puc. Així ha
creat Camps conselleries tan absurdes
com la de Justícia i Benestar Social.
Però no crec que el nou departament de
culturisme, com el definia amb humor
l’altra nit un company de redacció, siga
menys monstruós.

Quan es va posar en marxa la Gene-
ralitat, la cultura tenia un prestigi que
s’han anat destintant. De vegades anava
de la mà amb l’educació i la ciència, i
formava un dels nuclis durs de
l’Administració autonòmica; i unes al-
tres vegades anava tota sola, però era
undels ingredients singulars de la políti-
ca valenciana. Ara, això ha canviat. La
cultura se supedita a les necessitats del
principal sector econòmic, el turisme. I
si hem de fer cas al que va dir Camps en
explicar per què, la cosa té tot el sentit.
“Vendre la Comunitat”. Aquest és l’ob-
jectiu del departament de Lola John-
son, segons el president. La cultura, per
tant, es vincula a l’oci i a la promoció. La
ideologia de la dreta turística segueix
intacta, encara que la crisi ens faça sen-
tir que pagarem molt anys els excessos
que en el seu nom es van organitzar.
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