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L’acord de l’Iran amb sis
potències mundials (la
Xina, els Estats Units,
França, Alemanya, Gran

Bretanya i Rússia) és una rendició en
tota regla. Es poden trobar molts eu
femismes, i alguns eleven la retòrica a
categoria d’“acordhistòric”, peròmés
que protagonitzar la història aquest
acord la repeteix amb tossuda ve
neració. Perquè el cert és que, com
fem sempre, ens hem rendit sense
pal∙liatius a una teocràcia tirànica que
no ha rebaixat ni una sola de les seves
maldats.
L’Iran, aquest Iran que ha fumat la

pipa de la pau amb un Obama encan
tat d’haverse conegut, no deixarà de
reprimir la seva població brutalment,
ni deixarà de lapidar dones.Nodeixa
rà d’amenaçar Israel amb la destruc
ció, ni desistirà de l’intent. No deixarà
de finançar Hizbul∙lah i altres orga
nitzacions islamistes sagnants. I, per
descomptat, no deixarà d’avançar en
el seu programa nuclear. De fet,
aquest acord és la garantia per culmi
narlo, i res del que ha firmat no im
pedirà que ho aconsegueixi. Ho va dir
en el seu moment Kissinger a The
Wall Street Journal: “L’Iran ha anat
gradualment portant les negociacions

al seu terreny”, i les dades són elo
qüents: ha passat de tenir cent centri
fugadores a vint mil, s’ha burlat dels
verificadors internacionals i la capa
citat internacional per controlar el
seu desenvolupament nuclear sobre
el terreny és gairebé inexistent. Atesa,
doncs, l’experiència dels últims anys,
amb bloqueig inclòs, es pot témer el
pitjor, un Iran amb poder nuclear. En
aquest sentit, les declaracions d’Oba
ma parlant de regió més estable (més
estable, amb l’Aràbia Saudita ben
nerviosa, una guerra a Síria i una altra
al Iemen, totes dues amb l’Iran pel
mig?) i d’un Iran més obert (obert a
què, a petarse de riure a la nostra ca
ra?) són una broma amb molt poca
gràcia.
El cert és que tot això no ha impor

tat gens, perquè entre un Obama que
somia entrar a la història desfent
greuges (encara que sigui empitjorant
els conflictes) i uns països que es lle
pen els dits amb el 50%de petroli que
l’Iran té ancorat per culpa de les san
cions –la quarta reserva del món–, la
resta de condicionants han resultat
menors. Tampoc no ha estatmenor el
gir d’aliances que ha representat la
guerra de Síria, amb un Iran lluitant
contra l’Estat Islàmic, cosa que situa
uns islamistes terrorífics en guerra
amb una tirania terrorífica. Del pitjor
al pitjor i tot queda a casa. Ja sigui,
doncs, per interessos dels uns o dels
altres oper realpolitik salvatge, el cert
és que, tants anys després de plantar
cara als abusos d’una de les tiranies
més atroces del planeta, l’Iran acaba
traient la carta guanyadora. I Occi
dent fa el que fa sempre quan fa el ruc,
riure a la càmera, vendreho com una
fita històrica i anarse’n a fer la mig
diada. Quanta raó tenia Wafa Sultan
quan emva recordar la dita àrab: “Em
necessites, et posseeixo”!
Necessitem el petroli, i fins el més

dolent de la cort ens posseeix.c
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Estem del tot rendits a una
teocràcia tirànica que no
ha rebaixat ni una sola
de les seves ‘maldats’

Pomespodrides?
L’altredia, enunade lesprescin

dibles tertúlies, algú ho va
dir: cal eliminar les pomes po
drides. Ràpid i expeditiu. Ara,

posar el focus en les pomes podrides és la
millorexcusaperno fersepreguntes sobre
el pomer. És a dir, sobre la cultura organit
zativa,elsprocessosdesocialitzacióielssis
temes de reconeixement que han permès
queocupessin llocsderesponsabilitat.
Quantesvegadeslespomespodrideseren

valorades comapersonesdedicadesplena
ment a l’organització i que assumien aque
llesfeinesgrisesqueningúvolferperquèno
permeten penjarsemedalles? Quantes ve
gades erenexempledel professional dispo
sataresoldretotselsproblemes,encaraque
hom no acabés d’entendre com s’ho feien?

Quantes vegades eren l’encarnació d’aque
lla frase tanrepetida: “Noemportisproble
mes, porta’m solucions”? (Frase pocasolta
compoques,perquètotasoluciódepèndela
definiciódelproblema).
Davantdelespomespodrides,deseguida

hihaqui,ambl’automatismedelgosdePàv
lov,esposaaparlardevalors.Isemprehiha
unconsultoroundirectiudisposatapropo
saruncodid’ètica.Ésunbonconsell:unco
di d’ètica sempre és molt útil quan una po
ma podrida apareix a la llum pública, per
què és un excel∙lentmecanisme de defensa
corporatiu. Amb el codi o la declaració de
valorsa lamàespot ferunacompungida je
remiada lamentant que sempre se’t pot co
lar una poma podrida, fins i tot haventhi
codisd’ètica ideclaracionsdevalors.
Ara,delquenormalmentnoesparlaquan

es tracta de les pomes podrides és de coses

més prosaiques, que mai no es considera
que estiguin relacionades amb els valors.
Qui i com promociona, en aquesta organit
zació?Què cal fer per tenir un càrrec?Com
funciona el sistema d’incentius?Quin tipus
de formació es dóna i sobre què?Quins són
els exemples i referents que reconeix l’or
ganització?I,perdescomptat:quinarelació
hi ha entre tot això anterior i els valors que
l’organitzacióproclama?Ah!, no cal dirho:
quèprioritza el pressupost? Perquèundels
mecanismes més potents de la transmissió
de valors és el pressupost, on es reflecteix
quèesvaloraa l’organització.
Les pomes podrides sens dubte van a la

seva. Peròno serienon són sense l’assump
ció –compartida– que feien un servei a
l’organització. Per això parlar només
d’aquestes pomes ens allibera de parlar del
pomer i les sevesarrels.c

Pilar Rahola

Josep M. Lozano

J.M. LOZANO, professor d’Esade (URL)

Unpasenrere
T inc por que a Catalunya anem

de dret a viure anys, potser dè
cades, de frustració i malenco
nia. Una frustració i malen

conia que ens limitaria greument a l’hora
d’afrontar els grans reptes econòmics i
socials que tenim al davant. I que ens pot
portar, com a país, a perdre rellevància
econòmica i capacitat de progrés.
La causa és, imitant el títol de la cone

guda novel∙la de Juan Marsé, que estem
tancats amb una sola joguina. Els prota
gonistes de la novel∙la eren uns joves del
1949 tancats amb la joguina del sexe. En
el nostre cas, la joguina és el sexedels àn
gels: el procés.
El debat polític a Catalunya s’assembla

cada vegada a una discussió bizantina. Li
passa com als savis de la vella Constan
tinoble que, quan la
ciutat estava sent as
setjada, continuaven
capficats discutint, li
teralment, sobre el se
xe dels àngels. Un
capficament que va
portar a la irrellevàn
cia d’una societat en
altre temps brillant i
influent. També en el
nostre cas aquest cap
ficament és perillós.
De moment ja ha tin
gut conseqüències fu
nestes.
En primer lloc, ha

destruït el sistema ca
talà de partits. Un sis
tema que havia fun
cionat raonablement
bé com a instrument
de cohesió social i
progrés econòmic. El
procés l’ha destrossat.
La política catalana
està sotmesa a una es
pècie de llei de GayLussac dels gasos,
que provoca que el buit que deixen els
partits l’ocupi l’activisme de grups que
tenen un peu en la societat i l’altre en la
política. El resultat previsible serà una
forta fragmentació política.
En segon lloc, hi ha conseqüències en

l’àmbit econòmic, encara que no siguin
visibles amb els indicadors convencio
nals. No parlo de les inversions estrange
res ni del producte interior brut (PIB).
Parlo de poder econòmic. El risc és que

encara que la nostra economia mantin
gui la seva capacitat com a fàbrica, perdi
centres de decisió de les grans i mitjanes
empreses. No és un risc teòric.
En aquest sentit, el risc per a l’econo

mia catalana és entrar en un lent i dolç
declivi. Es triga molt a percebre aquest
tipus deprocessos perquè el rebost enca
ra és ple de la riquesa acumulada en èpo
ques anteriors. Però quan s’arriba a ser
conscient del deteriorament la situació
ja és molt difícil d’arreglar. El millor és
anticiparse.
En tercer lloc, el capficament afecta la

convivència social. Encara quenohi hagi
fractura social, sí que espercebenefectes
de baixa intensitat. Enmolts àmbits de la
nostra vida social i familiar ja és freqüent
un pacte implícit per no parlar del tema.

Però això resta riquesa a la vida social i
cultural.
La societat catalana és molt plural.

Probablement la més plural de tot
Espanya. N’és un indicador ben clar el
fet que al Parlament de Catalunya hi ha
més partits polítics que en qualsevol
altre Parlament espanyol, incloenthi les
Corts.
Per cert, aquest pluralisme és el que fa

inviable la independència. Almenys de
moment. L’obstacle no són els poders de
l’Estat, ni la Constitució espanyola. El
Tribunal Constitucional ha afirmat, per
unanimitat, que totes les opcions políti

ques són legítimes i tenen encaix en el
nostre marc constitucional, fins i tot la
independència. La qüestió és que aques
ta opció no és àmpliamentmajoritària en
la societat catalana.
Què s’ha de fer? Hi ha dues opcions.

Una és continuar fugint endavant, amb
els riscos esmentats. L’altra és fer un pas
enrere.
La primera opció està impulsada més

per sentiments i emocions que per la raó.
El risc és voler fabricar, com diria la filo
sofa política alemanya Hannah Arendt,
la història al marge de les preferències
de la majoria.
Des del punt de vista de l’interès

general, probablement l’opciómés acon
sellable és fer un pas enrere per agafar
embranzida per formular propostes

polítiques coherents,
factibles i àmpliament
compartides. Propos
tes que, a la vegada
que preservin la cohe
sió social, permetin
afrontar els grans rep
tes de l’atur, la des
igualtat, la pobresa i la
falta d’oportunitats. I
també els reptes que
porta la nova revolu
ció industrial dels ro
bots i les plataformes
digitals. No serà fàcil
fer aquest pas enrere.
Però alguns ja l’han
iniciat.
Un pas enrere pot

ser també una estratè
gia favorable per als
interessos a llarg ter
mini dels partidaris
d’assolir la indepen
dència. Com diuen
reiteradament les en
questes publicades,

ara com ara els números no avalen la in
dependència. Un pas endavant és arris
cat per als seus propis interessos. És
millor dotarse de paciència i provar de
guanyar suport abans de continuar el
camí cap a Ítaca.
Sorprenentment, l’opció del pas enre

re és la que requereix més clarividència
política sobre els nostres interessos a
llarg termini. I també la que necessita
més coratge personal. Entre altres coses,
per resistir les acusacions de traïció.
Són temps estranys, els que estem vi

vint, en què es necessita més coratge per
ser moderat que per ser radical.c
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