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L a insistència que s’acosta un
dràstic canvi polític al nostre
país contribueix a amortitzar la
novetat abans no arribi. Fa

setmanes que els pronòstics de la demos-
còpia van avançar el pitjor dels escenaris
possibles per als partits tradicionals a
causa de l’aparició de Podem i de Ciu-
tadans.
Els populars saben que se’ls ha acabat

la bona ratxa del 2011, però es consolen
admetent que aquell any, en què van
acumular un poder inèdit en
democràcia, va ser excep-
cional i irrepetible. Els socia-
listes feia tant de temps que
imploraven parar de caure
que s’aferren al resultat de
les andaluses per somiar que
la convulsió els deixi surant
com primera força. Els con-
vergents temen que el tomb
que s’acosta desviarà el focus
d’atenció domèstica i inter-
nacional del “problema ca-
talà”. Els nacionalistes
bascos governants fan veure
que la cosa no els afecta.
Però el canvi s’ha d’enfron-
tar a un adversari inesperat:
el seu èxit prematur a les
enquestes.
L’aparició d’Els Verds ale-

manys a començaments dels
anys vuitanta del segle XX va
suposar tot un esdeveniment
per a la política heretada del
final de la Segona Guerra
Mundial i condicionada per
la guerra freda. Una conflu-
ència de grups ecologistes i
pacifistes volia anar més
enllà de l’agenda alemanya
de l’estat social i la realpolitik
enfrontant-se obertament a
la proliferació d’armes nucle-
ars i a un desenvolupament
insostenible.
Trenta-cinc anys després

que sorgissinEls Verds a Ale-
manya cal destacar la seva in-
fluència en la inclusió de la inquietud
mediambiental en la política europea
sota l’epígraf –més recent– de la sosteni-
bilitat, la seva importància a l’hora de fer
prendre consciència de l’holocaust
nuclear i la seva experimentació amb no-
ves formes d’organització partidària. Els
Verds continuen sent una força relle-
vant a Alemanya. Amb un 10% electoral
han aconseguit en aquests anys formar

part del Govern federal, del d’alguns es-
tats i del de moltes ciutats importants.
Però Alemanya és l’únic espai europeu
on Els Verds han aconseguit mantenir
una notable autonomia política.
L’emergència de populismes xenò-

fobs en diferents països de la Unió Eu-
ropea i de les alternatives més crítiques
amb el capitalisme financer aGrècia –Sy-
riza– i a Espanya –Podem– constitueix
la gran novetat que l’Europa política ex-
perimenta tres dècades i mitja després

de l’aparició d’Els Verds. La pregunta és
si han vingut per quedar-se o es tracta
més aviat de reaccions conjunturals que
el sistema de partits tradicional acabarà
deglutint mitjançant lleus ajustos for-
mals.
Pel que fa a la política espanyola, sem-

bla evident que tant Podem com Ciuta-
dans estan citats a examinar-se com un
partit més; és a dir, com si fossin un

partit dels anteriors. L’anomenada nova
política fins ara no ha pogut condicionar
la política real més que en el pla dels alts
i baixos electorals. Cap de les forma-
cions tradicionals –PP, PSOE, CiU, PNB,
etcètera– no s’ha sentit obligada a can-
viar per eludir un canvi que les pogués
amenaçar. No s’han tornat ni més trans-
parents, ni més participatives, ni més
compromeses contra la corrupció, ni
més autocrítiques, ni demostren més
empatia cap a les persones de la quemos-

traven abans de l’anunci del
canvi.
La impermeabilitat de la

vella política davant la nova
política té explicacions di-
verses, però la més important
és la insubstancialitat del
canvi promès. Podem no re-
presenta una alternativa ho-
ritzontal a l’anquilosament de
la verticalitat dirigista dels
partits tradicionals. Si de cas
aporta un embolic de pro-
cediments i de plataformes
franquiciades que enterbo-
leixen els mínims de transpa-
rència. D’entrada no se sap
per què es presenta elec-
toralment en uns llocs i per
què considera que en d’altres
“no es donen les condicions”.
Fa temps que Podem va deixar
de parlar de “la casta” i del “rè-
gim del 78”. Els seus dirigents
saben que no poden aspirar a
tot, que no els queda cap més
remei que adequar-se a la
realitat. I eviten respondre a
les preguntes que els inter-
pel·len sobre les seves
intencions.
Passa una cosa semblant

amb Ciutadans. La reinvenció
del centre topa sempre amb
els seus ocupants anteriors. El
partit d’Albert Rivera és, ara
per ara, més una causa perquè
s’enverinin les tenses rela-
cions al si del Partit Popular

que no pas per remoure els fonaments
del centredreta espanyol.
Avui es veurà fins a quin punt els di-

rigents del PP estan en condicions d’exi-
gir canvis a Rajoy o si és ell l’únic au-
toritzat per demanar explicacions als
seus –als dirigents de Gènova i als ba-
rons territorials– perquè siguin ells els
mal acostumats a servir-se dels rèdits
del poder.c

Confiançaoff line

L a tornada de Setmana Santa
és comuna represa, uname-
na de reset del curs polític.
Tot està a punt de fer eclo-

sió abans del parèntesi, com si es
mantingués en stand by, i tornant es
disparen les variants. Potser perquè
les municipals marquen en vermell
el calendari i ja no queda temps per
perdre l’ídem. A partir d’avui la ma-
quinària dels partits s’omple de car-
burant, els líders pentinen les seves
idees i, als racons dels despatxos, els
ideòlegs esbossen estratègies. Espe-
cialment en les eleccions d’aquest
any, en què sembla que tothom vol
jugar la partida de l’any, en espera de
jugar, quatre mesos després, la par-
tida del segle. Si el 2014 va ser l’any
de l’èpica ciutadana, no hi ha dubte
que el 2015 aspira a ser l’any de l’èpi-
ca política.
I per això, perquè les municipals

seran llegides amb vidres d’augment,
tot el que passi a partir d’avui tindrà
una alta ressonància –i influència–
en les legislatives catalanes. Prepa-
rem-nos per a paraules gruixudes a
la trinxera dialèctica, encara que és
previsible que les accions gruixudes
–les que podrien venir des de po-
nent– esperin a la tardor. En aquest
impasse, els errors i els encerts a amb-
dós costats del debat central català,
sobiranisme contra d’unionisme, se-
ran també decisius. Perquè si alguna
cosa està clara és que entrem en un

període en què el blanc i el negre no
deixaran gaire espai al gris, amb Ice-
ta i Duran previsiblement arraconats
a la banqueta, i no se sap si ambHer-
rera al vestuari.
Respecte al sobiranisme, que és l’es-

pai polític i ciutadà que vol canviar
les regles de joc i, amb elles, la pròpia
història, els riscos beuen de fonts co-
negudes. El primer risc serà, com
sempre, el de la baralla interna. Els
partits del full de ruta sobiranista, i
fins i tot aquells que, sense firmar-lo,
caminin en paral·lel, hauran de de-
mostrar una finezza política inusual,
que fins ara no han demostrat. El viat-
ge serà molt complex perquè haurà
de circular per camins estrets. D’en-
trada, s’hauran de submergir en la ba-
ralla política, per lògica del reparti-
ment de poder territorial que es juga
a les municipals. I tots, especialment
els dos del capdavant, voldran arribar
al 27-S amb avantatge respecte a l’al-
tre. Però alhora hauran d’evitar la ba-
ralla política, cosa que és una evident
contradictio in terminis. Sí però no, pe-
rò sí. O dit en bolero, allò del ni amb
tu, ni sense tu... Amés, hauran d’acon-
seguir un doble discurs que uneix la
lògicamunicipal amb la imperiosa ne-
cessitat nacional, i això exigirà un
equilibri no gens senzill. I, finalment,
l’Estat no s’estarà quiet, i segur que
reserva algunes sorpreses desagrada-
bles, que també exigiran el doblet de
la reacció particular i la consensuada.
És a dir, vénen setmanes de delicat
malabarisme, sense el qual el procés
podria caure de la corda. Perquè es-
tem caminant amb pas ferm, però no
oblidem que som amolts metres d’al-
tura de terra.c

Canviamortitzat

M olta alarma social s’ha creat
al voltant dels possibles ris-
cos i efectes negatius de
Facebook per als adoles-

cents. En paral·lel, s’ha popularitzat una
sèrie de consells amb l’objectiu de fomen-
tar-ne l’ús segur i saludable.
Una recomanació pedagògica freqüent

consisteix a suggerir als pares que no pro-
hibeixin l’ús dels social media, sinó que es
facin amics dels seus fills en pàgines com
Facebook, que es creïn un perfil propi per,
a través seu, ser acceptats com a contacte
en el perfil del menor, a fi de seguir les
seves activitats en línia: conèixer les seves
amistats virtuals, vigilar que no pengin fo-
tos comprometedores amb poca roba o en

alguna postura ofensiva, assegurar-se que
no tinguin contactes ambpersones d’inten-
cions dubtoses i que els seus companys no
els facin ciberassetjament.
Moltes famílies segueixen aquesta reco-

manació, perquè el fet de considerar-se
amics dels seus fill –en línia o face-to-face–
els resulta atractiu i fins i tot modern. Però
aquesta recomanació és una navalla de do-
ble tall. Si bé permet que els pares puguin
intervenir a temps davant un possible risc,
la paraula amic disfressa la veritable inten-
ció: la vigilància. Com a resultat, els adoles-
cents, davant la presència dels seus pares
en el seu espai a Facebook, desenvolupen
habilitats tecnològiques sorprenents, molt
superiors a les dels seus soferts progeni-
tors, per esquivar aquest control.
Voler relacionar-se amb els seus peers

enun context on els pares no puguin inter-

ferir és un pas evolutiu normal. Per tant,
així que els pares envaeixen el país de
Facebook, els adolescents fugen a altres
terrenys virtuals amb més exclusivitat,
com Instagram, Twitter o WhatsApp. Al-
guns fins i totmantenen un perfil de Face-
book anodí de cara a la galeria paterna, i
un altre de més íntim, on passen les coses
veritablement rellevants per a ells. És im-
portant que els pares acompanyin els seus
fills almón físic i el virtual, però pel diàleg
cara a cara, confiança i actitud de supervi-
sió benèvola, no de vigilància digital. En
fases d’iniciació del nen o adolescent en
una nova aplicació d’internet pot ser lícit i
recomanable que els pares siguin pre-
sents al nou mitjà. Però després el més
convenient és fer el que la majoria d’ado-
lescents desitgen en unmoment donat: es-
fumar-se.c
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