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Durant la guerra de Corea
un batalló britànic va
quedar atrapat entre els
soldats xinesos i nord-
coreans,ques’hiapropa-

ven des del nord, i un camp de mines,
alsud.Elseucomandantencaphavia
mort. Davant el moment de desgo-
vern, un soldat del batalló va dir que
sabia“comsortir-se’n”ivacomençar
a caminar cap al camp de mines. A
mesuraqueanavadecidintontrepit-
java, els altres començaren a seguir-
lo. Van sobreviure tots. En acabat,
quan li preguntaren com coneixia el
camí,vaadmetrequenoentenianila
menor idea i que havia tingut molta
sort, però també va dir que ningú no
l’hauria seguit si no ha-
gués afirmat que sabia
què trepitjava.

En política, sobretot
enl’espanyola,endinsar-
se en territori descone-
gutpotsersemblantain-
tentar traspassar un
campdemines.Entenim
la prova en l’episodi del
nou Estatut. I la podem
tornar a tenir en el cas
que la proposta de pacte
fiscal que el president
Mas farà al govern espa-
nyol falli. Les incursions
en el que és desconegut
són el resultat d’arribar a
una situació crítica, a un
cul-de-sac,comelbatalló
britànic a la guerra de
Corea, i requereixen ser
comandades per algú
que, sense poder assegu-
rar l’èxit de la iniciativa,
tingui audàcia i autocon-
fiança, l’acompanyi la
sort i com a mínim sigui
conscient de les conse-
qüències que se’n podrien derivar,
tant de no travessar el camp de mines
com d’atrevir-se a traspassar-lo.

El futur ha canviat
Aquesta nova situació que vivim ara,
però, té una peculiaritat que la dife-
rencia de l’anterior. Per al govern tri-
partitelnouEstatuteraunpuntd’ar-
ribada,eraelmarcjurídicqueensha-
viadepermetreunnoutipusd’encaix
dins l’estat espanyol. Un bon Estatut
representava més camp per córrer.

Des de Catalunya es va creure en el
fair play i en la força i legitimitat que
donaven el Parlament de Catalunya i
l’aprovació en referèndum del poble
català. Per contra, la sentència i les
males arts d’un Tribunal Constituci-
onal altament polititzat i obsolet re-
tallavenelnouEstatutiensfeientor-
nar a la casella de partida. La lliçó
apresa per Artur Mas és que no hi ha
voluntat de pacte per part d’Espanya
iqueelsòrgansteòricamentneutrals
que haurien d’arbitrar la justícia de
les negociacions són part del’enemic
i contribueixen activament a mante-
nir la injustícia fiscal actual.

Per aquest motiu, discrepo del ju-
dici fet per l’amic i col·lega José Luis

Álvarez a El País (La lucha final de la
burguesía catalana, 21 d’agost) quan
afirmavaquelatàcticaexitosadeCiU
cap a la independència ha consistit a
copiar la famosa tesi de Mao Zedong
quan afirmava que “els avenços in-
crementals es transmuten en canvis
rupturistes”, és a dir, en grans salts
cap endavant. Al meu parer, ha estat
justalcontrari:éslaimpossibilitatde
negociar avenços incrementals amb
l’estat espanyol el que està conduint
CiU a canvis rupturistes. Ningú no

decideix arriscar-se a trepitjar un
campdeminessiéspossibleconside-
rar altres sortides dignes i menys pe-
rilloses. Ara entendran la paradoxa
plantejada per Jordi Pujol en el seu
llibre Residuals o independents. No
fer res, acceptar l’statu quo proposat
pel govern espanyol, és la via més in-
dolora i més efectiva cap a la residu-
alització del poble català, semblant a
la mort de la granota dins d’una olla
d’aigua a la qual anem apujant de mi-
ca en mica la temperatura. Però Pu-
jol no defensa la independència com
lapanaceainfantilque,comperartde
màgia, ens traurà de tots els proble-
mes. Triar la independència és optar
pelcampdemines.Potsernoéselmi-

llor camí, però és l’únic que queda.
Per això Artur Mas s’hi refereix amb
l’expressió “terreny desconegut”.

La metàfora del “terreny descone-
gut”implicalavoluntatdelGovernde
no aturar-se davant la negativa espa-
nyola d’acceptar un nou pacte fiscal,
d’ultrapassarelslímitsimposats,d’al-
terarl’equilibriiatrevir-seaanarmés
enllà malgrat desconèixer-ne els re-
sultats. El periodista José Antonio
Zarzalejos, amb un cert to d’alarma,
s’hi ha referit aquest estiu amb l’ex-

pressió“plante,rebelión,insumisión”,
interpretant que la incompareixença
delconsellerMas-Colellalasessiódel
Consell de Política Fiscal marcava
l’inici d’aquesta incursió.

El lideratge adaptatiu
Hihatresautorsnord-americansvin-
culats a la Facultat Kennedy de Har-
vard –Ronald Heifetz, Alexander
Grashow i Marty Linsky– que han es-
tudiat a fons aquestes situacions d’in-
cursió en “territori desconegut”, que
relacionen amb l’exercici d’un model
delideratgeanomenatadaptatiu.Elli-
deratge adaptatiu, en paraules
d’aquests autors, per permetre’ns la
supervivènciaenunentornnouohos-

til, ens treu de la rutina
quotidiana i ens intro-
dueix en una nova situ-
acióenquèhemdedes-
plegar conductes que
van més enllà del que
està autoritzat fer, que
estan fora del repertori
habitual i no garantei-
xen l’èxit final. Aquest
tipus de lideratge, vàlid
per a situacions d’in-
certesa i canvi, posa a
prova la capacitat
adaptativa i la fortalesa
emocionaldelesperso-
nes i col·lectius hu-
mans per emprendre
tasques de definició i
resoluciódeproblemes
inèditstenintencomp-
te les pressions i els
desequilibris que
aquests problemes
provoquen. Al llarg
d’anys d’estudi i con-
sultoria,aquestsautors
han anat destil·lant ei-
nes i tàctiques que han

ajudat a superar exitosament aquesta
mena de situacions aplicades a con-
textos organitzatius molt diferents.

Acasanostranodisposemdetradi-
cióni,esclar,d’unmanuald’instrucci-
ons per a incursions polítiques en ter-
ritorisdesconeguts,peròpodemapro-
fitar part de les reflexions d’aquests
tres experts per proposar-ne algunes.
Éselquefaremdemàenlasegonapart
d’aquest article, que es publicarà en
aquestesmateixespàginesipresenta-
rà quinze línies d’actuació.

Artur Mas en terreny desconegut (I)

L’opinió

ÀNGEL CASTIÑEIRA
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arafutur L’encaix diplomàtic

La qüestió internacional

L’opinió
CARLES BOIX
CATEDRÀTIC DE POLÍTICA I AFERS PÚBLICS
DE LA UNIVERSITAT DE PRINCETON

Ara que, per fi, la separació
deCatalunyaésal’agenda
política de manera explí-
cita, cal debatre el procés
d’integració plena de Ca-

talunya dins la comunitat internaci-
onal. Aquesta qüestió, que Espanya
voldràutilitzarperbloquejarlesnos-
tresaspiracionsnacionals,giraalvol-
tant de tres problemes que examino
tot seguit.

1. La regulació
del dret a
l’autodeterminació
Des del 1960 les Nacions Unides
han reconegut el dret a l’autode-
terminació per a territoris coloni-
als i per a pobles amb una situació
d’explotació o subjugació comple-
tes. Catalunya no entra dins
d’aquestes categories. Tanmateix,
la seva constitució com a estat in-
dependent no vulneraria cap nor-
ma internacional: com va indicar
el Tribunal Internacional de Jus-
tícia en una opinió emesa l’any
2010 sobre la secessió de Kosovo,
encara que el sistema jurídic in-
ternacional no atorga explícita-
ment el dret a autodeterminar-se,
tampoc no prohibeix l’exercici de
l’autodeterminació.

2. El reconeixement
internacional
Com indica la Convenció de Mon-
tevideo del 1933, una entitat es
constitueix en estat d’acord amb el
dret internacional quan té un terri-
tori i una població estables i un go-
vern capaç de governar-los, i quan
pot actuar com a estructura inde-
pendent i sobirana respecte a altres
estats. Fixem-nos que no cal el re-
coneixement per part d’altres es-
tats per ser un estat de ple dret. Per
això mateix, les repúbliques bàlti-
ques van passar a ser estats un cop
es van declarar independents i
abans que cap altre estat les recone-
gués com a entitats sobiranes. Per
tant, una simple declaració d’inde-
pendència convertiria Catalunya
en un estat independent.

Naturalment, el reconeixement
internacional no deixa de ser es-
sencial (tot i que és posterior a
l’acte de sobirania) tant per poder
operar com una entitat normal al
món com per poder ser membre
d’organitzacions internacionals.
Obtenir el reconeixement d’altres
països és, però, una qüestió estric-
tament política i diplomàtica que
requereix dues coses: un procés
d’independència pacífic, demo-
cràtic i legítim per deixar sense ar-
guments els que s’hi oposen; i la
feina intel·ligent i pacient del go-
vern de la Generalitat per crear

una xarxa d’amics (com ara els
grans estats europeus i els Estats
Units) que acceptin un fet consu-
mat (i que entenguin que Catalu-
nya seria una democràcia estable i
pròspera i un aliat estable).

3. La pertinença
a la Unió Europea
En el debat sobre la independència,
la majoria dels catalans sembla que
aposten per ser un nou estat d’Eu-
ropa (i, més exactament, de la UE).

I aquí la pregunta és si una Catalu-
nya independent passaria a ser ad-
mesa automàticament a la UE o si,
en canvi, Espanya podria vetar-ne
l’admissió. Com que no hi hagut mai
cap ampliació interna de la UE, no
tenim cap precedent que ens per-
meti respondre a aquesta qüestió
amb certitud.

Hi ha veus optimistes que creuen
que, en aplicació de la Convenció de
Viena del 1978 sobre successions
d’estats als tractats (article 34), Ca-
talunya se subrogaria automàtica-
ment en la posició d’Espanya i pas-
saria a ser part de tots els tractats i
organitzacions a què pertany l’estat
espanyol. Personalment, ho dubto.
La Convenció de Viena es refereix
a tractats internacionals. Les orga-
nitzacions internacionals són dife-
rents: els seus membres s’autoregu-
len diàriament i, naturalment, volen
decidir qui són els seus socis. Ara bé,
això no vol dir que calgui ser pessi-
mistes. Primer, Espanya és (i serà)
un país políticament feble a Europa,
amb poca capacitat de veto perma-
nent. Segon, hi ha actors importants
(des d’estats a grans multinacio-
nals) poc interessats a tenir un forat
negre en una economia, com la cata-
lana, de la grandària de Portugal.
Tercer, és veritat que pertànyer a la
UE té avantatges importants (un
mercat unificat i una protecció tàci-
ta contra la voluntat de reabsorció
d’Espanya), però es pot prosperar
fora de la UE: els millors estats d’Eu-
ropa –Noruega i Suïssa– no en són
membres, és possible mantenir els
mercats oberts amb Europa i el món
mitjançant una xarxa de tractats bi-
laterals i, de fet, el mateix euro és
una cotilla amb efectes cada cop
més discutibles.

Al capdavall, resoldre l’encaix in-
ternacional de Catalunya dependrà
de la nostra capacitat d’explicar a
fora la naturalesa del conflicte polí-
tic (no només fiscal) existent, de de-
fensar el tarannà pacífic i europeu
del país i de generar una xarxa d’ali-
ats. Com deia el president Mas fa es-
cassament una setmana, la sobira-
nia no és un joc de nens. Efectiva-
ment, perquè no ho sigui, ara li to-
ca a la Generalitat liderar aquest
procés de cara enfora de manera
explícita i creïble.

XAVIER BERTRAL
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supost europeu del que rebria), se-
gons l’últim estudi sobre el tema, fet
per la Generalitat l’any 2003 amb
dades del 1999. De fet, Catalunya ho
és des del moment en què Espanya
es va adherir a la Comunitat Econò-
mica Europea l’any 1986.

Fugirien
inversions?
Les empreses tenen al·lèrgia a la in-
certesa i un canvi com el naixement
d’un nou estat en genera. El vicerec-
tor d’economia de la UB, Gonzalo
Bernardos, avisa que el primer any
és probable que les multinacionals
evitessin invertir a Catalunya, “a
l’espera de saber amb certesa les po-
lítiques que adoptaria el govern ca-
talà un cop deslligat d’Espanya”. “La
incertesa és inhibidora de la inver-
sió”, rebla l’economista Miquel
Puig. Però Catalunya tindria mar-
ge per fer una fiscalitat que atra-
gués inversions “a la irlandesa”,
destaca l’economista Xavier
Cuadras Morató, tot i que la
UE tendeix “a una equipara-
ció fiscal”.

Com ens
finançaríem?
L’estat català naixeria amb
un deute del 80% o 90% del
PIB, perquè, segons els ex-
perts, assumiria la part del
deute espanyol que li corres-
pon segons el seu pes en l’eco-
nomia estatal. Això no és alar-
mant –se situa a l’alçada d’Alema-
nya i per sota d’Itàlia, per exemple–
però obliga a fer front a venciments.
Suposant que des del minut zero el
nou estat recaptés tots els impostos,
i considerant el dèficit fiscal
–16.000 milions d’euros que ara es
recapten a Catalunya i no tornen–,
segons Puig “no tindria problemes

DANI SÁNCHEZ UGART
VICENÇ MOLINÉ

El primer dia després de la
secessió, Catalunya seria
el desè estat més ric de la
Unió Europea. Superaria
el Regne Unit i se situa-

ria a l’alçada de França en produc-
te interior brut (PIB) per càpita (al
voltant dels 29.000 euros). I amb
menys desigualtats socials que la
mitjana europea. El coeficient Gini,
que serveix per comparar el nivell de
distribució de la riquesa, era a Ca-
talunya el 2010 de 31,9 (30,5 a la UE,
en una escala descendent), però
lluny de Suècia (24,1). Espanya, en
canvi, amb un 33,9 era el tercer estat
de la UE amb pitjor coeficient Gini.
El nou estat seria eminentment tu-
rístic, però amb un sector productiu
(indústria de béns de consum) molt
important. Caldria fer front als rep-
tes econòmics de la independència:
des del finançament públic fins a
l’obtenció d’energia.

Seguiríem
a l’euro?
“Crear una moneda pròpia tensio-
naria molt el procés d’independèn-
cia”, afirma el professor de la UPF
i autor del llibre Sense Espanya, Mo-
dest Guinjoan. Els experts consul-
tats coincideixen a destacar que Ca-
talunya hauria de seguir a dins de
l’euro, tot i que Espanya podria difi-
cultar l’entrada a la Unió Europea
(UE) del nou estat. “Fins i tot sen-
se formar-ne part podríem tenir
l’euro com a moneda”, destaca
Guinjoan, que cita l’exemple d’An-
dorra. La secessió, però, com aler-
ten alguns analistes, podria fer invi-
able l’economia espanyola i de re-
truc posaria l’euro en perill. Dins la
UE Catalunya seria un estat donant
net de fons (aportaria més al pres-

Els
experts
diuen que
el nou
estat
hauria
d’assumir
el deute
espanyol
que li toca

Catalunya,
al ‘top 10’
d’Europa
El nou estat se situaria per sobre
del Regne Unit i a l’alçada de França
en riquesa per habitant

arafutur Com seria l’economia del nou estat?

Fins i tot sense
ser part de la
UE, Catalunya
podria tenir
l’euro. PERE TORDERA

Els sindicats
podrien

trencar amb
l’Estat.

F. MELCION
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potenciació del model productiu in-
dustrial, com a conseqüència de
l’augment de recursos que es produ-
iria a l’estat català. El professor de
l’Iese José Ramón Pin, però, assegu-
ra que una hipotètica pèrdua del
mercat espanyol seria “desastrosa”
per al mercat de treball català. En
última instància, considera que aca-
baria havent-hi una pèrdua de po-
blació. Pel que fa a sindicats i patro-
nals, Guinjoan assegura que el més
normal seria que se separessin de la
matriu espanyola, tot i que en un es-
pai “cada cop més interrelacionat”
no seria imprescindible.

Què passaria amb
les pensions?
En la negociació política, a més
d’acordar que Catalunya assumeix
una part del deute de l’Estat, caldria
traspassar la part proporcional dels
fons per a pensions de la Seguretat
Social, que des d’aleshores es nodri-
ria exclusivament de les aportaci-
ons de treballadors catalans. Pin
alerta, però, que la població catala-
na està “més envellida” que l’espa-
nyola, i això podria obligar o “a en-
darrerir l’edat de jubilació” o a
“abaixar pensions”. Fins a cert punt,
però, el dèficit fiscal podria com-
pensar-ho.

D’on obtindríem
l’energia?
Les tres centrals nuclears que té Ca-
talunya pertanyen a empreses espa-
nyoles o internacionals. Els experts
coincideixen que no hi ha cap motiu
per pensar que alguna companyia
abandonaria el negoci. El nou estat
seria autosuficient en generació
energètica, però dependent de l’ex-
terior pel que fa a petroli i gas. “Ca-
talunya hauria de crear el seu pro-
pi regulador energètic i nuclear”,
considera l’expert en energia Mar-
cel Coderch. I tot i que en depèn al
50%, Catalunya “pot viure sense
nuclears, si la transició es prepara
amb suficient temps”.

Hi hauria més
retallades?
Els 16.000 milions de dèficit fiscal
quintupliquen les retallades de
2.900 milions previstes en els pres-
supostos de la Generalitat del 2012.
I són més de la meitat de tot el pres-
supost del govern català. “Si se se-
guissin aplicant retallades, no seria
per raó forçada”, considera Guinjo-
an. “Sobrarien diners”, rebla Puig.

De fet, el 2011 la Generalitat va
tenir un dèficit del 3,29% del PIB
–6.687 milions d’euros–. Si se li su-
men els 16.000 milions de dèficit
fiscal, el resultat –sobre el paper–
hauria estat de més de 9.000 mili-
ons de superàvit. Tot i que el nou go-
vern hauria d’assumir noves despe-
ses, que ara paga l’estat espanyol,
com els subsidis d’atur. Segons un
recent estudi de la fundació Cat-
Dem, pròxima a CDC, aquests
guanys, tenint també en compte els
ingressos addicionals, serien de
13.000 milions.e

de finançament a partir del primer
trimestre”.

El professor d’economia José
María Gay de Liébana discrepa

d’aquesta opinió. Considera
que recórrer a Espanya

quan no es poden pagar
els deutes és un avan-

tatge. “Si no podem
demanar ajuda a

Madrid haurem de
recórrer als mer-
cats, que ens exi-
giran interessos
elevadíssims pel
nostre deute, i no
hem d’oblidar
que fa poc les

agències de quali-
ficació van etique-

tar-lo de porqueria”.
Els bancs del país po-

drien fer de finança-
dors. Catalunya té avui

només dos bancs amb seu
al territori, CaixaBank i el

Banc Sabadell. Aquesta alta con-
centració en el sector financer, pe-
rò, es veuria compensada pels bancs
estrangers, assenyala Bernardos.

Viuríem un
boicot?
La dependència de les empreses ca-
talanes de les vendes a Espanya s’ha
reduït dràsticament en els últims
anys. Ja exportem més a la resta del
món que a l’Estat. Tot i així, un boi-
cot als productes catalans “genera-
ria perjudici”, indica Guinjoan. Ell,
igual que Cuadras Morató, conside-
ra que aquests tipus de boicot acos-
tumen a centrar-se en productes
emblemàtics, com el cava, i duren
poc. A més, destaquen, és molt com-
plicat que una empresa canviï de
proveïdor per raons polítiques si ai-
xò vol dir comprar un producte pit-
jor o més car.

Estaríem ben
connectats?
El professor de la UB Germà Bel
considera que el fet que Catalunya
fos un estat ja incrementaria les
connexions internacionals de l’ae-
roport del Prat, encara que no hi ha-
gués un canvi de gestió. Perquè es
generaria nova demanda de bitllets
en classe business –els més rendi-
bles–, com a conseqüència de la no-
va activitat institucional. A més, si
el govern català assumís la gestió,
podria fer-ne una de més proactiva,

perquè, diu, “és impossible que ho
sigui menys que ara”, i això tam-

bé podria incentivar els vols in-
tercontinentals. Quant a les
connexions ferroviàries, Bel
assegura que un estat català
estaria més ben connectat
“amb França i el centre d’Eu-
ropa” i amb el sud d’Espanya

i, segurament, no tant amb
Madrid.

Baixaria l’atur?
“Un estat català mai hauria deixat
degradar tant les xifres d’atur”, opi-
na Guinjoan, que assenyala a una

El dèficit
fiscal
podria
servir per
abaixar
impostos
o per fer
més
despesa i
canviar el
model
productiu
català

El nou
estat
atrauria
més vols
de llarga
distància i
estaria
més ben
connectat
en tren
amb
l’Europa
Central

El procés de
secessió podria
paralitzar
inversions.
SEAT

Un estat propi atrauria més vols
internacionals. CÈLIA ATSET

Un boicot, com
el del cava,

podria afectar
l’exportació.

MANOLO GARCÍA


