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És millor conservar el paisatge o mantenir el creixement econòmic?

Res no és de franc

É
V i c e n ç V i l l a t o r o

s probable que Cata-
lunya sigui avui una
de les zones del món
amb una millor quali-
tat mitjana de vida,
un país on es viu bé,

amb totes les excepcions que calgui i
que no hem d’oblidar. També és cert
que Catalunya sembla haver patit des
de fa un temps una certa desaccelera-
ció del seu pes econòmic, del seu crei-
xement i del seu progrés. Certament,
no podem establir entre aquests dos
fets una relació de causa i efecte. Però
és possible que tinguin alguna mena
de relació, que no siguin del tot fets
només coincidents però inconnexos.
En la desacceleració del nostre creixe-
ment econòmic hi pesa amb tota evi-
dència un encotillament de les nostres
infraestructures, una insuficiència
–per als objectius del creixement eco-
nòmic– de les nostres carreteres, dels
nostres trens, dels aeroports i dels
ports. I pot ser que hi pesi també un
canvi de mentalitat, un canvi de la
manera de mirar la vida i dels valors
que han dirigit la societat catalana en
els últims segles, i que potser avui són
substituïts per uns altres.

Quan diem que els nostres dèficits
d’infraestructures són la causa d’una
desacceleració del creixement econò-
mic en el present i sobretot en el futur,
tots pensem que el problema ve del
mal finançament, del dèficit fiscal, de
la manca d’inversió de l’Estat a Cata-
lunya. I aquesta és una veritat a mitges.
O si volen, més que a mitges, al setanta
per cent. Mirem un cas concret: el
Quart Cinturó de Barcelona. Madrid
va, a hores d’ara, que jo sàpiga, per la
M-70 i per tant té una infrastructura
bàsica de cintures de ronda que ha
contribuït sens dubte al seu desenvo-
lupament. Barcelona no ha arribat en-
cara a la B-40, que és el quart cinturó.
Certament, en aquest decalatge a favor
de Madrid hi ha pesat la voluntat de
l’Estat d’invertir-hi i de concentrar re-
cursos en el desenvolupament de la
capital. Però el Quart Cinturó no està
aturat per culpa de Madrid. Ara el
Quart Cinturó està aturat perquè a
Catalunya no ens hem posat d’acord
sobre si el volem o no el volem i sembla
que ha acabat imposant-se el criteri
dels qui no el volen. Tampoc d’una
manera absoluta: s’ha imposat una
mena de solució híbrida, que acabarà
no satisfent a ningú.

El Quart Cinturó és un exemple pa-
radigmàtic. Inevitablement, el Quart
Cinturó tindria sobre el Vallès un im-
pacte paisatgístic i ecològic negatiu.
Però inevitablement també, l’absència
del Quart Cinturó és una cotilla per al
creixement econòmic de la comarca i
un problema per a la mobilitat dels
seus habitants. En un plat de la balan-
ça, un tema sensible i legítim de qua-
litat de vida. En l’altre, una qüestió de
creixement econòmic. Potser a Madrid
no se’ls presentava el dilema en els
mateixos termes, però han fet els seus
cinturons de ronda. Aquí, el tenim
aturat.

Això vol dir que els catalans hem
canviat el nostre ordre de prioritats?

En el segle XIX i bona part del XX, la
prioritat del país va ser progressar
econòmicament, a base de molt d’es-
forç, de molt sacrifici i d’alguna des-
trucció dolorosa i irreparable. Vol dir
que ara hem canviat les nostres prio-
ritats i que preferim viure bé a pro-
gressar, conservar el paisatge a man-
tenir el nostre nivell de vida, protegir
la naturalesa a sortir en cotxe els caps
de setmana? Tant de bo. Però no crec
que vagi exactament així. Diria que els
catalans no hem canviat de prioritats,
sinó que simplement hem ampliat les
nostres prioritats, fins a convertir-les

en contradictòries. Volem, al mateix
temps, conservar el paisatge, sortir els
caps de setmana sense fer cua, mante-
nir i millorar el nivell de vida, gastar
més energia, preservar la naturalesa,
gastar més aigua, evitar els transvas-
saments. Tot a la vegada. En castellà,
que tot sigui bueno, bonito y barato.

I això és el que em sembla més greu
de la situació catalana actual: que hem
oblidat que les coses tenen un preu.
Que res no és absolutament de franc. El
creixement econòmic té un preu. La
preservació del paisatge té un preu. La
vida que portem demana un gran

consum energètic, però les nuclears
ens semblen insegures i els parcs eòlics
antiestètics. Ens empipa que les carre-
teres trinxin el territori, però sortim
en tromba els caps de setmana, i en
cotxe. Reclamem seguretat i rigor
contra la delinqüència i voldríem que
no hi hagués presons, com a mínim
prop de casa. Hem perdut la noció de
preu. Ens hem pensat que ho podem
tenir tot a la vegada.

Aquesta deriva cap al gratis total no
és aliena a la política. Jo crec que la
política bona és la que presenta dis-
juntives clares. Fer el Quart Cinturó té
un cost; no fer-lo, també. Això s’ex-
plica als ciutadans, cadascú explica
les virtuts i els peatges de la seva opció
i els ciutadans trien. Però jo crec que
hem anat evolucionant cap a una po-
lítica que ha injectat en els ciutadans
el miratge del gratis total, la idea que
a través de sofisticats jocs de mans
–del tipus de la nova cultura de l’ai-
gua o de la nova cultura de la mobili-
tat– seria possible el bueno, bonito y
barato, seria possible tenir-ho tot sense
renunciar a res. En concret, l’actual
govern de Catalunya, gestat en mil i
una plataformes contra el que fos, va
jugar en el Pacte del Tinell a la qua-
dratura del cercle, a prometre-ho tot a
la vegada, a comprometre’s a dur a
terme al mateix temps objectius in-
compatibles entre els quals caldria
triar. La quadratura del cercle o el ca-
mí del mig: les coses que es queden a
mig camí i no són ni l’una ni l’altra,
no serveixen ni als uns ni als altres.

És millor conservar el paisatge o
mantenir el creixement econòmic?
Són legítimes les dues opcions. I és
legítim també buscar la màxima sín-
tesi possible: créixer fent malbé al
mínim el paisatge o conservar el pai-
satge escanyant al mínim el creixe-
ment. L’única cosa que no em sembla
legítima és amagar el preu de cada
cosa.

■ Vicenç Villatoro. Periodista i escriptor

El català, oficial
J o s e p - M a r i a T e r r i c a b r a s

L
a Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana (CAL) fa
una campanya per demanar
l’oficialitat única del català.

M’hi adhereixo de cor. Tinc almenys
cinc raons per fer-ho.
1) L’oficialitat única és un bon mitjà
per defensar una llengua. No en ga-
ranteix la supervivència (pensem en el
cas d’Andorra), però en força la pre-
sència i l’ús. Així ho entenen tots els
països.
2) La llengua oficial d’un país serveix
per a la confluència dels seus ciuta-
dans. El català no ha de ser només la
llengua pròpia de Catalunya, sinó
també la llengua comuna dels cata-
lans.
3) Com tothom, amb la llengua ens hi
juguem moltes coses (cultura, història,

presència en el món, etc.) que han de
quedar en un primer pla, en el primer
pla oficial.
4) L’oficialitat del català crearia situa-
cions d’ús obligat de la llengua. La lli-
bertat d’elecció de llengua és un mite.
La llengua ens la trien les circumstàn-
cies, fins i tot les del naixement. Per
això s’han de crear situacions d’obli-
gació de parlar el català, tal com hi ha
situacions que obliguen a parlar altres
llengües del món. L’oficialitat única
del català crearia algunes d’aquestes
situacions.
5) En resum: allò que es veu necessari,
s’ha de fer. Si veiem necessari salvar el
català, hem de posar els mitjans que
ho facin possible. L’oficialitat única és
un bon mitjà.

El dia que el català esdevingués

única llengua oficial en el territori del
Principat, el castellà encara seria una
llengua potentíssima, perquè la parla-
rien molts usuaris i continuaria tenint
al darrere un poder social enorme, i el
del mateix Estat. Aquesta mesura,
doncs, no aniria contra l’ús del caste-
llà, sinó que blindaria un espai im-
portant d’ús per al català. Si algú el vol
defensar de debò, ha d’exigir que sigui
única llengua oficial a Catalunya. En
compartir l’oficialitat amb el castellà,
el català juga, per demografia i poder,
amb desavantatge i és condemnat a fer
de comparsa.

La CAL ho ha entès. Els nostres diri-
gents polítics haurien de lluitar per
aquest objectiu, tenint presents exem-
ples com els de Suïssa, Canadà o Bèl-
gica. I els ciutadans hem d’exigir que
ho reculli l’Estatut, que només s’ha
d’ocupar del català. Del castellà ja se
n’ocupa prou la Constitució espanyola.
I és que una llengua, com tot, no es
defensa amb proclames retòriques, si-
nó amb lleis.

■ Josep-Maria Terricabras. Filòsof. Membre de l’IEC

www.terricabras-filosofia.info


