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Les crisis es resolenvotant
A ixí, que m’esteu demanant

eleccions?”. Segons publica
aquest diari en la seva infor
mació de divendres passat, fir

mada per la periodista M. Dolores Gar
cía, aquesta sembla que va ser la pregun
ta amb què el president Artur Mas va
tancar el debat que, inesperadament, es
va plantejar en l’última reunió del Con
sell Executiu després de les objeccions
que alguns consellers van plantejar a la
declaració conjunta amb la CUP i al dis
curs de la novapresidenta del Parlament.
El meu interès no és entrar en

les diferències en el si del Govern
ni en les relacions entre les forces
polítiques favorables a la inde
pendència. Aquí i ara amim’inte
ressa una altra qüestió: serveixen
les eleccions per resoldre situaci
ons de crisi?
L’experiència espanyola recent

ens permet assajar alguna respos
ta. Fixeuvos en una cosa: d’ençà
que s’han convocat eleccions
–primer les europees delmaig del
2014 i després lesmunicipals i au
tonòmiques del maig del 2015–
han desaparegut dels carrers i
places públiques les manifestaci
ons convocades pels diferents
moviments d’indignats i per les
organitzacions antidesnonament.
Aquestes eleccions han permès
canalitzar la crisi social a través
del sistema polític. No és un re
sultat banal.
A què es deu aquesta capacitat

de les eleccions per encarrilar la
crisi social? Possiblement hi ha
dos motius.
El primer és que són una de les

vies, potser lamés important, que
té una democràcia per incorporar
les preferències socials al procés
de formació de polítiques. Quan
la política està enmans d’elits, les
polítiques públiques responen més a les
preferències d’aquestes elits que a les de
la població. Les eleccions corregeixen
aquest biaix orientant les polítiques a
l’interès general.
El segon és que afavoreixen l’aparició

de noves forces polítiques capaces de re
collir les preferències socials que el siste
ma tradicional de partits deixa de banda.
Fins ara, la política estava enfangada en
el bipartidisme. Les eleccions han actuat

comuna liberalització del sistema polític
permetent l’entrada de nous competi
dors, cosa que es consolidarà en les gene
rals del mes de desembre.
En definitiva, les eleccions són un bon

mecanisme per afrontar les crisis.
Ara bé, hi ha crisis i crisis. En funció de

quina sigui la seva naturalesa, es necessi
ta un tipus d’eleccions o un altre. Hi ha
eleccions que serveixen per conèixer les
preferències dels ciutadans a l’hora de
formar governs, i eleccions que servei
xenper revelar les seves preferències da

vant una qüestió concreta. Aquests són
els referèndums o plebiscits.
Els manuals de política econòmica

acostumen a recomanar que per a cada
objectiu s’utilitzi un instrument espe
cífic. És a dir, no convé fer servir un ma
teix instrument per perseguir dos ob
jectius diferents alhora. Els resultats són
dolents.
Aquest principi s’hauria de tenir en

compte a l’hora d’abordar la crisi catala
na. Les preferències socials són diferents
en funció de l’objectiu que es perseguei
xi. A grans trets, les enquestes d’opinió

diuen que entre un 45% i un 50% de la
població prefereix canvi sense ruptura.
Entre un 25% i un 30%desitja la ruptura.
Un 20% se sent còmode amb l’statu quo.
I un 8% no sap el que prefereix. Amb
aquesta composició de preferències és
evident que segons sigui el tipus d’elec
ció, així serà el resultat.
Les eleccions del 27S van ser unes

autonòmiques plantejades com un refe
rèndum. Es barrejaven els dos objectius.
Llegides comaplebiscit, nohi hamajoria
de ciutadans a favor de la independència.

Llegides parlamentàriament,
aquests resultats presenten difi
cultats per formar un govern co
herent del públic. Potser aquesta
tensió pot contribuir a entendre
les diferències que s’han obert en
el si del Govern de la Generalitat.
I l’oportunitat de noves eleccions,
ara simplement autonòmiques.
Però aquesta composició de

preferències també ha de ser tin
guda en compte a l’hora de fer
front al repte polític que planteja
una possible declaració unilateral
d’independència per part del Par
lament. El president Rajoy i els
líders del PSOE i de Ciutadans
estan valorant la signatura d’un
acord antiindependentista. Una
de les condicions que es proposen
és que els signants es compro
metin a no pactar en el futur amb
forces catalanes independen
tistes.
Cal anar amb compte amb

aquest tipus de clàusules. A Cata
lunya ja en tenim experiència. En
l’anomenat pacte del Tinell, que
va donar lloc al primer govern tri
partit, els signants es van com
prometre a excloure el PP. Al
guns dels mals actuals vénen
d’aquell acord antidemocràtic.
No es pot excloure ningú de la vi

da política democràtica en funció de les
seves preferències. L’independentisme
democràtic és tan respectable com qual
sevol altra opció política. No hauríem de
tornar a cometre el mateix error, però
ara en sentit contrari.
Les eleccions tenen virtuts terapèuti

ques que no tenen els acords entre forces
polítiques. Si en les eleccions generals
del desembre es presenten projectes de
reforma política que recullin i encarrilin
la preferènciamajoritària pel canvi sense
ruptura, veurem que la crisi catalana en
trarà per altres vies de solució.c

E l pitjor efecte de la crueltat
és acostumars’hi. Les pri
meres imatges d’un home
degollat per un altre home

davant la televisió van provocar un
impacte emocional planetari. Vèiem
el periodista Daniel Pearl mirant a la
pantalla i explicant la seva condició
jueva, l’amor per la seva gent, els seus
anhels... mentre el botxí esperava el
seunegremomentde glòria. I quanva
arribar el moment, l’individu que no
sabia tallar bé el coll d’un ésser humà,
els minuts que allargaven l’agonia,
l’horror clavat a la nostra retina
espantada.
Però després van venir més dego

llaments televisats i al final fins i tot
semblava normal que la barbàrie uti
litzés la tecnologia del segle XXI per
promocionar un mal que bevia de les
fonts del segle VIII. Esclar que vení
emd’un segle XXque havia acumulat
milions d’esquelets calcinats, allà on
hi havia hagut vides, emocions, me
mòria, història. I malgrat l’horror de
l’Holocaust, al final ens vam acostu
mar a les pel∙lícules, a les muntanyes
de pell i os, a lesmirades d’uns cossos
que recordaven llunyanament el que
havia estat un cos humà. El terror ha
via aconseguit el que buscava: acostu

marnos a la seva demolidora veritat.
Ho havia dit Heinrich Himmler ma
teix, i sabia de què parlava: “Lamillor
arma política és el terror. La crueltat
imposa respecte; els homes potser
ens odiaran, però no volem el seu
afecte, només volem la seva por”.
Aquesta mateixa idea, duta a la

pràctica amb una implacable i sag
nant precisió, la conceben els nous
nazis d’aquest segle, els soldats de la
gihad. Són persones, o ho van ser, en
algun moment van tenir pares, histò
ries, empaties, potser algun amor i
fins i tot anhels i esperances. Però hi
va haver un altre moment en què el
seu cervell va deixar de fabricar idees
per escopir consignes de mort i allà
on hi havia hagut humanitat ara no
més hi habita l’odi i la maldat. Miren
els éssers que cremen, degollen, bom
bardegen, fiquen en gàbies, llancen al
buit, gasegen... sense veure’ls, com si
fossin simple carn per a l’escorxador.
Igual que els nazis miraven els jueus
que portaven a les cambres de gas. És
l’infern a la terra, el dimoni de les set
cues, una escopinada de pesta negra
sobre l’herba. És el que fan les ideolo
gies totalitàries amb els éssers hu
mans: a uns els converteixen en bot
xins sense ànima; a d’altres, en vícti
mes pures. I no hi ha mitges tintes,
perquè els botxins han deixat de ser
humans.
És per això que ja no ens impressio

nen les imatges de la barbàrie, pel
costum. La darrera, la d’un centenar
de gàbies plenes de presoners alaui
tes, molts d’ells nens, que recorren
Guta utilitzats com a escuts humans
pels assassins de Jaix alIslam, una
facció islamista amiga deQatar i d’Er
dogan. Què més poden fer?, es pre
gunta la bona gent. Tot, perquè el
mal, quan es desencadena, no té fron
teres. El repte és que, malgrat el cos
tum, continuï horroritzantnos com
el primer dia.c

La jungla

És l’infern a la terra,
el dimoni de les set cues,
un escopinada de pesta
negra sobre l’herba

Medi ambienthumà
Eldretambientalenscaptivaals ju

ristes per l’alt contingut ètic que
enclou: la protecció dels indefen
sos béns naturals que, durant

llargs segles, les lleis consideraven res
nullius, o coses de ningú. Venturosament,
lesordenacionsdemigmónhanacollitamb
el tempsungeneróscatàlegdedisposicions
que blinden la flora i fauna i que castiguen
de manera implacable els atemptats a
aquesta biodiversitat, ja sigui des de la seva
concepciómateixaitantsiestractadeplan
tescomd’animalsdepropietatprivada.
És a dir, qualsevol amod’una roureda no

pot destruirla al seu aire, ja que si ho fa el
dret li reservarà una sanció, fins i tot penal.
Elmateix desenllaç esperarà qui, sent pro

pietarid’animals,elsmaltracti,elsmatioels
impedeixi de néixer o viure. Insisteixo, a
més,que la tutela jurídicaabastaenaquests
casos la vida animal o vegetal des de la seva
mateixaconcepcióofinsitotabans,preser
vant àrees perquè no s’alterin els hàbitats
en què han de desenvoluparse o recupe
rarseaquestesespècies.
Emsembla de tota lògica que aquesta es

tratègia de defensa de la vida natural s’ha
d’estendre sense excepcions a la vida
humana, tant a la que ha estat concebuda i
nohanascut coma laque jahanascut, però
amb problemes físics o psíquics. No com
prenc elmotiu pel qual l’empara que la llei
brinda a un cadell d’un setter irlandès que
hagi nascut amb una alteració no pot arri
bar a un nen nascut amb malformacions,
perexemple.
Concepcions morals al marge –en el

supòsit que una tal cosa pugui passar en
aquest assumpte tan greu i delicat–, el ma
teix sentit comú ha de conduir a traslladar
la tutela ecològica a tot gènere de vida, hu
mana, animal i vegetal, i aturar amb això
qualsevol mena de menyscaptes o amena
ces que pateixi fins i tot abans de la seva
concepció i fins que els processos esponta
nis vitals cursin cap al seu final natural,
l’anomenat cicle de vida. Escriure això tan
elementalemresultaestrany,peròésqueel
context social actual de banalització de la
vidacrecquehoaconsella.
Defensar la vida no admet excepcions. I

sidefensemlesbalenes,el linxoelteix,amb
tantaomésraóhohauremdeferambquies
diu o es dirà Alícia, Pep o Paco, deixantlo
néixer encaraqueho faci coix, borni omut.
No ho faríem amb el cadell del Bobby, el
nostrepastoralemany?c
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