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Una ràpida consulta a un
grapat de fons i d’amics
–entre aquests dos des-

tacats socialistes– emmostra
una sola certitud electoral.
Creuen que si els propers co-
micis espanyols s’endarreris-
sin un parell de mesos hi hau-
ria una victòria clara del PP.
Dit en altres termes, el

desgast del radicalisme d’es-
querra, apreciat en els
darrers sondejos, beneficia-
ria al radicalisme de dreta.
Del foc passaríem a les bra-
ses.
Ha arribat el moment en

que la incapacitat del govern
socialista comença a afectar

l’economia. Quan aquest ti-
pus de fenomen es dóna, hi ha
un canvi de paradigma en l’o-
pinió. Mentre la política no
afecta les garrofes, el poder
instal·lat es beneficia de mol-
tes inèrcies, resumides en
allò de «no val la pena can-
viar: tots són iguals».
Però quan la mala política

es tradueix en efectes nega-
tius en la butxaca de tots, lla-
vors la inèrcia esdevé energia
cinètica. Hi ha una davallada
en contra del poder instal·lat.
He trobat en els meus in-

terlocutors una altra coinci-
dència, visible per a tothom
però poc exposada en els dia-

ris. Creuen que la millor es-
perança per una victòria dels
socialistes són els errors del
PP i viceversa. Dit en altres
paraules, cap de les dues op-
cions atrau en si mateixa,
però l’antagònica produeix
molta por. En conseqüència,
no es votarà a favor d’uns o al-
tres, sinó per evitar que aque-
lla que faci més por pugui
arribar al poder. Ja és gros.
En efecte, costa arribar a

imaginar que una o altra al-
ternativa pugui representar
un pas vers la modernitat.
Com ja he escrit alguna vega-
da, patim una esquerra molt
reaccionària. Vol fer-nos anar
vers esquemes del passat, in-
tel·lectualment ridículs, polí-
ticament nefastos, econòmi-
cament irracionals i històri-
cament fracassats. Somniem
en el marxisme, la lluita de
classes i en coses que ni go-
sen confessar. La pallassada
de la «memòria històrica» ha
mostrat molt bé el seu llautó.
Per la seva banda, la dreta

és conservadora. És incapaç
d’entendre que estem en una
època de canvis rapidíssims
i permanents en que només
es pot sobreviure –indivi-
dualment i col·lectivament–
fent com els que practiquen el

surf: posant-se damunt de les
onades. Això no vol dir que no
s’hagi d’estarmillorant a cada
moment la pròpia capacitat
personal, ans tot el contrari.
En cas de Catalunya hi

dues precisions a fer. La pri-
mera que el PP comet la bar-
baritat de qüestionar el model
lingüístic de les escoles cata-
lanes. No té perdó. Malgrat
que té deficiències, d’aquell
model lingüístic s’ha de dir el
que Winston Churchill va
afirmar de la democràcia: que
és pitjor dels sistemes, exclo-
sos tots els altres.
La segona precisió és des-

tacar que CiU s’ha posat en un
terreny que fa que, en la pràc-
tica, representi una opció
molt limitada. Senzillament,
pactaran amb qui els hi ofe-
reixi pactar.
Guanyi qui guanyi, Espa-

nya i encara més Catalunya
no semblen capaces de gene-
rar visions serioses i moder-
nes de la pròpia realitat. La
seva absència fa que la políti-
ca sigui cada dia més un joc
ras d’uns pocs.
Mentre l’economia mun-

dial ens ha anat arrossegant,
no ha passat gaire res de greu
i visible. Ara que això serà
més difícil veurem com estem

dins uns carros que no tenen
bous.
La constatació d’aquest ti-

pus de realitat va fer, a Es-
panya, que sorgís la genera-
ció del 1898, sense la qual no
hi hagués hagut el procés de
reforma liberal que va portar-
nos a la Segona República Es-
panyola i a Catalunya a les lli-
bertats estatuàries.
Estem en un pou on ens hi

han ficat la política dels uns i
dels altres. Sense canviar el ti-
pus de política imperant –de
clan, de manteniment d’una
llei electoral perversa, de
control de la cultura i de la in-
formació, de corrupció gene-
ralitzada i assumida, de radi-
calisme ideològic foll– les co-
ses no podran millorar. Ara
bé, el tret de partida per anar
vers canvis reals no vindrà del
camp de la política sinó de
fora d’aquesta, com va passar
el 1898. El problema rau en
que aquest camp –el del pen-
sament i de la cultura– està
ben collat. Ai las, continuarà
estant-ho després de les elec-
cions, guanyi qui guanyi. No
serà per atzar, sinó perquè
tots els polítics volen que així
sigui. Mai no ho neguen, que
és una forma d’admetre-ho
com una altra.

GUSPIRA

ALFONS Quintà

En el pou, abans i
després de les
eleccions

DdeG, Barcelona
Aquest mes ha sortit a la venda
la nova revista Time Out Barce-
lona, revista en català dedicada a
l’oci de Barcelona i l’àrea metro-
politana. Aquesta publicació és
editada pel grup Cultura 03, té
com a director Toni Puntí (tre-
ballador en excedència de TV3)
i arriba alsquioscos catalansgrà-
cies a la franquícia que s’ha sig-
nat enre l’editora catalana i la
marcaTimeOut que té altres re-
vistes setmanals omensuals a 23
ciutats de 16països entre lesque
destaquen Londres, Nova York,
Chicago, Sydney, Hong Kong o
Moscú.
Per al seu naixement la revis-

ta va rebre, segons informael pe-
riòdic digital e-notícies, un total
de 400.128 euros de subvenció
del Departament de Cultura.
Però amés amés TimeOut Bar-
celona ja va rebreel 2005165.000
eurosmésdesubvenció,malgrat
que l’aparició de la publicació no
s’ha realitzat fins 3 anysdesprés.
Als últims 400.000 euros re-

buts per aquesta publicació en
ajuts s’han d’afegir els que el
grup editorial Cultura 03 ante-
riorment ja ha rebut per un total
de 1.146.976 euros entre 2004 i
2006 del departament de Cultu-
ra de la Generalitat segons una
resposta parlamentària a la que
ha tingut accése-notícies.Aques-
ta empresa justamenthavia estat
dirigida per Eduard Voltas fins
que va ser nomenat secretari de
Cultura des de desembre de
2006. No obstant el periòdic di-
gital explica que fonts oficials de
l’empresa han assegurat que
Volta «no té res a veure amb
aquesta subvenció» alhoraque re-

marcaven que «Eduard Volta és
secretari de Cultura, no de comu-
nicació».
Així a la resposta parlamentà-

ria s’explica que el grup va rebre
el 2004un total de 276.287euros,
el 2005 fins 401.461 i el 2006
469.227 euros. Totes aquestes
subvencions es destinen a les
cinc publicacions controlades
pel grup Cultura 03 com són Sà-
piens, Nat, Descobrir Catalunya,
Descobrir Cuina i Lonely Planet.
A més e-notícies afegeix que es

dóna la circumstància que una
d’aquestes revistes, Nat, es dei-
xarà de publicar al març, però fa
uns mesos els propietaris de la
revistaAltaïr van denunciar que
l’empresa editora està fent «pu-

blicitat enganyosa» cap als seus
escriptors ja que intentava deri-
var-los cap a Lonely Planet, la
competidora directa d’Altaïr.

DDiiffeerreennttss  aajjuuttss
Pel que fa als diferents ajuts

rebuts Sàpiens SCCLha rebut un
total de 630.866 euros en aquests
tres anys: 292.000 el 2006 i
338.000 el 2005. Això inclou una
subvenció de 165.000 euros per
al «llançament de la revista Time
Out», però també 90.000 per a un

«portal informatiu relatiu al tu-
risme», entre d'altres.
Les subvencions han estat ad-

judicades a les diferentes em-
preses del grup: Ara Llibres SL
ha rebut en total 95.000 euros
per diferents conceptes com edi-
ció i promoció de «llibres de la
memòria». Criteria SCCL va re-
bre  255.000  euros per la «crea-
ció i llançament de la revista Na-
tur». Cal assenyalar que les sub-
vencions a mitjans de comunica-
ció per aquests conceptes són de
caire discrecional. Sàpiens Pu-
blicacions –que edita la revista
Sàpiens–ha rebut uns 60.000 eu-
ros en concepte d'«edició i co-
mercialització» de la publicació
dividits en 18.000 el 2005, 41.000
el 2006 i 59.000 el 2007. Final-
ment, el Departament de Cultu-
ra ha admès, a més a més, que
110.000 euros són «per al reforç
estratègic de les revistes de Cultu-
ra 03 per a accedir a posicions de
lideratge».
Fonts oficials de Cultura 03

han manifestat en canvi a e-notí-
cies que «la facturació d'aquests
tres anys és de 40 milions d'euros
i, per tant, estem parlant aproxi-
madament d'un 2% de la factura-
ció, un ràtio molt inferior al del
sector». «Moltes d’aquestes sub-
vencions –van afegir– són auto-
màtiques, per exemple l’ajuda ge-
nèrica a l’edició de llibres» i que
«cap de les subvencions esmenta-
des ha estat atorgada per Eduard
Voltas, que està al Govern des de
finals del 2006, i, en canvi, si ho
han fet tots els partits polítics que
han estat al Govern des del 2003
–CiU, PSC, ERC i IC– en funció
de l’interès social de la nostra ac-
tivitat».

Subvencionant els amics
La revista «Time Out» del grup Cultura 03 ha rebut més de 400.000 euros en ajudes

AJUDES PÚBLIQUES

Subvencions atorgades pel Departament de Cultura

Ara llibres SL DOGC 2004 2005 2006 TOTAL

▼▼ DESGLOSSAMENT DELS AJUTS PER QUANTITATS I ANYS

18 subvencions de menys de 3000 € - 26.287 - - 26.287
Edició i Promoció llibres de la memòria 4.835 - - 25.000 25.000
Producció editorial 4585 - 20.595 - 20.595
Edició i promoció llibre «La maternitat d’Elna» 4585 - 24.000 - 24.000
TOTAL Ara llibres SL 26.287 44.595 25.000 95.882

Criteria SCCL DOGC 2004 2005 2006 TOTAL
Creació i llançament de la revista «Natur» 4640 - 18.000 - 18.000
TOTAL Criteria SCCL 250.000 0 0 250.000

Cultura 03 SCCL DOGC 2004 2005 2006 TOTAL
Reforç estratègic del negoci de les revistes de Cultura 03 per accedir a posicions de lideratge 4786 - - 110.500 110.501
TOTAL Cultura 03 SCCL 0 0 110.500 110.501

Sàpiens Publicacions SL DOGC 2004 2005 2006 TOTAL
Edició i comercialització «Sàpiens» 4640 - 18.000 - 18.000
Edició número especial «Revista Sàpiens» 4839 - - 41.727 41.727
TOTAL Sàpiens Publicacions SL 0 18.000 41.727 59.727

Sàpiens SCCL DOGC 2004 2005 2006 TOTAL
Edició i comercialització revista «Sàpiens» 4788 - 28.327 - 28.327
Edició i comercialització revista «Cuina» 4788 - 17.624 - 17.624
Edició i comercialització revista «Descobrir Catalunya» 4788 - 22.914 - 22-914
Promoció del DVD de la sèrie de «TV3 Bèsties» 4788 - 80.000 - 80.000
Cartells catalans de la Guerra Civil 4585 - 25.000 - 25.000
Llançament revista «Time Out» 4538 - 165.000 - 165.000
Col·lecció: «Els cartells catalans de la Guerra Civil» 4835 - - 75.000 75.000
Preparació del llançament d’un portal informatiu relatiu al turisme de CAT 4786 - - 90.000 90.000
Col·lecció: «Els cartells catalans de la Guerra Civil» 4786 - - 71.150 71.150
Projecte de millora i increment de la difusió de la Revista «NAT» 4786 - - 55.850 55.850
TOTAL Sàpiens SCCL 0 338.866 292.000 630.866

DdeG

DOGC 2004 2005 2006 TOTAL
TOTAL ACUMULATS CULTURA 03 276.287 401.461 469.227 1.146.976

�� «Time out
Barcelona» ja va
rebre el 2005
165.000 euros


