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Quanels fets canvien
Quan els fets canvien, jo canvio

d’opinió. I, vostè que fa?”, va res
pondreel graneconomistabrità
nic John Maynard Keynes quan
als anys d’entreguerres i de la

Gran Depressió l’acusaven de canviar de
parer sobre la política que calia seguir. El
seu criterimoral era que l’anàlisi econòmi
ca i l’acció dels governs havien d’estar diri
gidesper laraóinoper la ideologiadepartit
oels interessosdegrup.
Aquest mateix principi el va fer servir el

senadordemòcratanordamericà,col∙labo
rador de les administracions de Kennedy,
Ford i Nixon, ambaixador a l’Índia i a les
Nacions Unides i acadèmic Daniel Patrick
Moynihan,queafirmava:“Totstenimdreta
les nostres opinions, però no tenimdret als
nostres propis fets”. Aquest principi el va
portaracanviar sovintdeposicions, tanten
afers interns com pel que fa a la política
exterior.
Atendre els fets i orientar la política

d’acordambaquestsfetssemblaunprincipi
debona salut democràtica.Unprincipi que
podria servir per reorientar la política
catalanaoficial, enparticular, el full de ruta
que sostenen les forces independentistes.
Perquè, des que es va acordar, han anat
emergint fets que posen en qüestió la seva
conveniència per a l’interès general, i fins i
tot per als seus partidaris.
Permeteume que n’es
menti alguns:
1) Ha quedat clar que el

criteri d’unilateralitat xoca
de cara contra el principi
de legalitat de l’Estat de
dret.Aquestxocabocaaun
atzucac, comhemvist amb
l’últimadeclaracióunilate
raldelParlament.Calreco
nèixer aquest fet. Suposo
que a això es referia el pre
sident de la Generalitat,
Carles Puigdemont, quan
en la reunió del Cercle
d’Economia a Sitges va
afirmar:“Noemveuranco
metentcap il∙legalitat”.
2) Ha quedat clar també

que la unilateralitat porta
ria a la sortida automàtica
de l’euro i de laUnióEuro
pea.Aquest fet tambétére
coneixement creixent dins
del mateix món indepen
dentista. El vicepresident i

conseller de Finances, Oriol Junqueras, va
afirmar en la reuniódelCercled’Economia
que potser es podrien trobar persones tan
europeistes comell, “peròcapmésqueell”.
Qui tinguiorellesquehi senti.
3)El fullderutahaportatadesconnectar

la gestió del dia a dia de la política catalana
dels centres de decisió espanyols on, mal
grataixò,esprenendecisionsqueafectenla
capacitatdegestiódelaGeneralitat:elFons

de Liquiditat Autonòmic, la negociació del
noumodeldefinançament,elcostdeldeute
català,elrepartimentdeldèficitentreEstat,
autonomia i ajuntaments, la legislació edu
cativa, etcètera. Si aquestes decisions afec
ten les condicions de vida dels catalans i
l’economia, ésmillorparticiparhi quedes
connectarse’n,sensequeaixòsignifiquire
nunciar a l’aspiració última. La represa del
diàleg sobre les negociacions sobre aques
tesqüestionsentreelGoverncentrali laGe

neralitat és un reconeixement d’aquest fet.
4) El full de ruta independentista ha en

trat en línia de col∙lisió amb les necessitats
socials més urgents: l’atur, els nous pobres
ambfeina, l’emergènciasocialdelapobresa
de les famílies amb nens, l’augment de les
persones en exclusió i els sensesostre. La
noaprovació dels pressupostos per al 2016
ésel reconeixementclard’aquest fet. Sense
uns nous pressupostos no hi ha govern que
mereixi aquest nom. Si no ho entencmala
ment, aquest fethaestat reconegut implíci
tament pel vicepresident Junqueras quan
haditque l’orientaciósocialdelsnouspres
supostos ha quedat bloquejada perquè no
s’hanaprovat.
5)Elfullderutaindependentistaperjudi

ca els seuspropis partidaris. El suport elec
toral a noves formacions polítiques que
porten en el seu programa com a objectiu
prioritari la qüestió social i el referèndum,
però no pas la independència, sembla que
hoconfirma.
En vista d’aquests fets, les forces políti

ques i les organitzacions socials indepen
dentistes haurien de canviar el full de ruta.
No dic canviar les seves aspiracions i el seu
objectiu final. Tenimdret a les nostres prò
pies opinions, com defensava Moynihan.
Però quan el fets canvien, hauríem de can
viar les nostres opinions i les polítiques,

comrecomanavaKeynes.
Ara com ara, la política

catalana oficial sembla
estar sota la síndromede la
dissonància cognitiva, que
consisteix a rebutjar
qualsevolfetquecontradiu
la visió que té cadascun de
nosaltres de com haurien
de ser les coses. Natu
ralment, una cosa similar
es pot dir de la política
espanyola oficial, que
respon a la vella síndrome
de gentilhome castellà del
“sostenella y no enmenda
lla”,enlamesuraqueesne
ga a reconèixer el principi
democràtic de la nostra
Constitució, que obliga
políticament a trobar les
vies legals per fer possible
les aspiracions majori
tàries dels ciutadans. Però
no defalleixo, continuo
esperant que els fets i la
força de la raó acabaran
imposantse a les visions
ideològiques i als interes
sosdepartit.c

La major part de les valora
cions del debat són coinci
dents: Pedro Sánchez va
perdre la batalla i aquestes

eleccions són cosa de dos, dividit el
món entre l’Espanya blava i l’Espanya
roja. És a dir, Rajoy va aguantar, Igle
sias va triomfar, Rivera de perfil i
Sánchez es va enfonsar, sobretot per
què el seumantra contra Iglesias com
a culpable de la segona ronda electo
ral no va superar el de Podem a favor
de la unitat de l’esquerra. Per des
comptat hi va haver més postureig
que programa, i tot mesurat amb les
regles d’un espot publicitari. Però hi
va haver alguns encreuaments inte
ressants que justificaven els llocs co
muns previsibles. El debat, doncs, va
confirmar el signe de les enquestes: el
Partit Popular guanyaria, encara que
més en pírric que en esplendorós;
Podem culminaria el procés freudià
amb el socialisme i mataria el pare; el
PSOE es clavaria la patacada més im
portant de la seva història, i Rivera
perdria escons perquè, davant la uti
litat del vot pepero, el seu esforçat
intent d’apuntalarlo aniria a menys.
En espera del dia D, això és el que
sembla.
Des de la mirada catalana, els mis

satges del debat presenten, tanma
teix, matisos importants. Primer mis

satge: els partits sobiranistes no són
escoltats,malgrat ser elmotor central
de Catalunya, la qual cosa envia la
idea del potineig espanyol respecte a
la qüestió catalana i enfonsa qualse
vol esperança de tercera via. Segon
missatge: l’únic partit espanyol que
respecta el dret a decidir dels cata
lans, simpàtic Podem, es desdiu a la
primera pregunta, i on ahir va dir re
ferèndum, diu ara que no és línia ver
mella. Per tant, i novament, els qui as
piren a la independència tenen mo
tius per no confiar en Podem, la qual
cosa no vol dir que vengui el producte
ambeficàcia. Tercermissatge: si el PP
governa, i si Ciutadans l’apuntala, la
qüestió catalana tornarà a transitar
pels camins de la intransigència més
roïna, i no hi haurà espais per al dià
leg civilitzat. Quart missatge: la pata
cada que el PSOE es clavarà a Espa
nya es multiplicarà per mil a Catalu
nya, on la seva inconsistència el pot
convertir en residual. I cinquè: mal
grat tots aquests arguments, no serà
fàcil que els partits sobiranistes acon
segueixin dominar el relat a Cata
lunya, perquè la perspectiva espanyo
la li dónaun altre caire quepot ser de
terminant.
Finalment, per als defensors cata

lans de l’Espanya eterna, sembla evi
dent que Ciutadans es desdibuixa da
vant la lògica utilitat del vot del PP.
Amb tot, imalgrat el relat espanyol, el
que pesarà aCatalunya serà el procés,
vist des d’un altre angle, ambel vot di
vidit entre els que volen salvar Espa
nya i els que desitgen aconseguir un
aliat referendari, en espera que els so
biranistes tornin a trobar el full de ru
ta. Aquest és el gran repte d’ERC i
CDC, aconseguir que el catalanisme
no torni a caure en la ingenuïtat de
creure que un partit espanyol li salva
rà els mobles. No ho tenen fàcil...c

Postdebat

Confirmades les
enquestes: Rajoy aguanta,
Iglesias triomfa, Rivera de
perfil i Sánchez s’enfonsa

La ruptura entre la innovació
L’arc, la politja, el compàs, les

ulleres, els tipus mòbils, la
màquina de vapor, la des
granadora de cotó, l’asfalt, el

model T de Henry Ford, els ascensors,
l’acerpera laconstrucció, labombaatòmi
ca, l’ordinador personal, l’smartphone...
han estat invents amb un impacte que ha
anat més enllà de l’activitat per a la qual
van ser pensats. Tota la història de la
tecnologia és plena de conseqüències
inesperades.
Molt sovint la destrucció que causen

aquests artefactes, màquines i aparells en
els entorns culturals, econòmics i polítics
en els quals irrompen ha estat superior als
resultats beneficiosos del seu ús inicial.

Els inversors de centres tecnològics com
Silicon Valley tenen un nom per a aquests
ginys: killer applications, això és, aplica
cions mortals. Avui els podríem definir
com a productes o serveis que instauren
una categoria nova i desplacen avenços
antics, destrossen i refan indústries i por
ten la confusió als seus competidors, als
reguladors dels mercats i fins i tot als seus
futurs clients o consumidors.
El big data, la intel∙ligència artificial, la

robòtica i l’anomenada internet de les co
ses –la connexió a la xarxa de tota mena
d’objectes, que també es poden vincular
digitalment entre si– estan ara en aquell
moment d’escrutini públic,més aviat con
descendent o extremadament sever en
funció de la posició que ocupi l’analista en
la seqüència que va de la tecnofòbia irra
cional a la tecnofília acrítica.

L’experiència acumulada durant segles
ens demostra que les killer apps–és la seva
forma abreujada– tendeixen a crear una
riquesa fabulosa i a revitalitzar certes
àrees que estaven paralitzades, però la re
generació que impulsen pot anar acompa
nyada d’una devastació incontrolable.
La velocitat i la trajectòria de la revo

lució digital desencadenen reaccions més
freqüents –i perjudicials– que les prime
res tecnologies. I ofereixen un exemple
constantdel fenomenque l’assagistaAlvin
Toffler va qualificar de “xoc del futur”, i
els emprenedorsChunkMui i LarryDow
nes, “llei de ruptura”: on els sistemes so
cials registren una millora incremental, la
tecnologia progressa demanera exponen
cial. Així que augmenta l’interval entre
aquests factors, creixen les possibilitats
d’un canvi discontinu i que escindeix.c
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