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El primer dia sense guerres

L’

ONU es va fundar el 1945 per
què les nacions poguessin so
lucionar les seves diferències
sense recórrer a la guerra. Han
passat setanta anys des d’aleshores, i és evi
dent que no ho ha aconseguit. En aquest
moment, segons la Viquipèdia, al món hi ha
en marxa tretze guerres de les anomenades
“de més escala”, que és com es coneix les
que causen més de mil víctimes mortals a
l’any. L’ONU va néixer en la línia de sang i
destrucció que va deixar la Segona Guerra
Mundial. Quan es va acabar, seguien el seu
curs la segona guerra sinojaponesa i la
guerra civil xinesa, que va portar Mao al
poder. La primera es va acabar
el setembre d’aquell mateix
1945, i la segona, el maig del
1950. Aleshores ja s’havien
encavalcat
tres
grans
conflictes més: el de Pales
tina, la primera de les guer
res entre l’Índia i el Pa
kistan i la guerra d’Indo
xina, que coneixem per
alguna de les millors
novel∙les de Graham
Greene. Tres grans con
flictes
que
estaven
condemnats a perpetuar
se amb successius canvis
de nom (i, en algun cas,
de contendents) i amb
força intermitències.
En una d’aquestes in
termitències el món va
viure els seus primers
dies sense guerres. El
primer d’aquells dies va
ser l’1 d’agost del 1954,
quan va entrar en vigor
l’armistici que obligava
les tropes franceses a
abandonar Indoxina i,
d’aquesta manera, po
sava fi a set anys i mig
de guerra colonial.
Aleshores estaven inactius els altres focus
principals de conflicte, i la guerra següent,
la de la independència d’Algèria, no va
començar oficialment fins a l’1 de novem
bre. Tres mesos justos entre el final d’una
guerra i el començament d’una altra. Tres
mesos de pau ininterromputs. Tres mesos
en què, malgrat que persistien les amena
ces de la guerra freda i ja s’estaven gestant
més conteses sagnants, no hi havia exèrcits
batallant a cap racó del món. Dubto que
en qualsevol període anterior en la història
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de la humanitat el planeta hagi conegut un
altre parèntesi com aquell: quin descans
devia sentir durant aquells tres mesos.
Reviso la cronologia d’aquells més de no
ranta dies: a Mèxic es funda el club de fut
bol Pumas, en una ciutat de la República
Dominicana es registra la temperatura més
alta de la història del país, al Vaticà un Papa
canonitza un altre papa anterior... Tant de
bo les notícies sempre fossin així.
No queda clar que l’existència de les Na
cions Unides tingués a veure amb aquella
temporada en què la normalitat va
deixar de ser

una cosa excepcional.
Aleshores, l’ONU encara era un organis
me a mig fer, amb només seixanta països
membres, entre els quals, de fet, no hi havia
Espanya, que s’hi va incorporar, juntament
amb quinze països més, el 1955. Aquest 15
de desembre farà seixanta anys de la nostra
integració a l’ONU. La majoria dels espa
nyols d’aleshores encara tenien recents les
doloroses ferides de la Guerra Civil.
D’aquests espanyols, ja en queden molt
pocs, però ni ells ni els seus descendents no
hem hagut de patir després el traumàtic
esquinç de cap altra guerra. Admetemho:
des d’una perspectiva històrica àmplia,
som uns privilegiats. En un país com

aquest, on l’afició als conflictes fratricides
tenia alguna cosa de proverbial, mai abans
tantes generacions havien conviscut sense
conèixer la barbàrie de la guerra.
La vegada que més a prop vam estar de
recaureenaquesttràgicerrorvaserel23de
febrer del 1981, el dia que Tejero va prendre
el Congrés. La història no està escrita per
endavant. Les coses van anar com van anar
perquè van sortir d’aquella manera, no per
què poguessin ser d’una altra. N’hi hauria
hagut prou amb molt poc perquè el rellotge
de la història hagués
retrocedit quaranta
cinc anys i haguéssim
tornat al juliol del
1936. La Guerra Civil
va ser un cop d’Estat
que va triomfar a mit
ges. Perquè el cop de
Tejero hagués triom
fat també a mitges n’hi
hauria hagut prou, per
exemple, que els capi
tans generals d’un pa
rell de regions militars
haguessin secundat el
de València. Llavors sí
que les coses haurien
estat d’una altra ma
nera, indubtablement
pitjors.
Hi ha èpoques en
què
sembla
que
el temps s’accelera.
Aquella en va ser una.
Només cinc anys des
présdel 23F formàvem
part de la UE, aleshores
anomenada la CEE: una
comunitat d’interessos
compartits que lenta
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ment va teixint una xar
xa d’afectes i cultura.
També un compromís de convivència pací
fica: el que va passar a Espanya el febrer del
1981 ja no podria tornar a passar. No sabem
com seria ara la nostra vida si no existís la
Unió Europea, però sabem que no seria mi
llor.Ambelsseusdefectes,laUnióEuropea
continua sent l’única utopia raonable pro
duïda per l’Europa del segle XX. L’inde
pendentisme català ha optat per no contri
buir a la construcció d’aquesta utopia. Uns,
molt sibil∙lins, discuteixen l’essència ma
teixa de la UE, un acord entre estats per fer
caure velles fronteres, no per aixecarne de
noves. D’altres parlen de sortirne a les bo
nes, segurament “muntant un sidral”. Uns i
altres, en definitiva, no fan sinó alinearse
amb el ranci antieuropeisme de sempre.c
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VW o la fi de la impunitat

etmanes després que Volkswagen
hagués admès públicament l’en
gany en les emissions dels seus cot
xes, el 20 de setembre, a través de la
instal∙lació d’un software capaç de detectar
si el vehicle està sent sotmès a una prova
d’emissions contaminants per adulterar
ne el resultat, la magnitud de l’escàndol no
ha parat de créixer.
Les conseqüències econòmiques del
frau, toti ser gravíssimes (pèrdua d’un 40%
del valor de l’acció, possible sanció de fins a
18.000 milions de dòlars només als EUA,
costos associats a la revisió i reparació dels
11 milions de vehicles afectats, etcètera), no
seran pas el pitjor que haurà d’afrontar du
rant els pròxims anys el gegant alemany. El
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perjudici sobre la marca VW en termes de
credibilitat, reputació i confiança, no no
més de cara als clients sinó també respecte
al conjunt de stakeholders, és incalculable.
L’honestedat empresarial ni es pot donar
per descomptada ni es pot imposar per de
cret. Per això els experts en ètica de les or
ganitzacions proposen l’enfortiment gra
dualde“marcsd’integritat”corporativa.És
a dir, d’un conjunt de valors, bones pràcti
ques i hàbits de comportament (participa
ció, transparència, rendició de comptes, et
cètera) capaços de configurar una cultura
empresarial responsable i sostenible.
Ara les preguntes sense resposta s’acu
mulen sobre VW. Com és possible que una
companyiatanpoderosasubestiméselsris
cos d’una manera tan ingènua? Qui ho va
fer? Quanta gent ho sabia i ho va consentir?
Finsaquinpuntl’objectiudesuperarToyo

ta i aconseguir el lideratge mundial de la in
dústriaautomobilísticahojustificavatoten
aquesta empresa? Com van poder creure
que ningú els descobriria?...
La bona notícia és que, finalment, els
temps estan canviant. El business as usual ja
no serveix. Ser una de les naus insígnia de
l’economia alemanya, facturar 200.000
milions d’euros i tenir una plantilla de
600.000 treballadors ja no eximeix ningú
de fer les coses ben fetes. Els consumidors
exigeixenuncompromísambientalinequí
voc, les oenagés investiguen i denuncien,
les xarxes socials fan d’altaveu i els governs
ja no poden mirar cap a una altra banda. Ar
ribats a aquest punt, de la responsabilitat
empresarial es pot predicar el mateix que
de la formació: “Vostè mateix… si l’educa
ció li sembla cara, provi amb la ignorància”.
I si no, que ho preguntin a VW.c
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Un cor
equívoc

ls que som usuaris de Twit
ter experimentem aquests
dies el que anomenaré la mi
granya dels símbols. Hi ha
un botó de Twitter que permet marcar
una piulada com a favorita, i el símbol
que fins ara representava aquesta fun
ció era un estrella. Això ha canviat: els
directius d’aquesta xarxa social han
decidit que el botó en qüestió estigui
simbolitzat per un cor vermell, icona
romàntica per excel∙lència, que consi
deren “més universal”. El canvi no ha
agradat a tothom, esclar.
A mi –que sóc piulador moderat–
em sembla que el cor redueix el signi
ficat d’aquest botó: només servirà per
expressar que un missatge ens agrada
o hi estem d’acord. Em sembla que
l’estrella es podia interpretar també
com allò que ens interessa i ens crida
l’atenció, sense que l’emissor hagués
de ferse solidari del contingut de la
piulada, que podia estar molt allunyat
de les seves idees, valors i punts de vis
ta. Per tant, sumat i restat, penso que
els cervells de l’empresa Twitter han
llevat possibilitats expressives a la se
va eina, l’han empobrida. Han fet un
mal negoci, vaja.

El canvi de símbol a Twitter
redueix el significat del
botó: només expressa que
un missatge ens agrada
Aquesta xarxa social és un instru
ment molt útil per al periodisme i la
comunicació entre persones i organit
zacions. El canvi de símbol que ens
ocupa no és un fet tan anecdòtic com
semblaria: fa de Twitter un entorn
més simplista i més primari, el vincula
a la lògica adolescent de Facebook,
que és la del “m’agrada” i el de la pul
sió exhibicionista. Si bé és cert que 140
caràcters no permeten grans sofisti
cacions comunicatives, també és in
negable que a Twitter se li pot treure
molt de rendiment, sempre que tin
guem present dues regles antigues:
evitem el soroll i respectem el
receptor. Aquest cor –que sembla tan
inofensiu– va contra la maduració
professional i política d’aquesta xarxa
social.
El professor i periodista Josep Lluís
Micó acaba de publicar un llibre alta
ment recomanable, El periodismo en
140 tuits, on fa una dissecció brillant
de les relacions entre Twitter i l’ofici
d’explicar i analitzar l’actualitat. Se
gons Micó: “El periodisme a Twitter,
ben preparat, produeix el mateix efec
te que un ristretto en el moment apro
piat”. Hi estic d’acord. Es poden expli
car bones històries mitjançant Twit
ter i també es poden donar les claus
d’un esdeveniment d’interès general.
Una altra cosa són els debats: qualse
vol que hagi volgut discutir d’un as
sumpte polèmic dins de Twitter sap
perfectament les moltes limitacions
que dificulten aquest exercici. Tota
opinió emesa des de Twitter corre un
gran risc de ser transformada en una
caricatura.
Continuaré fent servir Twitter, pe
rò m’ho pensaré dues vegades abans
de prémer el botó del cor. Perquè
m’obliga a dir el que no vull dir i no em
deixa matisar el que potser diria.
Senyors que maneu a Can Piulada: po
seu un altre botó que signifiqui “això
té interès”.c

