
 

 

11 segons per Compromís 
 
Certament és molt més senzill parlar de la democràcia que no pas practicar-la —i, menys 

encara, en arribar les campanyes electorals. Convindria que la majoria dels polítics de la nostra terra 
aclarissin si comparteixen la definició que fa el DIEC sobre la democràcia: “Sistema de govern basat en 
el principi de la participació igualitària de tots els membres de la comunitat en la presa de decisions 
d’interès col·lectiu.” 

Si la comparteixen, el primer que haurien de fer és demanar la modificació del fa ben poc 
reformat article 66 de la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG), que —en un oxímoron 
jurídic que caldria emmarcar— estableix que han de ser garantits “el respecte al pluralisme polític i 
social, així com a la igualtat, proporcionalitat i la neutralitat informativa en la programació dels 
mitjans de comunicació”. El gran dubte filosòfic és: com es pot garantir la igualtat i la proporcionalitat 
al mateix temps si són incompatibles? 

Aquesta coartadora, limitadora i antidemocràtica situació de “proporcionalitat” en la 
informació electoral, que no té parangó en cap país mínimament civilitzat, ha produït uns efectes 
encara més catastròfics en els debats electorals, que han de repartir el seu temps d’acord amb la seva 
respectiva representació parlamentària. Transformant, de facto, la pretesa proporcionalitat en una 
mena de maledicció bíblica, afavorint la immobilitat de l’etern l’statuts quo imperant, i convertint la 
participació igualitària en una quimera inassolible: traiem-li la fona a David, no fos cas que importunés 
Goliat. 

Aquesta vergonyosa insensatesa ha arribat enguany al límit de l’absurd al País Valencià, quan la 
Junta Electoral —a instàncies del PSPV— acordà repartir proporcionalment el temps d’intervenció de 
cada formació als debats de Canal 9! Atorgant al PP 8 minuts per bloc; al PSPV, 7; i a Esquerra Unida i a 
Compromís... 27 i 11 segons! Sí, sí ho heu llegit bé: 27 i 11 segons, respectivament! Visca la democràcia 
i la igualtat d’oportunitats! 

Davant d’aquesta esperpèntica imposició, Compromís ha creat una enginyosa pàgina per a que 
els seus partidaris els facin saber “Què li diries al PP i PSOE... en 11 segons?” S’accepten propostes. Jo 
els n’ofereixo dues: o be 11 segons de mutisme absolut, o bé una repetir cada vegada una mateixa 
frase: “I d’això en dieu democràcia?” 
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