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L’opinió pública 

 

 El nen malcriat és un tipus de nen que es caracteritza per voler-ho tot, cansar-se de tot, 

buscar en les coses només el plaer o el benefici immediats, desentendre’s del que costa 

aconseguir-les i enrabiar-se com una mona amb tot i tothom quan les circumstàncies, o els 

límits de la realitat, no fan possible els seus desitjos. Amb els nens d’aquesta classe, ha passat 

com amb la gota, que antigament era una malaltia privativa dels rics i en les últimes dècades 

ha democratitzat molt la seva incidència. Tant un cas com l’altre són efectes clars de la 

massificació del luxe. 

El nen malcriat és un nen desproveït de perspectiva: el que posseeix no és bo perquè ja 

ho posseeix; el que no posseeix serà bo fins que ho posseeixi. Aquí comencen i acaben les 

seves conviccions morals. No hi ha causes, no hi ha conseqüències, no hi ha responsabilitats. 

Si no m’equivoco, Ortega y Gasset va ser el primer a comparar el nen malcriat amb l’home 

contemporani, el qual va distingir amb l’epítet d’“home massa”. Aquest tipus d’individu, que 

a hores d’ara ja ha colonitzat tots els racons del món occidental, reclama el seu dret a disfrutar 

dels beneficis de la civilització però clama tot el dia contra els mals de la civilització i no vol 

que el molestin amb raciocinis; si és de dretes, s’indigna contra l’excés de llibertat; si és 

d’esquerres, protesta per la falta d’utopia. Tant si governa com si el governen, viu encadenat 

al vici d’exigir sense preocupar-se d’estudiar si el que exigeix és just o viable. Es caracteritza 

també per no saber res fora del seu camp específic d’acció, generalment molt limitat, per 

opinar sobre el que ignora i per voler fer valdre les seves raons amb independència de la 

lògica que les sosté: ha estat educat en els valors de la tolerància i sempre està disposat a 

recordar que totes les opinions són respectables. 

 Aquests últims lustres, l’home orteguià, submergit ja de ple en la societat de la 

informació, ha tingut el goig d’omplir el seu desert mental d’una quantitat de coneixements 

sense precedents en la història de la humanitat. Llegeix apassionadament la premsa esportiva 

per saber si  uns jugadors van cobrar una prima i si dimitirà el directiu d’un club; és capaç 

d’explicar les incidències de tots els serials televisius; domina les marques dels cotxes i dels 

aparells tecnològics, i està en condicions de sostenir amb qui sigui una conversa rica en 

matisos sobre la vida pública i privada de les estrelles mediàtiques. Aquest és el bagatge 

cultural que conforma avui la identitat dels pobles: entreteniments infantils per a ments 
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infantilitzades. I així com el nen malcriat sempre acaba fent responsables els seus pares de 

l’avorriment que tard o d’hora li provoca la rutina de l’abundància, així també s’acaben 

queixant els ciutadans del sistema polític que els beneficia. Alguns d’aquests ciutadans, tots 

joves i de casa bona, han trobat ara en la lluita contra el sistema —un dia a Praga, un altre dia 

a Niça, cada dia al País Basc— la possibilitat d’ennoblir una pulsió vandàlica que altres 

satisfan amb la coartada del futbol.      

 Però el nen malcriat no està sol en aquest món; té un avi que li riu les gràcies: el vell 

amargat. Les coincidències de caràcter són espectaculars, ja que el vell amargat també es 

queixa del que té i exigeix el que li sembla que no té, igualment sense reparar en les causes ni 

en les conseqüències de les coses. Aquest tipus de personatge és molt aficionat a trucar a la 

ràdio. Sol passar dels setanta anys —encara que, per ser vell amargat, com per ser nen 

malcriat, tota edat és prou bona— i, en la modulació arravatada de la veu, deixa apreciar 

l’humor avinagrat del que no suporta la pròpia existència i aprofita totes les ocasions que pot 

per mortificar la dels altres. Normalment, enmig d’un discurs repetitiu, contradictori i 

desencaixat, assegura tres o quatre vegades que això que tenim no és democràcia ni és res, i 

sol afegir —no l’entenguéssim malament— que ell està “molt a favor” de la democràcia, però 

de la democràcia “de veritat”.  

Les diferències entre la dictadura i l’estat de dret  sucumbeixen d’aquesta manera al 

pes de l’avorriment juvenil i del malestar senil, i això és el que alguns polítics, alguns 

sociòlegs i alguns periodistes veneren en ocasions senyalades amb el nom d’opinió pública. 

 

 

        (Avui, 1998) 

 

 

 

 


