
pocs dies de distància del 27
d’aquest mes, dia de les vota-
cions, ha començat el ritual
dels mítings cada cop més

avorrits, menys concorreguts. Aquelles
convocatòries amb teloners locals i polítics
vinguts de fora que congregaven multituds
encuriosides per veure les grans espases
dialèctiques han deixat pas a una reunió
de militants i simpatitzants que amb prou
feines omplen els locals o les petites places
de braus.

ni els debats televisius susciten massa in-
terès. s’ha discutit si era adient que en el ma-
teix dia que es jugava un partit de futbol a les
tres de la tarda es pogués celebrar a la nit un
debat amb les quatre figures polítiques del
moment, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Ma-
riano Rajoy i Pablo Iglesias. una discussió
de tercermundisme cultural. Què té a veure
el futbol amb la política? res. Teòricament res.
A la pràctica diuen que sí, que tot és políti-
ca, però la diferència és que el futbol atreu
més que la política (la prova és la multitud en
els estadis) i que la gent que, abans d’ahir, di-
lluns, va estar enganxada al televisor mirant
el partit durant dues hores, havia perdut l’es-
ma per aguantar un debat a quatre veus d’u-
na durada de dues hores, que s’emetia a la nit
(si no hi havia més espectadors a les tres de
la tarda és perquè era dia feiner). 

de l’últim debat celebrat davant un pe-
riodista desbordat, impassible o absent, en
Campo Vidal, l’única cosa que es recorda és
que en P. sánchez va etzibar a m. rajoy que

no era una persona decent i aquest es va en-
fadar; aquesta acusació va tapar tot el debat
(el PP fent escarafalls en va saber molt en
aquest sentit) i ja ningú es recorda de què es
va parlar. Ara han estat quatre veus repre sen-
 tades amb presència del nen mediàtic de Po-
dem, ja veurem què flotarà com una veritat
pelada per damunt del guirigall del debat.
uns asseguren que en P. iglesias se’ls ha crus-
pit amb un discurs ben assajat al marge del
que es discutia, molt a l’estil de l’Alfonso Gu-
erra. 

La campanya ha començat de forma bi-
polar, bipartidista; sembla que només es pre-
sen tin dos grans partits, Podem i el PP, per-
 què ambdós mantenen una actitud no des-
denyosa, però sí displicent respecte al PsOe.
L’ignoren. de nou, la pinça. el PsOe ha dei-
xat de ser una força hostil i temible per al PP.
una jugada magistral per part dels dos par-
tits. Podem va anar obrint túnels en el sub-
sòl del PsOe i ara el tracta com un soci me-
nor al qui donaran peixet tot deixant que pac-
ti amb ells, en el cas probable que les for-
macions de Podem s’erigeixen com el segon
partit més votat. Podem transmet el missat-
ge que ell és el verdader PsOe i el d’en Pedro
sánchez n’és la còpia. L’enquesta del cis, la
més endevinativa, situa Podem com a segona
força seguit a una distància de 10 diputats pel
PsOe. 

no hi ha res il·lusionant al 27-j, per això
és previsible una forta abstenció que afavo-
rirà el PP, que té una sòlida bossa d’electors
fidels que voten per inèrcia i cap partit sap fo-

radar. s’hi va acostar c’s però no va saber en-
trar-hi bé perquè la seva joventut i en certa
manera l’aire postís d’honestedat ha acabat
resultant antipàtica. 

Pablo iglesias ha corregit la imatge d’uni-
 versitari setciències, arrogant i excessiva ment
anticonvencional. Ha llimat aspreses sorru-
des i ara és un noi dialogant, modest, un en-
raonador amable i educat. Algun tertulià el
qualificà de jesús superstar, crec que s’e-

quivoca, és l’entendridor jesuset del pesse-
bre que necessita ser assistit perquè té fred
i gana. no malparla, sols fa retrets al PP (el
qual considera el seu verdader adversari) i al-
gun contra c’s, però ja no li dedica massa
temps perquè interpreta que és un partit en
descomposició que no va saber aprofitar el
seu moment històric, tal com sí que ha sabut
fer Podem, un partit de masses, del poble, de
la gent, mentre que c’s és un experiment de
laboratori gestat pels capitalistes de l’iBeX per
tenir un recanvi a l’envellit PP. no obstant el
poder econòmic s’ha replegat perquè val més
boig conegut, que savi per conèixer (ja sé que
la dita és lleixa i poruga). 

Així què cal fer? doncs aguantar el simu-
 la cre de diluvi electoral que no entusiasma
massa i esperar resignadament la nit del 27
per comprovar que tot segueix com a la nit
del 20-d de l’any passat amb alguns retocs i
constatar que aquesta convocatòria per ben
poca cosa ha servit, llevat que es munti un go-
vern de canvi, de progrés, cosa que no crec
que passi, tret que en Pablo iglesias científi-
cament demostri que ell encarna el verdader
Felipe González rejovenit i el que surt a la te-
levisió amb les galtes rubicundes és una ca-
ricatura. És innegable la versemblan ça his-
tòrica del PsOe de l’any 1978 amb Podem,
fins era més revolucionari, però no tenia la
tara ni de cuba, ni de Veneçuela associada
a Podem. el PsOe rebia diners de l’alemany
Willy Brandt, no d’un país comu nis ta. Tot i
això Podem insisteix que ells són la verdadera
socialdemocràcia socialista. 

com bé va observar en Pere Lladó en el
nou duel avorridíssim a «salvados» de La sex-
ta, l’espai de Jordi Évole, l’Albert rivera i Pa-
blo iglesias han envellit de cop, s’han pro-
fessionalitzat com els polítics estàndard, ja
ens representen. «contes vells, baralles no-
ves». dos galls pretensiosos. en qüestió de
mesos han complert quatre anys.

de nou reunions eixorques, visites al rei,
noves reunions i noves visites a Palau. espero
que l’esfinx de La moncloa, en rajoy, aquest
cop continuï en el seu rol d’esfinx i no es faci
el xerrameca, perquè seria trair la seva iden-
titat immobilista. 
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l repte més immediat que
sens dubte tenen en aquests
moments els nostres gestors
públics és reduir amb urgèn-

cia els dèficits acumulats i el deute com-
promès. 

just ara quan el reduït creixement eco-
nòmic fa que els ingressos de les adminis-
tracions públiques siguin limitats. i això
en un moment on creix entre la ciutada-
nia l’exigència de millors serveis i en el
qual es constata que les continuades reta-
llades de serveis bàsics, a més d’injustes,
són també un recurs esgotat.

Així doncs, amb independència d’ideo-
logies o d’accents en la gestió, aquesta re-
ducció de dèficits només pot venir de la sim-
plificació de la burocràcia, de la reducció de
costos de funcionament dels mateixos go-
verns i de l’impuls de la innovació.

el bon govern exigeix avui, més que mai,
que els gestors públics actuïn amb trans-
parència real, la qual cosa significa posar a
la disposició dels ciutadans informació
útil, rellevant i accessible. un fet que va molt

més enllà de la simple publicació de dades
en una pàgina web i que ha de convertir-se
en un autèntic retiment de comptes sobre
la naturalesa, la destinació i l’impacte social
dels recursos gestionats. dissortadament, no
sembla que a espanya les coses vagin per
aquest camí.

La Llei de Transparència que es va apro-
var fa dos anys  encara no disposa d’un re-
glament que la desenvolupi i estableixi les
sancions corresponents, la qual cosa permet
que, sense cap conseqüència, no es com-
pleixin alguns dels seus punts fonamentals,
com l’obligació de publicar els contractes re-
alitzats pels serveis públics.

La falta de recursos econòmics i hu-
mans en els organismes responsables de
controlar els comptes públics sembla una
situació difícil de millorar a curt termini. Les
aliances d’aquests òrgans amb les corpo-
racions professionals i la potenciació de la
col·laboració amb els auditors independents
contribuirien sens dubte a aconseguir el ple
compliment de la seva funció i a l’efectivi-
tat de la tan necessària i exigible transpa-

rència en benefici de l’interès públic.
La ciutadania vincula la transparència i

el retiment de comptes amb la lluita contra
la corrupció. desgraciadament, el frau, la
corrupció i la falta d’integritat en la gestió
d’institucions públiques i privades és avui
una realitat molt present en el nostre entorn.
L’ètica i els valors han de tenir sempre una
posició indiscutiblement rellevant en l’a-
genda permanent de la nova gestió, això im-
plica establir controls interns i externs que
assegurin el seu compliment.

d’aquí la necessitat d’una Llei d’Audito-
ries Públiques, llargament promesa per al-
guns partits, però que mai s’ha arribat a con-
cretar. Avui gairebé cap municipi de més de
50.000 habitants se sotmet a auditories ex-
ternes. L’única excepció –des de fa més de
vint anys– és l’Ajuntament de Barcelona.

Tot i que la funció principal de l’audito-
ria no és detectar el frau, un control adequat
dels recursos públics i una política real de
transparència amb verificacions fetes per
professionals independents dificultarien
la seva comissió en gran manera.
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