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De fet no és un gripau, sinó una granota la que protagonitza l’analogia explicada per Olivier Clerc amb el títol La
síndrome de la granota bullida. Clerc volia explicar com,
en el camp de la pròpia salut i la psicologia, les persones
adquirim hàbits que assumim com a normals i que, sense
adonar-nos-en, ens deterioren fins al final i que, en canvi,
quan som capaços d’identificar un mal sobrevingut, ens
és més fàcil activar les defenses d’una forma conscient.
La metàfora explica com, si se submergeix una granota
en una olla d’aigua al foc tot escalfant-la lentament i progressivament, l’amfibi s’adapta al canvi de temperatura
fins que –sense adonar-se’n– mor dins el recipient completament bullit. En canvi, si se la fica de cop quan l’aigua
es troba en ebullició, l’animal salta immediatament per
fugir del recipient i no cremar-se. Tot sovint, les persones
caiem en aquest parany: entrem en rutines perjudicials
que anem percebent com a normals o quotidianes, una
mena d’autoengany que fins i tot justifiquem i percebem
com a necessari, però que ens va perjudicant a poc a poc,
sense que ens n’adonem... fins que és massa tard.
Els passa també a les empreses. Queden atrapades en
una realitat anacrònica, una realitat que va ser, però que
ja no ho és pas. I si alguna cosa experimenta canvis a tota
velocitat en els temps actuals són les regles del mercat,
els hàbits de consum. I la prova és que la tecnologia modifica i balanceja els nostres costums fins a fer que quelcom
ens sembli obsolet en molt pocs anys o fins i tot mesos.
No? I doncs! Qui recorda l’iPod? Una autèntica revolució
capaç de sacsejar la indústria de la música i tot el planeta
a partir del 2001... O quants de nosaltres –descomptats
els nostàlgics– no tornaríem a tenir el nostre darrer cotxe amb totes les seves no prestacions? O qui de nosaltres
recorda el model del processador Intel del seu primer
ordinador? Bé, de fet, a hores d’ara ningú no el sap perquè donem per suposat que és el darrer –sempre el dar-

rer– model actual d’aquest processador.
Doncs, efectivament, cada dia, desenes i centenars
d’empreses s’enfronten a les seves pròpies analogies de la
granota bullida, tant que fins i to s’han de menjar el gripau de l’obsolescència, de veure com a la porta del davant
els apareix una start-up o empresa emergent amb un nou
producte com el seu, però millorat, adaptat i actualitzat
a les necessitats dels clients actuals; canviat i ajustat en
forma, mida, color i funció i, segurament, amb centenars
de més i millors funcions i prestacions; amb un preu més
econòmic i sense les despeses de distribució perquè una
plataforma digital de venda on-line permet que es pugui
adquirir directament, molt més ràpid i que te’l portin a
casa i, per cert, a qualsevol casa sigui on sigui del planeta;
amb milions de clients desitjosos de posseir la darrera
versió, model o atribut.
Doncs d’això anirà aquest meu espai... Sí, de gripaus.
Anirà d’aquells aspectes que tenen a veure amb l’economia, amb l’empresa, amb l’emprenedoria, amb la comunicació, amb la gestió dels recursos de l’empresa i –per
què no– de les persones, que són el centre de la nostra
activitat, del nostre medi ambient, del nostre hàbitat i
que, tot sigui dit, hem de preservar i respectar. Procuraré
que a cada columna els pugui sorprendre amb una reflexió a algú, a vegades evident, a vegades oculta, a vegades
immediata, a vegades amb retard, però sempre amb les
millors intencions. Gràcies a EL 9 NOU per l’oportunitat
i per la feina feta, amb comunicació de qualitat en el nostre territori. I gràcies als lectors: fins d’aquí a 15 dies!
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Fa pocs dies, en el seu article setmanal a la contraportada
d’EL 9 NOU, Antoni Pladevall –a qui llegeixo habitualment i de qui admiro la sensibilitat que solen amarar els
seus articles– establia de forma tan rotunda com qüestionable una enorme “distància moral” entre Carles Mundó i Ramon Espadaler: mentre que el primer encarna la
“grandesa moral”, el segon representa la “baixesa”. D’una
banda, tinc un gran respecte per Carles Mundó, a qui fa
poques setmanes la UPF va homenatjar de forma justa. De l’altra, no sé veure per enlloc la suposada baixesa
moral d’Espadaler. Que jo sàpiga, no és un polític corrupte, sinó que simplement defensa una opció política ben
legítima i ho fa democràticament. “No semblen nascuts al
mateix terrós”, diu Pladevall: com si l’origen dels individus hagués de predisposar la seva ideologia!
Al meu parer l’article en qüestió compendia dos elements que han caracteritzat el procés: donar per suposat que la independència de Catalunya seria una realitat
imparable que la UE acabaria beneint, i el segon, pensar
que aquella era l’única opció i causa possible, que tothom
havia d’abraçar com un sol home, obviant la diversitat
de la societat catalana. És a partir del segon supòsit quan
es pot arribar a blasmar la baixesa moral dels no partida-

ris de la independència. I encara més: com hem vist en
alguns episodis d’intransigència en els darrers temps, a
qualificar-los de botiflers, a increpar-los quan pengen cartells en la campanya electoral o, en el pitjor dels casos, a
pintar-los insults en la façana de casa seva.
Perquè ens entenguem: una cosa és condemnar rotundament la repressió per part de l’Estat espanyol, abans,
durant i després de l’1-O (incloent l’article 155 i les detencions dels consellers), així com el seu dèficit democràtic,
i una altra satanitzar els que, legítimament, estan en desacord amb els procediments de la majoria sobiranista del
Parlament, en especial en relació amb els acords presos el
6 i el 7 de setembre i el 26 d’octubre. I als que en discrepen
per la divisió que el procés ha generat en la societat catalana i pel retrocés polític i econòmic que el conjunt dels
catalans estem patint a conseqüència de tot plegat.
Tornant al que deia al començament: en un sentit contrari tampoc seria correcte qualificar de baixesa moral
l’actitud del president Puigdemont per haver claudicat
davant les pressions de diputats d’ERC i del PDeCAT el
dia 26 al matí quan ja tenia a punt el decret de convocatòria de les eleccions, d’acord amb el que havia decidit
el govern durant la llarga nit anterior. Perquè si el president hagués convocat eleccions el govern espanyol no
hauria aplicat el nefast article 155 i no s’haurien produït
les detencions dels consellers (que s’han sumat a les dels
Jordis i a les accions penals i repressives prèvies). No va
ser un acte de baixesa moral sinó de greu irresponsabilitat política, que ens ha fet retrocedir en el temps i ha
provocat un escenari de gran incertesa a Catalunya que ja
veurem si el nou Parlament podrà redreçar.

Divendres, 29 de desembre de 2017

Ara que els piolins marxen, ara que els
torrons donen una petita treva, potser
és moment de tornar-hi. Sí, la pancarta, la pancarta. De moment, l’Ajuntament de Girona ha tornat a penjar la
pancarta amb el lema “Llibertat presos
polítics” a la façana del consistori. Des
de dimecres, el cartell que demana l’excarceració de Junqueras, Forn, Cuixart
i Sànchez torna a ser a la balconada.
D’ençà que l’equip de govern es va veure forçat a retirar-la per ordre de la Junta Electoral espanyola, la pancarta s’havia col·locat en uns balcons particulars
a la mateixa plaça del Vi. Subterfugis
de 2017 per a justícia del segle XVIII.

Tranquil·litat i feina
ben feta. Potser
cal menys pressa
en el calendari i més
rapidesa en les accions
Vull recordar que el cartell de “Llibertat presos polítics” es va despenjar a Girona el 4 de desembre, poques
hores abans que comencés la campanya electoral del 21-D. L’Ajuntament,
però, el va substituir per un altre amb
les paraules “Llibertat d’expressió”,
que és el que hi ha hagut fins ara.
Aquest segon cartell, de moment, s’ha
retirat i s’ha guardat. El consistori
estudia ara possibles emplaçaments on
col·locar-lo. Francament, el posaria al
pont de pedra sobre l’Onyar.
Permetin aquest exemple gironí per
subratllar una situació que sembla
oblidada. Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van camí de tres mesos a presó,
seguits en aquest macabre rànquing
pel vicepresident Oriol Junqueras i pel
conseller Joaquim Forn. Encara hi són.
Nosaltres hem sobreviscut a canalons,
compres i amics invisibles. Ells són a la
presó. Per fer política.
Deia el Capità Enciam que “els petits
canvis són poderosos” i ho crec fermament. Els petits gestos són la benzina
dels canvis socials, de la bona política,
de millorar la nostra vida i la dels nostres veïns. Em revolta, però, comprovar com tots aquells que fa setmanes
que parlen de reconciliació i unitat
són els que més han fet per ferir-nos
(a tots!) i per dividir-nos. El populisme
és bromera i tant com puja ha de baixar. La recepta és tranquil·litat i feina
ben feta. Potser cal menys pressa en el
calendari i més rapidesa en les accions.
Anar fent, en positiu i fent.
La pancarteta no és kale borroka ni
és un missatge ideològic. Hi ha qui fa
servir aquesta situació per fer politiqueria. Per exemple, els quatre diputats del PP al Parlament. Cs els ha
engolit perquè molt votant ha preferit
la il·lusió de la incertesa d’Arrimadas a
la decepció d’un PP rònec i grisós com
el pentinat just for men de Rajoy o el
verb de la cardenal Soraya. Posem la
pancarteta.

