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Fa alguns dies vaig trobar aques-
ta frase per Internet del gran es-
criptor britànic de ciència-ficció 
Terry Pratchett: “El problema de 
tenir una ment oberta és que la 
gent insisteix en entrar-hi i po-
sar-hi les seves coses a dins”.

Em sembla molt encertada 
a l’hora de descriure els temps 
que vivim, on sembla que tot-
hom està entestat a fer valer la 
seva veritat per sobre de la res-
ta, com si es tractés de la Bíblia. 
I més significatiu encara: com si 
a algú li importés. Això sí... per 
adoctrinar amb la veritat, si pot 
ser cridant, millor.

Estem passant per moments 
en què tothom s’enfada o se 
sent molest per gairebé qualse-
vol cosa i no fem més que escol-
tar en els mitjans de comunica-
ció a informadors que, abans de 
parlar o dir alguna cosa, deixen 
anar l’aclariment de rigor: “Que 
no s’enfadi ningú pel que vull 
dir i bla, bla, bla”. I tot seguit 
ens delecten amb una frase que 
confirma, en major o menor me-
sura, el seu grau d’estupidesa.

La pregunta és per què nin-
gú s’ha d’enfadar? Què passa si 
algú s’enfada amb alguna cosa 
que dic? Caurà el món? Doncs, 
òbviament, no, però en aquesta 
moda de correcció política que 
ha arribat a nivells estratosfèrics 
de ridiculesa absoluta, ens hem 
d’esforçar per acontentar-los a 
tots (i totes). I si això no passa, 
les xarxes socials ens posen a 
parir i ens transformen en és-
sers menyspreables. Són aques-
tes xarxes ecosistemes perfectes 
perquè la gent senti que té una 
mica de poder, encara que sigui 
superflu i no s’hagin adonat que 
la vida segueix sent aquesta cosa 

que passa al carrer, allà a fora. 
On segurament la seva realitat 
no brilla tant com en el context 
digital que es van crear darrere 
d’una pantalla d’ordinador, i on 
sempre tenen algú per sobre que 
els recorda que el seu lloc és el 
de pringat de torn.

Així, ens envolten i ens ata-
quen veritables trolls, que no 
tenen absolutament cap pers-
pectiva, i ens trobem amb tota 
mena de personatges que om-
plen les tertúlies de ràdio i te-
levisió –Internet a banda–, i es 
posen a jutjar, amb una precisió 

que frega el quirúrgic, una cosa 
tan bàsica com una frase de 140 
caràcters.

I, com sempre, és més fà-
cil buscar la palla en l’ull aliè, 
aquests cirurgians de la paraula 
disseccionen la gramàtica com 
si fossin llicenciats en semio-
logia i, quan acaben i tornen a 
parlar com a persones normals 
que són, ens crivellen el cervell 
amb un tinc que fer i es queden 
tan amples.

D’això es tracta el món digi-
tal: tots tenen veu encara que no 
tinguin res a dir i no hi hagi nin-
gú de l’altre costat que els vulgui 
escoltar. L’important és tenir 
l’ego saciat i content.

Si, al final, el senyor Pratchett 
era un visionari: L’estupidesa real 
sempre venç la intel·ligència arti-
ficial.

La comunicació oficial del govern 
de DA, una comunicació-cloro-
form que és, al capdavall, pro-
paganda, genera diversos danys 
col·laterals. Un dels més evidents 
és el menyspreu de la veracitat 
mitjançant informacions descon-
textualitzades, afirmacions sobre 
mitges veritats o, directament, 
falsedats.

Aquesta mena d’actuació bus-
ca fer creïble l’engany. La manca 
de context o les informacions 
incertes o poc fonamentades són 
una tècnica de comunicació –de 
publicitat i propaganda– que per-
segueix convèncer el receptor so-
bre un judici d’opinió esbiaixat o 
fals.

En aquesta línia, el govern de 
Toni Martí comunicava dimarts 
passat sobre l’activitat del Centre 
de Tractament de Residus d’An-
dorra la Vella.

I, en l’edició del dimecres, el 
BonDia (pàgina 4) donava una 
bona nota a la ministra de Medi 
Ambient, Sílvia Calvó, perquè el 
Govern havia explicat, el dia an-
terior, després de la reunió de la 
comissió de vigilància del forn in-
cinerador, “... que no hi ha hagut 
cap ultrapassament de les emissi-
ons”.

Efectivament, a la pàgina 11 
del BonDia del mateix dimecres, 
s’informava que s’ha incrementat 
el volum de residus tractats, però 
que “... tots els valors de mesura 
i paràmetres de la xemeneia del 
CTR s’han mantingut també per 
sota del llindar normatiu”.

Nosaltres no podem donar una 
nota positiva a Govern. El seu co-
municat s’encabeix perfectament 
en l’àmbit de la comunicació clo-

roform habitual.
En una qüestió tan sensible i 

en un país en el qual les malalties 
greus que pot produir la pol·lució 
augmenten de manera preocu-
pant, la ciutadania no pot aplau-
dir un comunicat de premsa sense 
cap dada ni cap documentació que 
pugui donar suport a l’optimisme 
governamental.

La transparència a tots els ni-
vells ha de ser l’eina més impor-
tant per la recuperació de la con-
fiança en les institucions per part 
dels ciutadans.

Tenim aquí, en aquest comu-
nicat d’autosatisfacció governa-
mental, un exemple del funciona-
ment opac de l’administració.

Perquè la ciutadania, en es-
pecial les persones que viuen i 
treballen a les parròquies d’Escal-
des-Engordany i Andorra la Vella, 
pugui compartir l’optimisme i 
l’alegria del govern de DA, pel que 
fa al funcionament del Centre de 
Tractament de Residus, caldria 
que es fessin públics, amb papers 
i estudis, quins són “... els indica-
dors mediambientals...” que “... es 

mantenen correctes, sense que 
s’hagi registrat cap ultrapassa-
ment de les emissions...”

I, en conseqüència, també 
cal fer públiques les xifres de les 
emissions. I posar-les en relació 
amb “... tots els valors de mesura 
i paràmetres de la xemeneia” del 
Centre de Tractament de Residus, 
que també s’han de fer públics.

Una vegada es facin públiques 
totes aquestes dades i xifres és 
quan es podran posar en relació 
amb el que s’assenyala com el 
“llindar normatiu” i veure si, al 
capdavall, es pot compartir l’op-
timisme indocumentat, o bé cal 
manifestar un escepticisme infor-
mat.

Ahir mateix Delfí Roca ex-
plicava al Diari d’Andorra que a 
Andorra augmenten de manera 
molt preocupant les partícules en 
l’aire que respirem a la vall cen-
tral d’Andorra. I, com diu el nos-
tre company, aquí ningú no bada 
boca.

La setmana passada l’actuali-
tat francesa també ens recordava 
els enormes riscos de la incinera-
ció per a la salut. El diari Le Mon-
de recollia el 28 de novembre que 
l’aglomeració urbana de Melun 
encara un procés penal per haver 
mantingut en funcionament un 
incinerador amb unes emanaci-
ons de dioxina que han causat 
malalties i defuncions a molts 
veïns de la zona.

A casa nostra no coneixem les 
xifres i les dades de les emanaci-
ons de la xemeneia del Centre de 
Tractament de Residus. Tampoc, 
les de contaminació per partícu-
les dels vehicles que circulen.

El Govern les amaga.

Augmenten de forma 
preocupant les 
partícules en l’aire i 
ningú no bada boca

Cap dada avala 
l’optimisme del 
Govern sobre les 
emissions del forn

‘Pringats’ digitals

‘L’estupidesa real 
sempre venç la 
intel li n ia artifi ial’, 
deia Terry Pratchett

EL GONGPLAÇA DEL POBLE

Martín blanco
Artista visual

La comunicació descontextualitzada
L’optimisme mediambiental indocumentat, sense dades ni xifres

JauMe bartuMeu cassany
President de Socialdemocràcia i Progrés d’Andorra


