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Em va cridar l’atenció l’afer de l’óssa que
va atacar un caçador a la Vall d’Aran. I
no tant per l’atac en si mateix com per
l’escàndol que es va muntar. Hi ha

molts llocs al món on la gent conviu amb óssos
i llops, i el fet és contemplat amb absoluta na-
turalitat –fins i tot com un fet estimulant–.
També em crida l’atenció un anunci de la Gene-
ralitat que diu: “A la feina, cap risc”. No ho en-
tenc. Malgrat tampoc ser correcte, es podria ar-
ribar a dir “A la feina, cap accident”, etc. Però
“cap risc”? Si fins i tot caminar pel carrer és
una operació de risc! Quantes vegades no hem
llegit que un dia de ventada un cartell ha caigut
al cap d’un passejant? Definitivament, el con-
cepte del risc que tenim els catalans és molt pe-
culiar. Que a l’activitat d’arreplegar bolets la co-
neguem aquí com “anar-ne a caçar”...

AQUESTA REFLEXIÓ TREU CAP PERQUÈ la lligo amb de-
terminades actituds que se li pretenen demanar
a la societat catalana i que, inevitablement, com-
porten certs nivells de risc. Em refereixo a l’ac-
titud que, per exemple, caldrà adoptar davant el
procés de retallada que patirà l’Estatut; o respec-
te a un hipotètic procés d’independència. Obser-
vada l’actitud que adopta la resta d’Espanya pel
que fa a temes tan sensibles, estaran d’acord
amb mi que proclamar la independència (per
molt escrupolosament democràtic que es sigui)
és una operació de risc important.

¿ESTEM ELS CATALANS –AMB ELS NOSTRESpolítics al da-
vant– preparats per assumir tasques destaca-
des si, dia rere dia, se’ns inculca que mai hem
d’assumir ni patir cap risc?, si se’ns martelleja
que el no estar sotmès a la pressió que suposa el
risc és un dret pràcticament fonamental? Les
enquestes sobre l’independentisme demostren
que cada cop hi ha més gent partidària que Ca-
talunya sigui independent. Ara bé, ignoro quin
valor tenen. Si es fes una enquesta entre els
homes, preguntant-los si els agradaria anar-se’n
al llit amb Scarlett Johansson, suposo que el re-
sultat oferiria un nivell de respostes afirmatives

absolutament majoritari. Però d’aquí no es po-
dria deduir que els enquestats estiguessin dis-
posats a arriscar res per aconseguir-ho.

LA FALTA D’ASSUMPCIÓ DE RISCOS PORTA associada,
indefectiblement, la pèrdua d’empenta. És en
aquest sentit que sorprèn la falta de reacció
que es va demostrar davant les reincidents
faltes de servei a les línies de rodalies de
Renfe. Si jo n’hagués estat usuari, els ben as-
seguro que no hagués pagat ni un sol bitllet.
No només m’hauria colat cada dia, sinó que
hauria promogut una associació per deixar de
pagar els bitllets i colar-se. Sense estirabots,
ni crits. Simplement, promoure la desobedi-
ència civil educada i justificada. Però, és clar,
això significa arriscar-se. Molt més que diri-
gir-se a la finestreta, vermell com un pebrot,
cridant el típic i català “Ara em sentiran!”. No
va ser així. Aquell comportament mesell, no
els he d’enganyar, em va decebre.

LA SOCIETAT CATALANA PORTA MASSA ANYS que és mal-
tractada des de Madrid, mentre que des d’aquí
se la va estovant, convertint-la en una massa si-
lenciosa, esporuguida i (vet aquí la meva gran
por!) amb un punt de fatalisme que comença a
anguniar. Tot amanit per un sistema educatiu
que promou la falta de competitivitat i anuncia
la bondat universal. I acompanyat d’unes clas-
ses i uns mitjans influents que promouen una
solidaritat fofa i tova, que queda bé mentre un
no s’hagi d’embrutar les mans, ni prendre com-
promisos reals. Sembla que tot hagi estat pre-
parat per crear una societat que renunciï a llui-
tar i a arriscar-se per tal d’aconseguir objectius
ambiciosos. Doncs bé, jo crec que aquesta és
una de les arrels que cal atacar si volem conti-
nuar mantenint el país dret. Sense una societat
plena de compromisos personals, amb la conse-
güent assumpció de riscos, hi ha poc espai de
maniobra per fer coses. Avui no hi ha espai per a
l’óssa del Pirineu. Però en el futur tampoc n’hi
haurà per als països en els quals la seva gent no
accepti determinats nivells de risc.

Xavier Roig Enginyer i escriptor. Autor de ‘La dictadura
de la incompetència’ (La Campana)
xroig.avui@gmail.com

Senserisc
“¿Estem els catalans –amb els
nostres polítics al davant–
preparats per assumir tasques
destacades si, dia rere dia,
se’ns inculca que mai hem
d’assumir ni patir cap risc?”

Efectemultiplicador

Comentàvem recentment
que, sense l’espoli fiscal ca-
talà i les donacions alema-
nyes, l’economia espanyola
pràcticament no hauria
crescut durant el darrer
quart de segle. En realitat,

bona part d’aquests diners
tan sols han servit per sus-
tentar el consum d’algu-
nes regions espanyoles
–per exemple, mitjançant
la contractació de funcio-
naris o la concessió de sub-
vencions als grans propie-
taris de terres improducti-
ves–, sense que hagin
estimulat un increment de
la seva productivitat.

En aquestes circums-
tàncies, en canvi, no és
pas estrany que l’econo-
mia catalana hagi experi-

mentat tantes dificultats.
Amb el greuge afegit que
aquesta quantitat ingent
de recursos espoliats no
ha pogut exercir cap efec-
te multiplicador sobre el
nostre teixit productiu.
De tal manera que, per
ser precisos, no tan sols
hauríem de comptabilit-
zar allò que ens han espo-
liat, sinó també allò que
hem deixat de créixer,
fruit d’aquest espoli.

De fet, si l’Estat espa-
nyol considerés que els

catalans som espanyols,
no hauria estrangulat
mai tant la nostra econo-
mia. I és que, atès que
l’economia catalana era
més productiva, hauria
d’haver tingut en compte
que cada euro invertit en
el sector públic hauria
estat una mica més pro-
ductiu. Per tant, en la me-
sura que hauria generat
més creixement, també
hauria generat més re-
captació fiscal –que, evi-
dentment, hauria permès

a l’Estat de portar a
terme les polítiques redis-
tributives que hagués
considerat més oportu-
nes–. En altres paraules,
tot asfixiant Catalunya,
l’Estat també limita la
seva capacitat d’actuació
futura. I suposo que no
cal recordar que, si algú
està disposat a sacrificar
la gallina dels ous d’or és
perquè sap que no és
seva. Llàstima que la ga-
llina no ho acabi de tenir
tan clar...

EN DIRECTE

El català
i la
ciència

David
Bueno

Hi ha qui pensa que la ciència
hauria de transcendir els idi-
omes, però a l’hora de comu-
nicar-la se n’ha de fer servir
un.La majoria de revistes
especialitzades utilitzen
l’anglès com a idioma
franc, però per fer divulga-
ció científica hom ha d’em-
prar la llengua de les perso-
nes a qui es dirigeix. Fa
pocs dies es va celebrar la
IV Mostra del Llibre Cientí-
fic dins la 13a Setmana de
la Ciència, una iniciativa
molt interessant que a Bar-
celona es va ubicar al Cos-
mocaixa, organitzada per
la llibreria Laie. Cada any hi
vaig, pel meu interès com a
divulgador actiu i per bus-
car novetats per al suple-
ment Cultura de l’AVUI, on
en publico crítiques.
Aquest any, però, m’he
endut una sorpresa desa-
gradable: només l’1,8% dels
títols no adreçats a infants
que s’hi exposaven eren en
català. I no és que no n’hi
hagi, de llibres de divulga-
ció en català. Déu n’hi do
els que hi ha, i bons. Alguns
dels més venuts, per exem-
ple, han estat publicats en
català i castellà, però tant
sols s’oferia l’edició caste-
llana. Tanmateix, dels 20
llibres que he ressenyat al
suplement Cultura aquest
darrer any, 15 eren en cata-
là, i d’aquests tan sols 2
eren a la Mostra, i 2 més es-
taven a l’interior de la boti-
ga, però no als expositors,
la qual cosa genera una im-
pressió esbiaixada als visi-
tants sobre l’idioma en què
es divulga. Seria desitjable
que per a la propera edició
comptessin, si no ho han
fet, amb un assessor del
país. Així no hauríem de la-
mentar una altra oportuni-
tat perduda respecte a la
utilització del català en tots
els aspectes de la nostra
vida, àdhuc en ciència.

Oriol
Junqueras

CARLOTA BOADA

Professor i
investigador
de genètica
de la UB

Historiador
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