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MESEGUER

T ots els escenaris continuen
oberts en tancar-se el debat de
política general al Parlament.
La unanimitat que es respirava

als carrers de Barcelona en la Diada no es
va traslladar a la Cambra els dos últims
dies. La unitat que demana el partit de go-
vern per al procés de construcció nacio-
nal té moltes arestes i ha estat impossible
assolir-la fins ara.
El president Mas va traçar tres escena-

ris respecte a la consulta del 9-N.Un esce-
nari de violència, un altre de
procés de desintegració de l’Es-
tat, i un últim escenari de pacte
amb el Govern Rajoy. Cap
d’aquests escenaris no és con-
templat per Artur Mas, que va
manifestar que està en un esce-
nari desconegut en què troba
serioses dificultats.
El més rellevant del debat

d’ahir van ser les ofertes per aju-
dar un president que no sap
com sortir de l’objectiu que es
va marcar el 2012 i que consis-
teix bàsicament a celebrar una
consulta el proper 9 de novem-
bre. En la seva intervenció ini-
cial va deixar caure la possibili-
tat de convocar eleccions antici-
pades si l’Estat prohibeix el refe-
rèndum, cosa que sembla més
que probable. Va sortir Oriol
Junqueras oferint l’entrada
d’ERC al Govern per blindar la
consulta. Mas no va acceptar el
gest de Junqueras.
Suposo que devia pensar que

si el referèndum és declarat in-
constitucional es trobaria en el
tràngol d’haver d’acompanyar
Esquerra en un procés de deso-
bediència civil i treure les urnes
al carrer, sigui quina sigui la po-
sició de les institucions de l’Estat. Entre la
legalitat espanyola i la legalitat catalana,
és la segona la que cal seguir, considera el
líder republicà, Oriol Junqueras.
El problema és que Mas es mou en el

terreny pantanós de l’escenari descone-
gut i incert. És improbable que en unes
setmanes es formi un govern de coalició
amb l’únic objectiu de salvar la consulta
del 9-N. És difícil que Oriol Junqueras
aconsegueixi que el Parlament aprovi
treure les urnes al carrer contravenint la
legalitat espanyola. És com si Junqueras
digués: aniré amb vostè fins a estimbar-
nos junts. Mas no té pressa per transitar
aquest camí cap a la confrontació.

La novetat que va aportar unes estones
de distensió a ArturMas va ser la propos-
ta de Miquel Iceta quan li va oferir anar
de bracet fins al final de la legislatura per
salvar el que es pugui de l’Estat de benes-
tar, del contracte social, i per buscar una
solució pactada amb Madrid. Tot Govern
té dret a equivocar-se, va dir Iceta, però
no té dret a situar el país fora de la llei.
Res de nou. El món, en tot cas, no s’acaba-
rà el dia 9 de novembre, va ironitzar el lí-
der d’un PSC al qual no li interessen unes

eleccions anticipades perquè està conva-
lescent després dels últimes sotracs que
ha patit el partit que durant més de trenta
anys va guanyar sempre les eleccions ge-
nerals i municipals a Catalunya.
Fa uns dies semblava queOriol Junque-

ras tenia la paella pelmànec. En certama-
nera, encara la té perquè es considera el
representant més genuí de la gran mani-
festació de la Diada. El problema és que
quan el carrer es trasllada a la política no
s’expressa amb la unanimitat esperada. El
mateix Artur Mas es va adonar d’aquesta
trampanascuda del seu voluntarisme polí-
tic en les eleccions anticipades de fa
gairebé dos anys en les quals demanava

unamajoria excepcional i va rebre un càs-
tig que va restar dotze diputats a CiU.
D’aquella legislatura precipitadament es-
curçada, en va néixer una altra que va pel
camí de ser igualment breu.
La política ho és tot menys ficció. Els

grecs la van entendre com lamanera d’ar-
bitrar els interessos contraposats dels ciu-
tadans. Artur Mas té facultats per dissol-
dre el Parlament convocant eleccions i
també per acceptar l’oferta de Junqueras
per blindar per unes setmanes la consul-

ta. El problema vindria el dia
10, tant si hi ha referèndumpac-
tat com si es recorre a la desobe-
diència civil. El president pot es-
coltar els cants de sirena deMi-
quel Iceta i blindar la seva legis-
latura fins al 2016. Ni CiU ni
PSC no es troben en moments
idonis per acudir a les urnes.
En tot cas, estem davant la

possibilitat d’haver perdut uns
altres dos anys per haver cen-
trat la política en un sol i únic
objectiu. El GovernRajoy no en-
tén el que passa a Catalunya i
pensa que deixant al ministre
García-Margallo que persistei-
xi en les seves amenaces es re-
soldrà un conflicte que fa més
d’un segle que condiciona la po-
lítica espanyola. Si Rajoy deci-
dís suspendre l’autonomia cata-
lana, s’afegiria un nou episodi al
llarg memorial de greuges.
Espanya no és la Gran

Bretanya. Però tampoc Catalu-
nya no és Escòcia. El que sí que
hauria de ser comú és el ta-
rannà democràtic, el respecte i
el debat que es necessiten en si-
tuacions tan delicades com les
que es viuran demà a Edimburg
o les que es produiran a Catalu-

nya en els pròxims temps. Pretendre que
tot continuï igual entre Espanya i Catalu-
nya em sembla una quimera. L’escenari
de la confrontació política oberta no bene-
ficiaria ningú. El possibilisme i el pacte
són les úniques sortides assumibles si són
acceptades per totes les parts. Vicens Vi-
ves, poc considerat pel sobiranisme vi-
gent, no ha caducat. Deia l’acadèmic que
no tindrem aliats “si no vencem els fac-
tors explosius del nostre temperament i
eliminem tot histerisme en els dies de res-
ponsabilitat suprema”. Ja sé que no és po-
líticament correcte passar la paraula a
Vicens Vives. Però és bo rellegir Notícia
de Catalunya.c

‘Win-win’

M algrat les llums que té
Espanya, és descoratja-
dor veure com el seu
ADNmés fosc s’entesta

a mantenir-la enmig de les ombres.
Heus ací, per a vergonya col·lectiva,
aquesta pràctica bàrbara i abomina-
ble d’un pobre brau llancejat fins a la
mort. El Toro de la Vega, que, nova-
ment, s’acaba de celebrar a Tordesi-
llas, és la negació de la civilització, el
retorn al salvatgisme i la seva cova, la
destrucció de tota caritat. Han tor-
nat, doncs, a perpetrar la matança
brutal amb l’empara d’un Govern
que, parapetat en una estúpida sacra-
lització de la tradició, permet que els
bàrbars gaudeixin amb la mort. Això
de Tordesillas és maldat en estat pur,
sense cap indici de res a què agafar-
se, ni bellesa, ni cultura, ni festa, per-
què cap festa pot basar-se en el dolor
extrem, fins al paroxisme, d’un pobre
ésser viu que té tant de dret a ser en
aquesta terra com els seus indecents
torturadors. No puc imaginar el seu
patiment indicible, llança rere llança,
cop després de cop, ferida rere feri-
da, sense entendre res, aferrat als úl-
tims alens de força que li queden per
intentar sobreviure. I per molt que
ho vulgui intentar, els bàrbars són
més, les seves llances són punxants,
no hi ha sortida. La mort és tan segu-
ra com el seu dolor extrem, i mentre
el pobre brau pateix gratuïtament, la
gentada embogeix d’alegria, defin-
itivament convertida en una massa

informe d’animalitat. Tot és negre,
brut, repugnant, però ells criden i ri-
uen i porten els seus fills perquè
aprenguin a ser bàrbars. La inde-
cència humana pren cos mentre el
cos ensangonat de l’animal cau defini-
tivament derrotat, trencat i inert.
En casos així, quan la tortura no és

la pràctica clandestina d’un ésser de-
gradat i pervers sinó un espectacle
permès de masses, la derrota de l’és-
ser humà és definitiva. I, sens dubte,
la societat que l’empara, ho permet i
fins i tot ho aplaudeix, és una societat
malalta.
Ho deia Gandhi quan assegurava

que es podia jutjar un país per la for-
ma en què tracta els seus animals, i va
ser Víctor Hugo qui va asseverar que
els animals són de Déu, però la bestia-
litat és humana. Certament, és tan no-
table entreveure la intel·ligència dels
animals com constatar el grau de bes-
tialitat a la qual poden arribar els ho-
mes. I Tordesillas és el paradigma
d’aquesta bestialitat. És cert que, da-
vant la tortura del Toro de la Vega,
s’alcen cada diamés persones compro-
meses, gent de tota mena que no vo-
len viure en una societat embrutida
amb aquestes tortures indecents; pe-
rò també ho és que l’estament polític
les protegeix, tant en l’àmbit general
com en el local, no endebades tots els
alcaldes de Tordesillas defensen
aquesta maldat, no fos cas que no els
tornessin a votar. Què els passa a la
gent d’aquest poble, com és que no
s’horroritzen d’ells mateixos? Perquè
ningú no té la culpa d’heretar una tra-
dició bàrbara, però sí que tenen la ne-
gra culpa de persistir en la barbàrie.c

Launitatquenoarriba

E l presidentMas va ajudar fa uns
mesos en una entrevista a TV3
a divulgar aquesta coneguda ex-
pressió del món de la negocia-

ció: win-win. El seu autèntic significat no
sempre s’entén. Les dues parts guanyen
quan són capaces d’explorar els seus inte-
ressos mutus de manera profunda i pro-
ven de fer que el pastís de la negociació
creixi al màxim i procuri beneficis a totes
dues parts. No és un simple intercanvi.
Aquesta filosofia requereix grans dosis de
col·laboració. I no es col·labora sense con-
fiança ni creativitat. Necessitem confiar
en l’altre, si tots dos volem guanyar. La ne-
gociació implica reciprocitat: jo vull que
tu guanyis perquè si ho fas, jo també ho

aconseguiré, i viceversa. En aquest àmbit
no hi entren les martingales, enganys ni
tècniques demanipulació tan característi-
ques de la negociació competitiva, la del
guanyar-perdre. Si posem les nostres car-
tes de cara amunt és perquè pensem que
l’altra part també ho farà: aquest reconei-
xement recíproc d’interessos és el que
possibilita que la dansa de la negociació
col·laborativa sigui una realitat.

La creativitat és essencial, ja que perquè
tots guanyem al màxim, necessitem apor-
tar idees. Per aconseguir-ho, és clau fer bo-
nes preguntes: “Què et semblaria si féssim
això?”, “com veuries aquesta possibili-
tat?”... Cal obrir nous camins amb dosis de
pensament imaginatiu. Hi ha d’haver pe-
ríodes de pluja d’idees que permetin gene-
rarmúltiples opcions creatives. Sense crea-
tivitat, no hi ha acords.

Negociar col·laborativament no és fàcil.
Requereix un important conjunt d’habili-
tats interpersonals: flexibilitat, capacitat
de cedir, empatia, autocontrol, pensament
creatiu... A l’escola de negociació i conflic-
te de la Universitat deHarvard es creu que
els negociadors no han de ser amics ni ene-
mics sinó solucionadors de problemes. “Se-
para les persones dels problemes”, diuen.
Tant de bo el panorama polític actual es

pogués analitzar des del prisma del gua-
nyar-guanyar. Però temo que no és així. Ni
en la dinàmica interna dels partits ni en les
relacions entre governs no impera el win-
win. Només hi veig amenaces, ultimàtums,
comentaris despectius i una falta d’escolta
alarmant. Sense escolta activa i empàtica
no hi ha col·laboració. Tenim dues orelles i
una boca per poder escoltar el doble del
que parlem...c

Labarbàrie

FRANC PONTI, professor d’Innovació
a Eada

És tan notable percebre
la intel·ligència dels
animals com constatar
la bestialitat dels homes
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