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L
a direcció i els treballadors 
de TV3, Catalunya Ràdio i 
l’Agència Catalana de No-
tícies van fer ahir un acte 
conjunt per mostrar el seu 

rebuig a l’aplicació de l’article 155 i ad-
vertir que no reconeixeran cap auto-
ritat que no sigui nomenada pel Par-
lament, tal com estableix la llei de la 
CCMA, o pel Govern legítim. 
El PP i Cs han posat en el 
punt de mira els mitjans pú-
blics catalans, als quals acu-
sen de ser parcials i esbiai-
xats, i ara pretenen aprofitar 
l’oportunitat del 155 per sal-
tar-se el blindatge legal i imposar els 
criteris que ells considerin. L’execu-
tiu demana al Senat poder garantir “la 
transmissió d’una informació veraç, 
objectiva i equilibrada, respectuosa 
amb el pluralisme polític, social i cul-
tural, i també amb l’equilibri territo-
rial; així com el coneixement i respec-
te dels valors i principis continguts en 

la Constitució espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia”. I això ho diuen els ges-
tors d’un ens, RTVE, el consell d’in-
formatius del qual ha denunciat mol-
tes vegades la manipulació, la censu-
ra i el sectarisme dels seus noticiaris. 
Sense anar més lluny, l’endemà de 
l’1-O els treballadors del centre de 
Sant Cugat, però també els de Torres-

paña, van protestar per la lamentable 
cobertura del referèndum català. 
Ni el PP ni Cs tenen, doncs, cap le-

gitimitat ni dret per donar lliçons de 
periodisme objectiu als mitjans cata-
lans. Ni menys encara per saltar-se les 
lleis i destituir càrrecs que depenen 
directament del Parlament, com ara 
el director de TV3, Vicent Sanchis, o 

el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo. 
És més, aquests mitjans han excel·lit 
en la pràctica d’un periodisme rigorós 
i de qualitat que ha estat premiat per 
l’audiència i reconegut internacional-
ment. Si volen buscar els culpables del 
creixement de l’independentisme, 
haurien de mirar cap a ells mateixos. 
Però és que, a més, el PP i Cs es tro-

baran amb un mur: el de la 
professionalitat dels perio-
distes de la casa, que no dei-
xaran de fer la seva feina com 
fins ara. La societat catalana 
haurà d’estar, ara més que 
mai, al seu costat, perquè 

sense una televisió i ràdio públiques 
lliures es veuria greument afectat el 
seu dret a rebre una informació veraç. 
És evident que l’objectiu últim del 155 
en aquest àmbit és sotmetre Catalu-
nya a una apagada informativa que 
deixi una part dels ciutadans sense els 
seus mitjans de referència. Una pre-
tensió del tot vana en ple segle XXI.

Ara més que mai, al costat 
dels mitjans públics catalans
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D
iu una amiga i articulis-
ta d’aquest diari que hi 
ha gent que sempre 

confia en la bona educació dels 
altres. Extrapolant-ho a la vida 
pública, és el mateix que li pas-
sa a una part molt substancial 
de la política espanyola. Quan 
veuen una escletxa per a la ne-
gociació s’interpreta com una 
debilitat, quan veuen una con-
cessió al diàleg la interpreten 
com una oportunitat per impo-
sar-se i, si pot ser, arrasar. L’es-
pectacle dramàtic dels últims 
dies entra en aquesta lògica 
que interpreta la negociació 
com a concessió i la humiliació 
com a objectiu. L’enduriment 
de la posició del PP cada hora 
que passa és fruit d’aquesta na-
turalesa que no pretén soluci-
onar un problema polític sinó 
fer-lo desaparèixer. Ho fan 
animats per la seva naturalesa 
i inquiets per les bones pers-
pectives electorals del vell na-
cionalisme espanyol revestit 
de radicalitat chic de Cs.  
L’aplicació del 155 serà un 

error d’Espanya de dimensi-
ons còsmiques. No soluciona-
rà la qüestió, ni la silenciarà, ni 
es podran aplicar mesures so-
bre tota l’administració, els 
mitjans de comunicació i els 
Mossos. Rajoy paralitzarà el 
país, però també perjudicarà 
econòmicament Espanya i 
haurà acabat amb el projecte 
de l’Espanya dels últims qua-
ranta anys. Siguem conscients, 
en aquesta cruïlla, que Catalu-
nya només té tres instruments, 
i són la determinació, el diàleg 
i el civisme. El moviment sobi-
ranista ha arribat més enllà del 
que molts somiaven i el presi-
dent ha d’actuar amb la confi-
ança de saber que no el volem 
màrtir, sinó lliure. 
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