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Elconsensvedesprésde l’acord
No han aprovat el primer exa

men d’investidura, però el
suspens de Pedro Sánchez i
AlbertRivera no s’ha de veure

com un fracàs. Igual com passa en les
oposicions difícils, és infreqüent que els
candidats aprovin en la primera con
vocatòria. En termes financers diríem
que el resultat ja estava descomptat pel
mercat.
Què pot passar, a partir d’ara? Per bus

car una resposta podem fer servir un en
focament probabilístic o un de possibi
lista. Si fem servir el primer, el resultat
més probable és que ni Sánchez ni Rive
ra –ni cap altre candidat alternatiu–
aprovin tampoc en la segona convocatò
ria. O fins i tot és probable que no n’hi
hagi, de segona convocatòria. Caldria
convocar noves eleccions. Aquest resul
tat sí que seria un fracàs de la política es
panyola.
Ara bé, l’escenari de noves eleccions,

tot i que és el més probable, no s’ha de
produir necessàriament. Segons el meu
parer, encara que la probabilitat sigui
baixa, és molt possible que finalment hi
hagi acord per a un govern de coalició.
Preguntemnos: per què se li dóna una

probabilitat elevada a l’escenari de noves
eleccions? Perquè l’anàlisi que s’utilitza
per fer aquest pronòstic es basa en la hi
pòtesi que l’acord polític només és
possible si hi ha un consens previ
entre forces polítiques dife
rents. Des d’aquest punt de
vista, el consens seria un pre
requisit per a l’acord. Si es
comparteix aquesta hipòtesi,
com que aquest consens previ
no existeix, el pronòstic més
probable són noves eleccions.
Els resultats del 20D han di

buixat un escenari complicat en el
qual, a priori, dominen les forces de
naturalesa centrífuga. Des de l’ex
trem de la dreta, Mariano Rajoy vol
atreure Pedro Sánchez i Albert
Rivera cap a la seva posició. Des de
l’extrem de l’esquerra, Pablo Igle
sias vol atreure Pedro Sánchez cap
a la seva. En aquest sentit, el Partit
Popular i Podem actuen com a for
ces centrífugues que operen amb la
vella lògica espanyola del frontis
me, ja sigui de dretes o d’esquerres,
és a dir, la vella política polaritzada, par
tidista, rival i que exclou l’altre.

Malgrat això, el que en principi no era
probable, ha passat. Davant aquestes for
ces centrífugues han aparegut forces
centrípetes. Els dos partits estatals que
en els resultats del 20D van quedar en el
centre han posat enmarxa una dinàmica
que pot acabar atraient els extrems cap
al centre. L’acord polític per a la investi
dura i més enllà entre Pedro Sánchez i

Albert Rivera ha posat en marxa una di
nàmica política que no existia abans de
les eleccions.
La foto de la taula de negociació entre

l’equip del Partit Socialista Obrer Espa
nyol i el de Ciutadans és històrica. Mai
abans a Espanya dos partits polítics ri
vals –un d’esquerra socialdemòcrata i un
altre liberal progressista– no s’ha
vien assegut al

voltant d’una taula a discutir i aprovar un
programa conjunt de govern. Aquest
acord s’ha assolit sense que hi hagués un
consens previ entre tots dos.Han estat el
diàleg, la negociació i l’acord els que han
fet aflorar el consens entre tots dos. I
aquest consens obre ara la porta a unnou
possibilisme polític.
Qui dirigirà, a partir d’ara, aquest pos

sibilisme?Basantse en el fet que ha estat
elmés votat,MarianoRajoy reivindica la
seva primogenitura. Es veu com l’hereu.
El problema és que no ha registrat a
temps la seva primogenitura. Com a re
gistrador que és, Rajoy coneix bé el lema
de l’escut del Col∙legi de Registradors:
“Prior in tempore, potior in iuri”, és a dir,
el primer que va al registre és el més ben
situat en dret (dec aquesta informació al
prestigiós jurista i amic JuanJoséLópez
Burniol). El problema per aMariano Ra
joy és que comque va renunciar a la invi
tació del Rei, no va registrar el seu dret. I
ara va a remolcd’aquesta dinàmica cap al
centre que ha obert l’acord entre Sán
chez i Rivera.
Imaginemque les coseshaguessinpas

sat d’una altra manera. Primer, Mariano
Rajoy accepta la invitació per a la in

vestidura. Segon, busca un acord
de govern ambAlbert Rivera. Ter
cer, fan la foto de la firma d’aquest
acord. Quart, pressionen el PSOE
perquè li donés suport o s’abstin
gués.Nohohauria aconseguit, pe
rò en aquest moment qui tindria
tota la pressió per pactar o abste
nirse en la segona convocatòria se
ria Pedro Sánchez. Però com que
les coses no han anat d’aquesta
manera, el possibilisme polític
ara el lideren Sánchez i Rivera.

Encara que calgui anar a no
ves eleccions, la nova convo
catòria ja serà diferent. Ha es
tat l’acord polític entre Pedro
Sánchez i Albert Rivera el que
ha fet sorgir un consens que
no existia anteriorment.
Aquest consens s’acabarà am
pliant i obrirà vies a nous
acords. Entre les quals, una que
anirà cap a una reforma política
en profunditat que doni res
posta al malestar català i a
altres problemes estructu
rals de l’economia i de la
societat espanyola.
De fet, sospito que aquest

acord és la porta d’entrada de la po
lítica espanyola al segle XXI.c

Indecència sobre indecència. Si
algú dubtava que el gran pro
jecte d’Europa és una entelè
quia sostinguda exclusivament

pels interessos econòmics, però falli
da en la capacitat de conciliar una es
tratègia política i social comuna, i
molt menys actuar quan es tracta de
drets humans, aquí hi ha la crisi dels
refugiats com a bany tràgic de reali
tat. Europa està actuant com sempre
hoha fet, amb l’arrogància dels forts i
la indecència dels insensibles, i mal
grat haver ficat la pota –en sentit lite
ral i simbòlic– a l’OrientMitjà durant
dècades i dècades, ara es treu de so
bre els refugiats com si fossin una in
còmoda mosca al vestit de festa.
I va a pitjor, perquè amb la decisió

de convertir Turquia en un gran
camp de refugiats, amb l’ajut de mi
lions d’euros, repeteix la mateixa
brutalitat que ja va perpetrar amb els
refugiats jueus que havien sobrevis
cut a l’Holocaust: tancarlos en un
territori controlat, delimitat i feliç
ment llunyà. El pitjor és que el para
dís escollit és un Estat que juga per
tots costats, que ha permès una fron
tera porosa a l’Estat Islàmic per
aprofitar el Pisuerga i massacrar els
kurds, i la geoestratègia del qual és,
ara com ara, francament alarmant.
Turquia no només coqueteja amb

l’islamisme més radical, sinó que és
el principal comprador de petroli
dels gihadistes en el mercat negre. I,
segons algunes fonts, també en el
mercat blanc, si és que el terme és
permissible en un assumpte tan brut.
Governat per un islamista que, se
gons l’eufemisme a l’ús, és “moderat”
–com si es pogués considerar mode
rat qui vol convertir la xaria en llei ci
vil i penal–, és un aliat deslleial, in
quietant i, en general, capciós. I si ara
es converteix en el pati del darrere
d’Europa per a milers de persones
que fugen de la por i la guerra, signi
fica que hem perdut tot sentit de la
humanitat.
Per descomptat la crisi humani

tària és complexa, ningú no sap com
resoldrela i les portes no poden
obrirse de bat a bat. Però hi ha un
enorme abisme entre donar pas lliu
re a qui vulgui venir i no trobar ni una
sola manera de repartir els refugiats
entre els països, perquè ningú no vol
assumir el seu drama.
La decisió de comprar Turquia

perquè sigui la Xipre dels supervi
vents de l’Holocaust és una vergonya
més en la gran llista de vergonyes
d’Europa, quan es tracta de solida
ritat, caritat i humanitat. És un retrat
de la nostra incapacitat però, so
bretot, de la nostra displicència, i ens
deixa un panorama d’ineficà
cia, quan es tracta de crisis huma
nitàries de gran amplitud, que ens re
corda fins a quin punt és feble la gran
Europa.
El poeta argentí González Tuñón

va dir que Europa era un soldat ador
mit sobre la seva motxilla. Crec que
s’equivocava. És una panxa plena de
viandes, sobrecarregada de vi, que
dorm la migdiada del panxut. Tan
mític, ser europeu i, reiteradament,
tan miserable.c

La indecència

Europa actua com sempre,
amb l’arrogància dels
forts i la indecència
dels insensibles

Caputxins, 50anys
Quèhivapassar?Diuelpreàmbulde

la llei d’Universitats de Catalunya
que “en la resistència contra el
franquisme destacà el paper de la

universitatcomaespaidereivindicacióde
mocràtica ipacíficade les llibertats id’afir
mació de les seves funcions socials. En són
exponents episodis com l’acte de constitu
ció, el 9 de març de 1966, del Sindicat De
mocràtic d’Estudiants de la Universitat de
Barcelona (Sdeub), al convent dels Caput
xinsdeSarrià”.
Amb l’assemblea constituent, anunciada

abansalscentresuniversitaris sensedirne
lloc ni dia, culminava una lluita de molts
anys per una organització pròpia, demo
cràtica, independent del govern i de la Fa

lange. Hi assistiren uns cinccents estudi
ants, representants dels vint mil universi
taris de Catalunya, que els havien votat
massivamentenuneseleccions lliurescom
a resposta a l’intent del règimde substituir
el falangista i obligatori Sindicato Español
Universitario per les Asociaciones Profe
sionalesdeEstudiantes, quenoarribarena
quallar. Hi assistiren també més de qua
ranta persones convidades, bàsicament
intel∙lectuals i professors no numeraris.
Davant la impossibilitat de ferla a la
universitat, lareuniós’acollía l’hospitalitat
dels frares.
Iniciat l’acte, la policia assetjà el convent

fins a irromprehi, per ordre del dictador i
sense permís eclesiàstic, uns dos dies des
prés. Els intel∙lectuals foren detinguts i
multats.La repressiócontraelsuniversita
ris (detencions, tortures, expulsions,pena

litzacions en el serveimilitar) s’ intensificà
i ja no s’aturà. Uns i altres comptaren du
rant el setge amb la solidaritat dels caput
xins, que arribà al punt de facilitar l’evasió
depersonesparticularmentcompromeses.
Nofou,per tant,comdevegadess’hadit i

esdiu,unaconspiracióniunatancada, sinó
la insòlita constitució, sota la dictadura,
d’una organització democràtica, il∙legal
però no clandestina, que aspirava a una
universitat democràtica, com la que pro
pugnava elmanifest aprovat a l’assemblea.
I que només era possible enunmarc de lli
bertats, negades i combatudes per aquell
règimominós.
Faltavenmés de deu anys per a la reins

tauració de la democràcia i l’Sdeub no po
gué subsistir més enllà de 1968. Però el
franquisme havia perdut la universitat. I
maimésno la recuperaria.c
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