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Els fitxatges socialistes de l’Elisi
JOSEP

Claus de l’‘apertura’ de Sarkozy
L’estil del president de França constitueix una transgressió del joc tradicional de la política
GILLES

Finchelstein

et aquí el culebró de l’estiu. ¿El seu títol? L’apertura. ¿L’argument? La caça
furtiva de la dreta en territori de l’esquerra. ¿El realitzador? Nicolas Sarkozy. Els actors
principals: Bernard Kouchner, nomenat ministre d’Afers Estrangers;
Dominique Strauss-Kahn, recolzat
per ocupar la direcció general de
l’FMI, i Jack Lang, postulat per participar en la comissió sobre la modernització de les institucions.
¿L’audiència? Excel.lent, els francesos i els mitjans de comunicació comenten cada nou episodi i les seves
repercussions. No obstant, en aquest
punt convé pitjar la tecla de pausa.
L’apertura constitueix una transgressió respecte al joc tradicional de
la política. Crea confusió. I pel que
fa als comentaris sobre l’apertura,
doncs encara afegeixen més confusió a la confusió. Així doncs, intentem aclarir-la.
Primera pregunta: ¿l’apertura
constitueix una novetat? No, perquè
ja en el passat alguns presidents acabats d’elegir van intentar el mateix.
No... encara que aquesta vegada la
naturalesa de l’apertura és una mica
diferent. No es tracta d’una apertura ideològica, com la que va portar a
terme Valéry Giscard d’Estaing a
l’introduir reformes –com ara la legalització de l’avortament– que inicialment defensava el bàndol contrari. No es tracta d’una apertura social, com la que va emprendre
François Mitterrand després de la seva reelecció a l’obrir àmpliament el
seu Govern a la societat civil. Es tracta
d’una apertura d’un tercer tipus:
una apertura purament política, que
adopta ben poques idees de l’esquerra, que no deixa més que engrunes a
la societat civil, però que bomba ale-
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grement en els dipòsits dels responsables
del Partit Socialista.
Segona pregunta:
¿l’apertura és un fenomen homogeni?
¡La resposta és no! No
hi ha una apertura,
sinó unes apertures.
Hi ha adhesions
polítiques, com en el
cas dels que, procedents de l’esquerra,
han decidit entrar al
Govern. Hi ha, i això
és molt diferent, cooperacions democràtiques, com en el cas
dels que accepten
missions de reflexió,
malgrat que conserven tota la seva llibertat. Finalment, i això
no hi té res a veure,
hi ha envits d’interès
MIQUEL ZUERAS
nacional, com en el
cas en què Nicolas
Sarkozy considera
que el seu deure és Als francesos els agrada tot
defensar la candida- el que recorda la unitat nacional,
tura d’un francès, enel Govern dels millors,
cara que sigui socialista, a la direcció ge- la concentració de voluntats
neral de l’FMI. Si s’és
d’esquerres, es pot estar en contra de les primeres, accep- temps, per a les eleccions de demà
tar les segones i alegrar-se de les ter- passat.
ceres.
Quarta pregunta: ¿quin sentit tenen aquestes apertures? L’episodi
pregunta: ¿quin és no és anodí en absolut. Expressa la
l’objectiu d’aquestes apertures? Ni- hiperpresidencialització del règim.
colas Sarkozy persegueix un objec- Simbolitza l’erosió de la divergèntiu tàctic molt simple: desestabilit- cia esquerra-dreta per mostrar que
zar al més profundament possible és natural, fàcil i lògic franquejar la
el seu principal adversari; aneste- frontera; en qualsevol cas des de
siar-lo a curt termini per emmor- l’esquerra cap a la dreta... I a més a
dassar-lo; debilitar-lo a mitjà termi- més, sobretot, i encara més signifini per derrotar-lo el 2012. Però en- cativament, expressa el pessimisme
cara hi ha més: tot plegat també de certs responsables socialistes
apunta a afavorir les reformes am- que, considerant que Nicolas Sarpliant la base de la majoria presi- kozy s’ha instal.lat a l’Elisi per un
dencial en l’opinió pública. Es trac- període de 10 anys com a mínim, es
ta, doncs, d’una doble inversió, per neguen a recloure’s en una oposia l ’ a c c i ó d e d e m à i , a l m a t e i x ció sense sortida.

TERCERA

Cinquena pregunta: ¿quina
acollida té aquesta apertura? Excel.lent entre els francesos i dolorosa entre els partits polítics. Als
francesos els agrada tot el que recorda la unitat nacional, el Govern dels millors, la concentració
de les bones voluntats. Així doncs,
són massivament favorables a
l’apertura i a tots els que la practiquen: Nicolas Sarkozy obté un
41% d’opinions favorables entre
l’electorat socialista i Bernard
Kouchner ha vist com la seva quota de popularitat augmentava encara més des que ha entrat a formar part del Govern, i torna a ser
l’home polític més popular del
país. En canvi, l’apertura és contestada en els partits polítics.
Això és, evidentment, el que passa
al Partit Socialista, que la sent
com una successió de traïcions; a
excepció del cas particular de Dominique Strauss-Kahn. Però això
també succeeix a la UMP, el partit
del president, que no comprèn
que la victòria de la dreta es tradueixi en la promoció de tants homes d’esquerres.

QUEDA, PER

finalitzar,
una pregunta sense resposta. Se
sap que l’apertura la va iniciar el
centre i el seu candidat François
Bayrou, que volia transcendir la
divisió esquerra-dreta, però que
ha estat portada a terme per Nicolas Sarkozy... en detriment, al mateix temps, del centre i de l’esquerra. En canvi, no se sap quin serà
el futur de l’apertura. Pot ser un
moment efímer, que marqui els
inicis del mandat abans de començar un retorn a pràctiques
més tradicionals. Així va succeir
en anteriors apertures. Però també pot ser una marca profunda
que constitueixi el fil conductor
d’aquest quinquenni. No seria pas
la menor novetat d’aquesta singular situació política que França
viu actualment. H
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Un home discret, fins i tot per morir-se
JOSEP

Pernau

va passar per la vida, que
va ser llarga i intensa, sense fer soroll. Tot va ser discret en Joaquim Perramón, des de la professió
fins a la mort. Per no molestar, se’n
va anar quan menys s’esperava i, en
data recent, perquè no rebutgés un
homenatge dels seus companys de
l’Asociació de Periodistes d’Informació Econòmica de Catalunya, l’hi
van haver d’organitzar secretament.
Gairebé un centenar de companys
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van saber fer honor al caràcter secret de la convocatòria, que incloïa
la família.
Perramón –Quimet per als amics–
quedarà a la memòria de la professió, perquè va saber dignificar-la. Especialistes a mesurar el grau de perillositat de les diferents especialitats
de la informació asseguren que la
d’enviat especial equival a la del pilot de proves. Altres perills comporta el ram de la informació econòmica, ja que es treballa amb diners i
d’un tractament periodístic determinat en pot dependre que un valor
entri en el ball de les pujades i les
baixades. La professió, a més a més,
pot proporcionar informació que influeixi en un sentit en el mercat.
Són només algunes de les infinites

formes de la temptació corrupta
que poden assetjar el periodista.
Si aquests tèrbols manejaments
no existeixen a Catalunya s’ha
d’agrair al nombrós grup de professionals que s’han format al voltant del company Quimet. La seva
preocupació per l’ètica el va portar
al secretariat del Consell de la Informació de Catalunya, al costat
dels presidents Llorenç Gomis i
Francisco González Ledesma.
Amb ell, Catalunya va ser pionera
a Espanya en la inquietud deontològica. Un home que va passar
per la vida amb discreció havia de
ser partidari d’un periodisme responsable. Les estridències no s’havien fet per a ell i no tot s’hi val en
la professió. H

TORDERA

BCN
Confidencial
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SOCIALISTA AL PP
Gotzone Mora té carnet del PSEPSOE però, igual que la seva amiga Rosa Díez, no amaga les seves
crítiques a la política socialista sobre ETA. Mora, al contrari que
Díez, manté el seu carnet socialista, cosa que no li impedeix ocupar
un alt càrrec a la Generalitat valenciana, governada pel PP. Alguns dirigents del PSOE, indignats, han
plantejat la possibilitat de requerir-li que, com tots els militants
que ocupen càrrecs de confiança a
l’Administració, entregui al partit
una part del seu sou.
lll

‘BRONCA’ A ZAPATERO
José Luis Rodríguez Zapatero va
assistir diumenge a la festa campestre que cada any celebren a Rodiezmo els miners de la UGT
d’Astúries i Lleó. Encara que tots
militen també al PSOE, els dirigents sindicalistes li van expressar
al president del Govern el seu malestar perquè el pacte del carbó firmat per Govern, empresaris i sindicats fa un any que no s’aplica. Els
miners li van exigir una solució al
problema.

El bitllet
IRENE

Boada

Bomberes a
Catalunya
Londres té 190 bomberes. A Barcelona ara n’acaben de contractar
una, fet que, per insòlit, ha estat
notícia. El fet que a Anglaterra hi
hagi tantes bomberes no és perquè
les dones angleses siguin millors
que les catalanes. És perquè a Catalunya hi ha discriminació laboral i
el Govern fa els ulls grossos. A la
Gran Bretanya ja fa més de 30 anys
que, a través de la Comissió de la
Igualtat, s’avalua tota selecció de
personal per acabar amb la discriminació. Les empreses s’exposen a
pagar multes importants si utilitzen sistemes de selecció que discriminin les dones o altres grups socials marginats laboralment. Precisament ara Londres s’ha proposat
contractar més bomberes. Cada
mes organitza diferents actes perquè les dones coneguin la feina,
tant en el seu vessant d’emergència com d’educació a la prevenció.
Els salaris de les dones catalanes
són molt més baixos que els dels
homes, seguint esquemes antics en
què el sou de la dona era el segon
de la família. Cal establir, urgentment, un organisme públic per tal
que a Catalunya acabem amb la
discriminació. H
Periodista i filòloga.

