
nals, i vés a saber si perdrà 
algun dels seus doctorats 
honorífics. Els alemanys, 
quan s’hi posen són molt 
seus i no entenen de mati-
sos: o blanc o negre, o t’es-
timen o t’odien.

El motor  diè-
sel és una altra víctima 
d’aquesta crisi. És el mo-
tor més eficient que es co-
neix, el que menys con-
sumeix i, per això, el que 
menys CO2 emet. Emet 
partícules que embruten 
l’aire, però els esforços 
per aconseguir la seva re-
ducció són enormes i ca-
da nova versió és millor 
que l’anterior. A més, és 
capaç de cremar combus-
tibles sintètics, i el motor 
que cremi un combusti-
ble creat per captura de 
CO2 està a punt de ser una 
realitat, cosa que perme-
trà parlar de cicles totals 
sense emissions netes. 
 La indústria europea de l’au-
tomòbil es pot veure arrossegada 
per aquesta crisi, perquè afecta un 
dels seus dos motors, Alemanya, i a 
més perquè és l’abanderada del di-
èsel. No hi ha dubte que a la indús-
tria nord-americana li va molt ben 
aquest escàndol per frenar una crei-
xent competència. No té sentit bus-
car teories conspiratòries davant 
un evident error de VW, però també 
és cert que la seva frenada comerci-
al als Estats Units afavoreix, i molt, 
la indústria local.
 I qui segur que se’n ressent és la 
butxaca de Volkswagen. És més que 
probable que hagi d’assumir una se-
vera sanció als EUA i, a més, molts 

rèquiem per un enginyer
Un gran professional com Winterkorn i el motor dièsel són les grans víctimes de la crisi de Volkswagen

E
l doctor Martin Winterkorn 
s’ha vist obligat a dimitir 
com a president del grup 
Volkswagen per la mani-
pulació dels seus vehicles 

per passar els controls d’emissions 
als Estats Units. És difícil identificar 
qui n’ha sortit, o en sortirà, més mal-
parat d’aquesta crisi, perquè les vícti-
mes i els danys col·laterals són molts, 
i molt probablement seran més dels 
que avui podem intuir, perquè la cul-
tura alemanya no s’avé amb les crisis, 
probablement perquè flexibilitat i 
improvisació tenen mala traducció a 
l’alemany. 
 La primera víctima, sens dubte, és 
el mateix Winterkorn, enginyer amb 
una carrera que ha estat consagra-
da a la indústria de l’automòbil, amb 
multitud de reconeixements com re-
flecteix la llarga llista de títols que 
acompanyen el seu nom. La seva car-
rera l’ha desenvolupat a l’ombra del 
millor enginyer d’automoció, al-
menys de la segona meitat del segle 
XX, Ferdinand Piëch, el seu mentor i, 
probablement, el seu botxí. Ningú va 
entendre per què Piëch va voler des-
tituir el seu fidel deixeble a l’abril. 
No ho va aconseguir i va ser ell qui va 
marxar. No es pot afirmar que el que 
va passar llavors tingui relació direc-
ta amb aquesta crisi, però se non è ve
ro, è ben trovato... Però en tingui la cul-
pa o no, no hi ha dubte que la seva 
carrera, abnegada i exemplar, acaba 
amb una gran taca i el seu nom que-
darà indefectiblement unit a aques-
ta greu crisi. Ja es parla de causes pe-

consumidors individuals la deman-
daran. I a Europa, entorn menys judi-
cialitzat, segur que haurà de revisar i 
ajustar milers de cotxes, amb el cost 
que això suposa. Volkswagen encara-
rà uns quants anys amb resultats do-
lents, i això implicarà plans d’estal-
vi i ajust, si no retard d’inversions. 
Molts llocs de treball del grup VW es-
tan en l’aire, igual que els plans de re-
novació de producte. 
 Però entenent que l’error està fet i 
que tindrà conseqüències per a mol-
tes persones, és possible preguntar-se 
pel perquè. I la resposta és massa sen-
zilla: per diners. Els fabricants d’au-
tomòbils inverteixen quantitats in-
gents per complir els cada vegada 

més exigents programes de protec-
ció mediambiental. Fos per estalvi-
ar o per no arribar a temps per a les 
dates compromeses, algú va buscar 
una drecera, i aquesta drecera ha 
portat a l’abisme el segon fabricant 
mundial i primer europeu. Com en 
gairebé tots els grans errors indus-
trials, el causant no és cap altre que 
l’estalvi mal entès.
 Les marques del grup Volks-
wagen estan publicant els cotxes 
que equipen un motor trucat, pe-
rò no sabem quina norma europea 
han incomplert, si és que n’han in-
complert alguna. Segons sembla 
no emeten més CO2 del que diuen, 
i aquesta és la mesura més relle-
vant d’emissions a Europa. Podria 
ser que llancessin més NO o més 
partícules de les requerides per a 
les homologacions, però tan sols 
és una hipòtesi, perquè ningú ha 
concretat res. És necessari saber si 
s’han homologat cotxes de manera 
fraudulenta.

mEntir és dolent i ha de ser 
perseguit. Però una vegada identi-
ficat el dany moral s’hauria d’aco-
tar l’abast de l’engany respecte a la 
regulació. Tan dolent és no reaccio-
nar davant un engany als consumi-
dors com sobreactuar per una co-
sa detectada per qui té un conflicte 
d’interessos. Els Estats Units poden 
donar moltes lliçons a Europa, pe-
rò respecte al medi ambient Eu-
ropa és molt més verda que els Es-
tats Units. Abans de fer l’autòpsia a 
Volkswagen caldria preguntar-se si 
té sentit que la matem… Esperem, 
perquè probablement no, i si ens 
precipitem ja no hi haurà marxa en-
rere. No caiguem en el parany de la 
precipitació. H
Consultor.

JOSÉ ANTONIO

Bueno

A la indústria dels EUA li va 
molt bé l’escàndol per frenar 
una creixent competència

LEONARD BEARD

El frau de les emissions

E
l recurs a l’estilisme per 
transmetre un missatge 
ideològic és tan vell com 
la política. Aquí n’hem 
tingut casos tan destacats 

com el de la pana de Felipe Gon-
zález i Alfonso Guerra abans de 
1982, una manera progre de portar 
americana sense caure en el tergal 
petitburgès. O les jaquetes de llana 
amb cremallera que a Marcelino 
Camacho li teixia la seva dona i que 
es van convertir en una peça indis-
pensable per a l’armari de tot diri-
gent obrer. O, més a prop, les samar-
retes amb missatge de David Fer-
nàndez ,  tota  una novetat  a l 
Parlament i una fórmula eficaç de 
comunicació no verbal en temps 
presidits pels mitjans audiovisuals 
i per les xarxes socials. 

vés de la vestimenta. Res de corba-
tes, ni americana i pantalons gris 
marengo, ni botons als punys de la 
camisa. En aquesta legislatura s’im-
posa la jaqueta informal, la camisa 
descordada, el calçat esportiu i els 
texans d’última generació. Un con-
trast, com s’ha assenyalat aquests 
dies, amb la foto que el grup parla-
mentari de CiU es va fer el desembre 
del 2012 en idèntic escenari, en una 
imatge en què l’únic color l’apor-
tava l’alfombra vermella de la no-
ble escala.

Estètica i èpica

La nova estètica del grup d’Artur 
Mas, Oriol Junqueras i Raül Rome-
va és més adequada per a l’èpica ju-
venil del viatge a Ítaca i fuig del look 

de la política associada als nego-
cis, que tants disgustos ens ha do-
nat a Catalunya.
 Però de totes les noves peces de 
roba que hauran de contemplar 
en aquesta legislatura els sempi-
terns uixers, la més destacada és la 
dessuadora grisa que va lluir Ro-
meva. Peça informal, esportiva i 
juvenil, té el to de rebel·lia que hi 
aporta la caputxa –tan imprescin-
dible per al hip-hop com per a la 
kale borroka– i indica tota una pre-
disposició a acostar-se per la via es-
tètica als nois de la CUP en aquest 
moment crític.
 Conclusió: la qüestió no és 
la corbata, sinó el no d’Antonio 
Baños a investir Mas.

La 
dessuadora 
de Romeva

 La fotografia que dijous es van fer 
els flamants diputats de Junts pel Sí 
a les escalinates del Parlament for-
ma part d’aquest intent de trans-
metre una posició ideològica a tra-
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La roda

#pressingCUP 
o la vella  
nova política 

SAÜL

Gordillo

L’
entorn de la Candida-
tura d’Unitat Popular 
(CUP) ha rebut, du-
rant els primers dies 
de ressaca electoral, 

una campanya a les xarxes socials 
perquè un parell o tots els seus di-
putats recolzin Artur Mas com a 
candidat a la reelecció. Els ciberac-
tivistes de la CUP han aprofitat 
l’allau de tuits suposadament or-
ganitzats pel que ells denominen 
el #CamamillaParty per capgirar 
l’assumpte i ironitzar sobre l’efec-
tivitat de tal moguda, amb el hash
tag #pressingCUP. Estàvem acos-
tumats a les cibercampanyes elec-
torals i al llançament d’etiquetes 
a Twitter per captar l’atenció i des-
tacar per sobre dels rivals polítics. 
També coneixíem l’existència de 
fakes que intoxicaven d’altres par-
tits i candidats. Ja queden lluny les 
legions de comentaristes de notí-
cies a la xarxa que difonien l’argu-
mentari propi i parlaven mala-
ment dels altres.   

 La novetat després del 27-S és 
l’ús de les xarxes socials com a ele-
ment negociador per a la inves-
tidura del president i inici de la 
legislatura del Parlament. Però 
succeeix que la CUP és una orga-
nització assembleària, amb una 
comunitat digital hàbil i capaç 
de convertir els atacs 2.0 en lemes 
per autoafirmar-se. Si algun partit 
pretén que la CUP es rendeixi pel so-
roll a Twitter, s’equivoca d’estra-
tègia. Seria utilitzar la vella nova 
política, i l’organització que lide-
ra Antonio Baños forma part de la 
nova política real.    
 Els 10 diputats aconseguits el 
27-S i la seva posició determinant 
en l’aritmètica independentista 
li estan donant a la CUP un ver-
nís mediàtic curiós. Per les televi-
sions espanyoles són novetat, i su-
peren Podem per l’esquerra. Pels 
diaris de la caverna són aliats inte-
ressats per descavalcar Mas. Però 
a la xarxa segueixen sent autèn-
tics i sòlids. H

Pressionar la CUP 
a les xarxes per obtenir 
la investidura de Mas ja 
és una estratègia antiga

@saulgordillo
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