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Els temps del ‘brexit’
El contenciós espera, no tant de la cita de Brussel·les, sinó del debat al Parlament britànic

CRISTINA 

Ares

E
n política, com passa a la 
vida, la manera com es 
gestiona el temps té con-
seqüències. Es tracta 
d’una habilitat que s’ad-

quireix amb el pas dels anys, però, 
no per part de tot el món; mig ex-
plica per què alguns individus són 
familiars, amics o treballadors fia-
bles, i d’altres, no tant. A més, no-
més algunes persones són capaces 
de distingir els temps més impor-
tants, per exemple, el temps de la 
sembra i de la collita, o el temps 
de la guerra i de la pau; per alguna 
cosa, fins i tot de vegades sense vo-
ler, els bons gestors del temps, amb 
el temps, s’entenen. 

En el cas del brexit estem en un 
moment d’espera, no tant de les 
transaccions d’última hora ante-
riors a la reunió dels líders nacio-
nals, demà a Brussel·les, com a 
eventuals reposicionaments al Par-
lament britànic, on continua sent 
improbable que Theresa May ob-
tingui un suport suficient als no 
molt abundants fruits de la seva 
negociació. La trobada versarà so-
bre dos assumptes diferents: les 
condicions de sortida del Regne 
Unit i el plantejament de la seva 
futura relació amb la UE. La set-
mana passada vam conèixer els 
termes del preacord sobre el bre-
xit per boca de la Comissió Euro-
pea, representant de la UE en 
aquella fase. Aquesta setmana, el 
president del Consell Europeu 
compartia l’esborrany de declara-

ció política que estableix el marc 
per a la futura relació entre la UE i 
el Regne Unit. 
 
LA DECLARACIÓ  planteja 
una nova associació entre britànics i 
europeus no només en matèria de 
comerç i cooperació econòmica, si-
nó també de seguretat i política ex-
terior. Així mateix, reconeix el ni-
vell d’integració assolit durant els 
passats 45 anys de pertinença del 
Regne Unit a la Comunitat/Unió eu-
ropees, i deixa oberta la possibilitat 
de, amb el temps, repensar-se i am-
pliar la nova relació. 

Els temps de la Unió en la nego-
ciació del brexit han facilitat que el 
contingut del preacord defensi cla-
rament els seus interessos garantint 
que, durant el període transitori, 
que s’estendrà almenys fins al mes 
de desembre del 2020, el Regne Unit 
compleixi amb els compromisos 
adquirits com a Estat membre. 
Aquests temps estaven escrits a l’ar-
ticle 50 del Tractat i van ser correc-
tament gestionats pel Consell Euro-
peu i la Comissió Europea des de la 

celebració del referèndum del 23 
de juny del 2016; un moment de 
singular importància va ser el Con-
sell Europeu especial sobre l’article 
50 del 29 d’abril del 2017. Si tenen 
curiositat, no deixin de consultar el 
lloc institucional del Consell Euro-
peu a internet; trobaran una siste-
màtica i informativa cronologia 

sobre aquest assumpte. 
El Regne Unit coneixia els temps 

del brexit: primer, havia de notifi-
car formalment el seu desig 
d’abandonar la Unió Europea per 
començar a discutir les condicions 
durant un període màxim de 24 
mesos; una vegada assolit un acord 
intergovernamental sobre la seva 
sortida, es pronunciaria també el 
Parlament Europeu; el temps 

d’acordar la nova relació amb la 
UE només s’obriria un cop tanca-
da la primera negociació. 

Els britànics s’han pres el seu 
temps per entendre les qüestions 
més bàsiques de la política de la 
UE, malgrat que des del 1973 han 
contribuït a la seva definició de 
manera particularment intensa en 
comparació amb altres Estats 
membres, com ara que la lliure 
circulació de persones és un pilar 
fonamental del mercat únic o que 
brexit significa abandonar les cadi-
res britàniques en les diferents ins-
titucions, una de les principals ra-
ons que va explicar, en un altre 
temps, la seva voluntat d’integració. 

 
ELS ESPANYOLS  també 
disposem de marge de millora en 
la nostra comprensió del funcio-
nament de la UE. No han faltat 
veus crítiques amb el fet que el lí-
der d’un Govern amenaci de vetar 
l’acord sobre el brexit. Sembla que 
no estem familiaritzats ni amb la 
música ni amb la lletra del Trac-
tat; ens costa distingir entre el 
Consell Europeu de demà, on no 
només és políticament inviable 
arribar a un compromís amb el 
Regne Unit deixant al marge a 
qualsevol Estat membre, molt 
menys, Espanya, sinó que no es 
pot aplicar la regla de la majoria, 
que sí que està prevista per a la vo-
tació futura en el consell que se 
celebrarà després de l’aprovació 
al Parlament Europeu de l’acord 
sobre el brexit, això és, en un altre 
temps, que només s’iniciarà quan 
el Parlament britànic ho desitgi.  

Temps al temps. H 

Professora de Ciència Política de la Uni-
versitat de Santiago de Compostel·la i 
analista d’Agenda Pública. 

LEONARD BEARD

El Consell  no es pot 
comprometre deixant  
al marge un Estat, i molt 
menys Espanya

La sortida del Regne Unit de la UE

JOSEP MARIA 

Pou

A
vui és dissabte i diven-
dres ja és passat. Respi-
ro alleujat: s’ha acabat 
el Black Friday. I l’he 
superat. Malgrat el 

bombardeig publicitari, de les 
veus i braços que m’estiraven cap 
a totes les botigues, he resistit. 
No he comprat res. Zero com-
pres. Per una vegada m’he en-
frontat al meu estimat Oscar 
Wilde per dir-li que, no que és ve-
ritat, que en això s’equivoca, que 
la millor manera d’evitar una 
temptació no és sucumbir-hi, 
que hi ha prou a dir no i fer-se el 
desentès a la cridòria. 

I si no he comprat res és per-
què no necessito res. Almenys, 
res que no pugui adquirir qualse-
vol altre dia de la setmana, mes o 
any que tinc al davant. Tinc molt 
clar que l’estratègia consisteix no 
tant a aconseguir que comprem 
com a inocular-nos el virus, la ne-
cessitat de comprar «¡Si no com-
pres aquest divendres seràs ex-
pulsat, exclòs, estaràs fora del 
cercle, estaràs sol!». Mentida. Si 
no compres aquest divendres és 
perquè no et dona la gana, o per-
què –previsor– has comprat amb 
temps, o perquè –programador– 
ho faràs en dies futurs. O quan el 
vingui de gust, caram, i no per-
què t’intimidi el dit amenaçador 
de l’Oncle Sam a la famosa imat-
ge. Un Oncle Sam que ja no diu  
«I need you for the US Army». Ara cri-
da: «¡Compra! ¡Compra! ¡Com-
pra!»  I jo, per no comprar, no els 
compro ni l’eslògan. 

 
DEU SER PER això que 
ara penso en els que no poden 
comprar. No ja els que no volen, 
sinó dels que no poden. I en els 
que volen vendre i no els deixen. 
Com aquests llibreters de vell, els 
meus herois de la setmana passa-
da, que davant de la mesura presa 
per Amazon d’eliminar de la seva 
oferta algunes de les seves llibre-
ries, s’han unit tots en rebel·lió 
(quatre milions de llibres de sego-
na mà, poca broma) i amenacen 
de retirar els seus fons si no es re-
voca la mesura. 

M’agrada imaginar un im-
mens exèrcit de llibres utilitzats, 
amb Alonso Quijano al capda-
vant, sacsejant-se la pols de segles 
i desafiant, de cara i per dret, el 
molí Amazon. Una aventura qui-
xotesca. Com la meva amb el 
Black Friday. H

El Black Friday

Divendres 
sense compres

Cautela a les xarxes

L’
ésser humà sempre ha 
tingut tendència a 
precipitar-se i ficar la 
pota. Però mai com 
ara aquests errors pro-

ducte de les presses —o el descon-
tentament, o la confiança o la 
joia o ves a saber de quines emo-
cions incontrolables— havien tin-
gut tanta repercussió. Avui tenim 
a l’abast xarxes socials on tothom 
pot insultar abans de pensar. Ca-
nals de missatgeria instantània 
tan enganxats a les nostres mans 
que semblen una prolongació 
dels nostres dits i que serveixen 
per compartir les alegries mentre 
encara ens dura l’eufòria. Es lògic 
que acabem per ser víctimes dels 
nostres propis èmfasis. Tots en co-

rrem el risc: els presidents del Go-
vern, els senadors, els companys 
de classe dels teus fills, els extre-
sorers o tu mateix, lector, siguis 
de l’edat, el sexe i la opinió que si-
guis. 

Tota aquesta obra escrita tan 

precipitada que tots anem 
deixant pel món resulta, a més, 
heretable. En els nostres disposi-
tius digitals, o al núvol, o en les 
copies de seguretat que algú altre 
va fer, previngut, queda constàn-
cia d’un rastre íntim que potser 
no volíem llegar. Convé saber-ho, 
perquè la paraula escrita té 
tendència a prevaldre, i també a 
ser revisable, analitzable i malin-
terpretable. 

Missatges que comprometen 

Ara hi ha un enrenou constant de 
missatges que no s’haurien d’haver 
enviat. Més encara: no s’haurien 
d’haver escrit. Ni tan sols pensat 
(tot i que si només s’haguessin pen-

sat no hauria passat res, està clar). 
Hi ha enrenou parlamentari so-
bre com gestionar aquestes obres 
breus que ens comprometen tant, 
qui ha de tenir poder sobre elles, 
qui i quan les podrà esborrar. La 
cosa va per llarg, esclar, perquè 
les lleies sempre van després dels 
canvis i en aquest cas hi ha canvis 
cada dia, i no s’acaben. 

De moment el millor és la cau-
tela. Vigilin a qui envien què. No 
diguin allò que pensen si no és 
inofensiu. No s’esvalotin de més. 
Comptin fins a cent abans d’es-
criure un tuit. No emmagatzemin 
missatges que els comprometin. 
En resum: facin el favor de pen-
sar. No siguin tan humans, per 
l’amor de déu.  H

Humanitat 
digital

CARE 

Santos


