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Fase d’indiferència, fase d’insubmissió

S
embla que tothom
respon millor quan
la situació és agu-
da. Però quan la si-

tuació no es resol a la pri-
mera ni a la segona, i es
fa crònica, moltes de les
persones que de bon co-

mençament van donar-hi molta ajuda,
hi van fer molta cosa, en van prendre
molta consciència, entren ara en una fa-
se d’indiferència.

Mal negoci és aquesta indiferència,
perquè permet que el mal continuï fent
estralls sense que ningú l’aturi. A més,
quan el mal és a prop, quan el tenim a
casa, aquesta fase d’indiferència permet
que el mal ens continuï mossegant la
pròpia carn, i al final ens menjaran el
fetge.

El tsunami del Japó i el terratrèmol
d’Haití han estat situacions agudes, cop
sobtats i de violència extrema que van
provocar milers de víctimes. I encara
que van afectar poblacions força dife-
rents des del punt de vista social i
econòmic, el món va actuar de manera
equivalent, més o menys igual, com si
no fes distincions entre habitants de
països rics i habitants de països pobres.
L’ajuda va ser immediata i massiva. Han
estat ajudes agudes per a situacions agu-
des.

Però, què passa quan la situació aguda
es fa crònica? Què passa quan el munt
de problemes greus de la situació aguda
continuen sense resoldre’s, i la situació
dramàtica es fa crònica?

Quan la situació aguda no es resol de
seguida i es fa crònica, la ajuda dismi-
nueix, fins i tot arriba a desaparèixer o
queda reduïda a un mínim testimonial.

Marxen periodistes i fotògrafs, ja no hi
són, ningú en parla, el conflicte ja no
surt a la tele, entra en conseqüència en
la fase d’indiferència. Prou que ho sa-
bem: si el drama continua ja no és cap
drama, ja no interessa, sembla que to-
thom s’hi acostuma, pocs li fan cas.

És aquí quan es veu que el món i les
ajudes oficials fan distincions entre des-
graciats de països rics i desgraciats de
països pobres. Les perspectives no són
iguals: el desgraciat ric deixarà la condi-

ció desgraciada ben aviat, però el desgra-
ciat pobre continuarà, pobre i desgra-
ciat, durant un temps, ningú sap fins
quan, tal vegada per sempre més.

Vet aquí una definició del diccionari:
desgraciat és qui pateix una desgràcia.
La situació del Japó ja està prou encami-
nada, i el desgraciat que va perdre casa
seva pel tsunami en tindrà una altra
d’aquí a poc: aquest és el desgraciat ric.
La catàstrofe d’Haití, en canvi, que és
anterior, continua que és una catàstrofe,
i el desgraciat pobre que hi va perdre ca-
sa seva continua sense casa, i sense pers-

pectives de tenir-ne una d’aquí a poc.
A casa nostra, la crisi ja no és cap no-

tícia, ja no és una situació aguda. Es una
situació que s’ha fet crònica, i poc se’n
parla, ara, dels desgraciats pobres que
van perdre casa seva. Van quedar atra-
pats en una hipoteca enganyívola, i
molts van intentar d’arribar a un acord
amb el banc per evitar el desnonament,
però pocs ho van aconseguir. El final ha
estat el desnonament i la subhasta.

Però n’hi ha un que sí que va aconse-

guir un acord amb el banc per tal de no
arribar al desnonament, a la subhasta
pública i vergonyosa. Encara que té an-
tecedents (o potser perquè els té, precisa-
ment), amb aquest acord va aconseguir
de salvar casa seva, un simpàtic palauet
a Palma.

Per tant: cap subhasta o desnonament
si ets qui ets, però desnonament i
subhasta sense compasió si no ets nin-
gú. Pocs n’han dit alguna cosa, i el silen-
ci permet que continuïn fent estralls. És
la fase d’indiferència, en la qual hi ha
pobres desgraciats, que acaban malpa-

rats, i agraciats rics, que no acaben mai.
La situació aguda, la notícia d’ara ma-

teix, sorprén tothom, desvetlla les cons-
ciències, desperta els adormits. Per con-
tra, una notícia que ja no és cap notícia,
que cada cop hi ha més aturas i desespe-
rats, no desperta tanta atenció. Ni la des-
pertarà, perquè l’autoritat legalment
constituïda (però no pas moralment va-
lidada) va demostrar molta pressa i poca
paciència per agafar el control de la tele-
visió espanyola. La televisió autonòmi-
ca, almenys la catalana, la van agafar de
bon principi, i ara acaben de canviar-ne
el responsable, i no hi ha hagut cap pro-
cés selectiu per escollir el millor. N’hi ha
d’altres que miren de passar-la a mans
privades, la qual cosa implica incom-
petència per fer-la funcionar sense
perdre diners, i implicarà menor qualitat
de continguts i, és clar, mantenir la de-
pendència ideològica amb l’autoritat
que l’hagi donada.

En aquest context, en el context en
qual ens trobem, es fa difícil esperar un
missatge clar, una actitud objectiva. Més
aviat cal esperar la subjectivitat que mira
d’encaminar l’opinió pública, i el públic
mateix, cap aquí o cap allá segons sigui
més convenient per als interessos de vés
a saber quin grup.

En canvi, la premsa escrita, encara
que amb excepcions, conserva autono-
mia, permet la lliure circulació de les
idees i el debat amb arguments. Tal ve-
gada falten tertulians, però això no obs-
tant la premsa escrita és la gran plaça on
tothom pot trobar tothom per saber què
passa en realitat, i què hi podem fer.
Una alternativa que ara treu el cap és la
insubmissió, i sembla que aquesta fase ja
ha començat.
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François Hollande,nuevo
presidente de Francia:

«Demasiadas fracturas y
heridas nos han separado de
nuestros conciudadanos»

Nicolás Sarkozy, expresidente
francés, tras perder las
elecciones:

«Voy a ser un francés de a
pie y corriente»

La lucidez pide cambios

La ineficiencia no se debe necesariamen-
te al modelo de Estado. En cualquiera

de los modelos puede haber organismos
inútiles, prescindibles. Pero en nuestro ca-
so, el modelo de Estado (de reparto de po-
der territorial) ha resultado malo. Ha pues-
to nada menos que en riesgo de quiebra al
Estado de bienestar. Sin duda, pudo hacer-
se bien. Nadie lo discute. Pero a las pruebas
me remito. En democracia hay que des-
confiar de los hombres y confiar en las le-
yes. Y si las leyes no resultan prácticamen-
te buenas, cuando se tienen momentos de
lucidez, lo prudente es cambiarlas.
l ANTONIO VERD NOGUERA

Ya debería haberse afrontado una refor-
ma en profundidad del modelo de Esta-

do. Reforma que va mucho más allá de la
mera supresión de algunas entidades inefi-
caces y de coste desproporcionado. Si en
algo se puede criticar al Gobierno del PP es,
precisamente, en que no está cogiendo el
toro por los cuernos. Sólo afronta ‘reformi-
tas’. A este país hay que darle la vuelta, co-
mo si fuera un calcetín. Hay que cambiar
la mentalidad de la ciudadanía. Si eso lleva
consigo el riesgo que se quemen todos
ellos, pues merece la pena intentarlo. Están
–eso dicen– para servir al interés general.
l GREGORIO DELGADO DEL RÍO

Absolutamente imprescindible adoptar
este tipo de medidas si queremos que

subsista el sector público. Racionalizar el
gasto público impone evitar duplicidades y
desarrollar aquellas actividades que no de-
ben dejarse exclusivamente en manos del
sector privado. Los organismos deficitarios
exigen un profundo debate sobre su exis-
tencia y costes. Algunos deberán subsistir
sin atender al coste, otros desaparecer. En
cualquier caso, es absurdo que la Adminis-
tración Pública no sea capaz de adaptarse a
sus presupuestos. Esto se exige a cualquier
familia y el Estado debe dar ejemplo.
l JUAN FRANCH FLUXÀ

Por supuesto Desaparecer

¿Debe reformarse el
modelo de Estado,
suprimiendo entidades
y organismos cuyo
coste sea
desproporcionado?
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