
La funció dels diaris i la seva influència en la política

El periodisme compromès
L’editorial conjunt de la premsa catalana i les seves repercussions constitueixen un èxit professional

L’
editorial conjunt de la 
premsa catalana ha re-
llançat el debat sobre 
el periodisme compro-
mès. Feia molt temps 

que les discussions sobre els diaris 
eren al voltant de la seva idoneïtat 
dins del nou panorama tecnològic 
de la comunicació, dels seus proble-
mes de credibilitat, de les dificul-
tats econòmiques de les empreses 
editores i de la possibilitat que aca-
bin desapareixent. Aquest text uni-
tari ha tingut la virtut de saltar, al-
menys temporalment, de pla, i ha 
desplaçat la polèmica cap a una de 
les qüestions de fons. I reafirma, a 
més a més, per la via dels fets, que 
els diaris poden ser útils i també ne-
cessaris. 
 Que a aquestes altures es debati 
sobre si el periodisme s’ha de com-
prometre davant dels problemes de 
la societat en què es mou, reflecteix 
la profunditat de la crisi que pateix. 
Afortunadament, sempre hi ha ha-
gut periodisme compromès. Però 
no viu els seus millors moments.

DEsitjos corporatius de po-
der i ànsies de protagonisme em-
penyen molts periodistes a consi-
derar que els correspon estar dins 
del bloc d’institucions polítiques, 
econòmiques i socials amb dret a 
portar les regnes de la societat. És a 
dir, a formar part dels que manen. 
Jo crec el contrari: que el lloc de la 
premsa està precisament entre els 
contrapesos democràtics a aquells 
poders, per poder donar suport en 
les situacions conflictives als ciu-
tadans i convertir-se en la seva veu 
enfront dels representants electes i 
els poders fàctics. I enfront de deter-
minats tribunals, com el Tribunal 
Constitucional, si és necessari.

 No crec que hi ha-
gi dubtes sobre el fet 
que l’editorial con-
junt és un exercici de 
periodisme compro-
mès amb el país. Ca-
da un dels diaris que 
han subscrit el text i 
tots els mitjans que 
després s’hi han ad-
herit ja havien opinat 
anteriorment mil ve-
gades sobre l’Estatut i 
sobre el significat po-
lític de modificar la 
voluntat popular ex-
pressada a través d’un 
referèndum i de dues 
votacions majoritàri-
es als parlaments ca-
talà i espanyol. Cada 
mitjà ho havia fet des 
de la seva pròpia òpti-
ca, de vegades poc co-
incident amb la dels 
altres. Però, ara, des 
de les seves respecti-
ves línies editorials, 
han coincidit que ca-
lia un toc d’alerta per-
què l’opinió pública 
–especialment la de 
la resta d’Espanya– 
reflexioni sobre una 
sentència que pot 
conduir les relacions 
Catalunya-Espanya 
cap a un mal carreró 
amb poca sortida.
 Les principals obli-
gacions concretes que tenen els di-
aris són informar amb veracitat so-
bre el que passa, traslladar als lec-
tors un ventall plural de les idees 
que estan en joc i expressar els seus 
propis punts de vista. La seva prime-
ra obligació més abstracta és viure 
compenetrats amb la societat a la 
qual serveixen. Tant el dret i el deu-
re d’opinar com la complicitat amb 
els lectors els ha ofert aquesta vega-
da, i de manera especial, la premsa 
catalana.
 Les crítiques a l’editorial són le-

gítimes, però, en la majoria dels ca-
sos, més que aportar llum o ombra 
sobre els arguments del text, retra-
ten la llum i l’ombra ideològica i 
psicològica dels que les emeten. Di-
aris que fa anys que diuen als edito-
rials tot el que volen contra l’Esta-
tut, s’han molestat ara per la lliure 
expressió de l’opinió aliena. Diaris 
especialitzats a pontificar sobre els 
tribunals i els textos legals denunci-
en que l’opinió expressada pels dia-
ris catalans és una pressió intolera-
ble. Fins i tot hi ha veus que protes-

ten sense ruboritzar-se dient que 
els mitjans de Catalunya han co-
mès l’error de «fer política», com 
si hi hagués al món alguna prem-
sa que no en faci, començant per 
ells mateixos.
 Un altre centre dels dards ha es-
tat la unanimitat. La consideren 
sospitosa i retrotreu, asseguren, 
als anys de la Prensa del Movimi-
ento. La unanimitat, tan excepcio-
nal que gairebé no té antecedents, 
hauria de fer reflexionar sobre la 
dimensió del problema que ha po-
gut generar-la. És clar que de vega-
des aquesta queixa és conjuntu-
ral, tal com es desprèn del fet que, 
després de queixar-se que s’hagi 
fet un editorial conjunt, alguns 
demanen explicacions de per què 
no s’ha fet abans sobre altres te-
mes... La transcendència del com-
promís dels diaris amb Catalunya 
la proporciona l’allau d’adhesi-
ons transversals rebudes després 
des de la societat civil. Quan des 
de fora de Catalunya diuen que la 
premsa catalana traeix  el senti-
ment popular perquè el tema de 
l’Estatut només interessa a qua-
tre polítics locals, les adhesions 
demostren el contrari. 

L’EDitoriaL ha efectuat, 
a més, periodísticament parlant, 
una bona funció. Després que els 
diaris catalans subratllessin que 
la situació del Tribunal Constitu-
cional és insostenible i que amb la 
seva actual composició no té auto-
ritat moral per a res, els altres di-
aris espanyols no han tingut cap 
més remei que començar a publi-
car informes confirmant-ho, i fins 
i tot recullen que Zapatero i Ra-
joy intentaran replantejar aques-
ta qüestió. A una conseqüència di-
recta com aquesta, que és inde-
pendent del valor del testimoni 
cívic de la publicació conjunta, en 
el món de la premsa se la conside-
ra internacionalment un èxit pro-
fessional. H
Periodista.

ANTONIO

Franco

Les adhesions demostren 
que l’Estatut no només interessa
a quatre polítics locals

mArTíN TOgNOlA

Set x set

alguns
jocs
d’atzar

E
stic molt preocupada  
–li va confiar la ruleta al 
dau– a causa de la meva 
múltiple personalitat. 
Tinc 36 maneres de ser 

i, depèn d’on caigui la boleta, puc 
fer d’algú un perdedor o un gua-
nyador. Tu, en canvi, només tens 
sis cares, serveixes per a jocs inno-
cents com l’oca o el parxís i, fins 
i tot, els poetes han escrit sobre 
tu. ¿Recordes aquell francès? «Un 
cop de daus mai abolirà l’atzar». 
De mi només se’n recorden quan 
sóc russa i vaig a mort. I, a sobre, 
quan surt el zero, tots perden i els 
diners es queden a casa. 
 El dau va intentar consolar-
la,  argumentant que als gobelets 
n’hi podien cabre fins a cinc –i lla-
vors les probabilitats es compli-
quen–, i que també amb ella es po-
dia jugar al simple parell o senar, 
al vermell o negre, al passe o man-
que, i que els nens podien divertir-
se incruentament apostant a les 
seves caselles  cigrons crus o fitxes 
de colors.

 I, de cop i volta, van aparèi-
xer els asos (alguns amagats a la 
màniga), les sotes, els cavalls, els 
reis, les jotes, queens i kings, amb 
les copes i trèvols, les espases i di-
amants, tan aptes per al joc de la 
mona, el tuti, el mus, la carta més 
alta, com per al terrible black-jack, 
presumint de totes les seves pos-
sibilitats eròtiques: parelles, do-
bles parelles, trios, grups de stre-
ap poker o repòquer, solitaris… ai-
xí com d’altres oficis més nobles 
de les cartes més enllà de la tim-
ba, com són la construcció de frà-
gils castells o el miracle de la pres-
tidigitació.
 I, en aquestes, per a la sorpresa 
general, va arribar, rodant, una 
moneda, no importa de quin país 
ni de quin valor. I va explicar da-
vant d’aquella audiència tan no-
drida la seva privilegiada condi-
ció d’art i part pel que fa a apos-
tes: era imprescindible per al cara 
o creu, el més ràpid dels judicis 
quan es necessita una immediata 
sentència de l’atzar, però, sobre-
tot, per atorgar a uns la condició 
de poderosos i a altres la de mise-
rables.
 L’assemblea no va dubtar ni un 
sol instant a instal·lar-la a dalt de 
tot del podi. Només un joc d’at-
zar la superava, el de l’autèntica 
amistat: jugar al joc del punyet 
sense monedes. H

JOAN

Ollé

La moneda és bàsica 
en el cara o creu i atorga 
la condició de poderós 
o miserable

En seu vacant

Barbàrie, disbarat, excés
JOsep MAriA

Fonalleras
lum relligat, dels fets que ens esta-
lonen. Fer-ho ràpid no vol dir fer-
ho malament, com és el cas que ens 
ocupa. Es tracta de Les barbaritats de 
Fèlix Millet, escrit i recopilat per Sa-
ül Gordillo, director de l’Agència 
Catalana de Notícies i responsable 
d’un dels blocs polítics més interes-
sants del país. El llibre recull el pro-
cés que va començar un dia d’estiu, 
amb aquell escorcoll que ens va dei-
xar corglaçats, i arriba fins al mo-
ment en què el glaç ja s’ha instal·lat 
a tot el cos de la societat catalana. 
S’hi recullen les barbaritats del pro-
hom, i barbaritat és, potser, la pa-
raula més adequada per mirar de 
recompondre un trencaclosques en 
el qual, com diu Gordillo, encara fal-
ten unes quantes peces. 

A
vui surt a la venda un 
d’aquells llibres que re-
ben el nom genèric d’ins-
tant books, és a dir, publi-
cacions que no estaven 

previstes en cap calendari anual, 
que responen al crit de la més abso-
luta i rabent actualitat i que han es-
tat elaborats, amb poca premedita-
ció i molta nocturnitat, per perio-
distes que volen deixar constància, 
més enllà de la immediatesa dels 
diaris i amb la rotunditat d’un vo-

 Barbaritat és un acte en contra 
de la cultura. És un disbarat gran 
i, alhora, un exercici de gosadia ex-
trema, sense una aparent conscièn-
cia del perill. Barbaritat és també 
un excés, una quantitat excessiva. 
Totes les definicions del mot s’esca-
uen d’allò més en el cas que ens ocu-
pa. Aquesta enciclopèdia d’urgèn-
cia no té una lectura agradable, si-
nó que arriba a produir urticària, 
alineades com estan les circumstàn-
cies d’aquest maremàgnum colos-
sal. Per amorosir la fixació de la in-
fàmia, Ara Llibres fa córrer uns bit-
llets falsos (molt falsos i divertits) de 
500 euros amb la cara del lladre. El 
joc de paraules ara ja té un bibelot 
que ben bé podria cagar el tió de la 
nit de Nadal. H
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