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Poden respirar tranquils tant els nos-
tres dirigents polítics com els diri-
gents empresarials com els directius
esportius, de mitjans de comunicació,

d’activitats de lleure... perquè aquest article
no va per ells, tot i que a gairebé tots els encai-
xaria. Em vull referir (encara que no és exclu-
siu d’ells) als dirigents d’institucions científi-
ques, de centres d’investigació, que, ah!, enca-
ra que no surtin gairebé mai als mitjans,
també existeixen.

A CATALUNYA TENIM 12 universitats, 33 centres de
recerca amb participació de la Generalitat
(CERCA) i 15 instituts del Consell Superior
d’Investigacions Científiques. Això fa un total
de seixanta directius al més alt nivell –amb els
diferents noms de rector, director, president– i
possiblement tres-cents o quatre-cents alts càr-
recs de direcció i de gestió. No és menysprea-
ble, doncs.

LA MEVA PREGUNTA ÉS: quin grau de catalanitat hi
ha entre la classe dirigent de centres científics?
Em refereixo no a les paraules, no a les mani-
festacions, sinó als fets reals, a la gestió de cada
dia, però també als aspectes menors, que no es
noten però que van traspuant. Quants
d’aquests dirigents creuen en Catalunya com a
país, que volem que sigui científicament desen-
volupat però que també volem que sigui un país
no subsidiari d’altres ni de les decisions de gent
de fora?

CERTAMENT, LA CIÈNCIA NO TÉ FRONTERES, la recerca
s’ha de basar en l’excel·lència, no podem renun-
ciar a res que ens enriqueixi científicament,
hem d’ésser competitius amb els països cientí-
ficament i tecnològicament avançats... Gaire-
bé com els clubs de futbol de primera línia (però
amb menys recursos). Tant de bo poguéssim
contractar alguns dels millors investigadors del
món, però poques vegades és el cas. Però sí que
seguim camins paral·lels amb l’ús de la llengua.
És clar, em diran, la ciència es transmet en an-

glès, a Dinamarca o a Noruega ho fan tot en an-
glès (sic). I és clar que sí, els respondré, perquè
ells no han de competir amb altres llegües amb
privilegis jurídics, polítics i demogràfics colos-
sals en el seu propi país. No els amenaça ningú.
Però aquí, a Catalunya, no cal amagar l’existèn-
cia del català. No sols no cal amagar-la, sinó que
faríem bé d’exhibir-la, encara que només sigui
perquè el món científic, un col·lectiu de ments
d’alt nivell, se suposa, tingui coneixement de la
seva existència. O potser s’acabi interessant
per l’estat de la llengua, per la seva problemàti-
ca, pels problemes del país... Així és com tindrí-
em bons ambaixadors arreu.

JA TENIM L’ANGLÈS PER comunicar-nos científica-
ment, però quin mal hi fa el català en una web?
O quin mal hi fa el català en una memòria d’ac-
tivitats? O en la vida quotidiana? Amb l’argu-
ment de l’anglès, de la internacionalització, de
l’obertura al món, de tot el que vulguin, el que
es camufla és una eliminació del català o la
substitució del català pel castellà. Perquè, es-
clar, què diran a Espanya si fem un report d’ac-
tivitats en anglès i català i no en castellà? Pot-
ser els caurà malament aquesta omissió, pot-
ser no ens subvencionaran el projecte, potser
ens miraran amb recel, potser no ens invita-
ran, potser... Aquesta és la veritable mare dels
ous, la dependència dels organismes de l’Estat,
tot un procés d’espanyolització.

EL DICCIONARI DE L’IEC defineix mesell com: “Que
no se sent dels cops”, i figuradament, “d’una in-
sensibilitat absoluta”. Si us plau, doncs, que
ningú no s’escandalitzi per l’ús d’aquest adjec-
tiu, no és un insult. Crec que hauria de ser polí-
tica del comissionat i de la conselleria que el ca-
talà fos present en les webs i en les memòries
d’activitats de tots els centres del CERCA, no
d’uns quants ni de molts, sinó de tots. Així
ningú ens podria dir mesells. Enhorabona a
aquells dirigents que ja ho practiquen. I als al-
tres, que pensin si realment la ciència ha
d’estar per damunt del país.

Manuel Castellet Catedràtic de matemàtiques de la UAB.
Membre de l’Institut d’Estudis Catalans
http://manuel.castellet.cat

El català i laciència
“Què diran a Espanya si fem un
report d’activitats en anglès i
català i no en castellà? Potser
els caurà malament aquesta
‘omissió’, potser no ens
subvencionaran el projecte,
potser ens miraran amb recel,
potser no ens invitaran...”

Dedosmals,elmenor

“El que més recordarem de la
visita de Benet XVI a França
–ha dit Jean-Marie Colomba-
ni, exdirector de Le Monde–
és la intel·ligència del
Papa”. Caram!, em vaig dir:
això significa que el record

que conservaran els france-
sos no tindrà res a veure
amb tot el que s’explica en
els Fets dels Apòstols, el lli-
bre d’obligada referència a
bisbes i papes. No és preci-
sament intel·ligència políti-
ca el que més necessita l’Es-
glésia jeràrquica actual,
sinó testimoni evangèlic.
La intel·ligència política
deixem-la per a Sarkozy, es-
pecialista a fer volar co-
loms... fins a perdre’ls de
vista. Val a dir, però, que Co-
lombani té una part de raó,

ja que en la trobada que va
tenir lloc a París, amb els
intel·lectuals francesos, el
que va fer volar coloms va
ser el Papa, mentre que el
president francès es va cap-
tenir com el papa de la laïci-
tat. Segons Colombani, la
dissertació de Ratzinger
(sobre la diferència entre la
“teologia monàstica” i la
“teologia escolàstica”, sic)
va ser de tanta altura que
una bona part dels assis-
tents no fou capaç de se-
guir-la. Devia ser poc plàsti-

ca, dic jo, a banda de mo-
nàstica i escolàstica. El que
resulta sorprenent és que
es quedessin a les fosques.
Una de dues: o la intel·ligèn-
cia política de Benet XVI no
és tan lluminosa com vol
donar a entendre Colomba-
ni, o els intel·lectuals fran-
cesos (sense Maritain, ni
Léon Bloy, ni Péguy, ni Clau-
del) ja no són el que eren,
que també pot ser. El cas és
que sorprèn. En canvi, el
que no sorprèn gens és el
que Colombani afirma a

continuació, de tan evident
que resulta. En primer lloc
afirma que Benet XVI, com
a cap de l’Església, és con-
servador (gran novetat!), i
que com a polític, és excep-
cionalment destre. Home!,
no deu voler que sigui sinis-
tre! Si a més de conserva-
dor, amb els problemes que
té l’Església, fos sinistre,
tindríem un Papa funest. O,
en el millor dels casos, dislè-
xic. És preferible que sigui
destre. De dos mals, el
menor.

EN DIRECTE

Llei seca

Pere
Cullell

Clico la icona Van Morrison-
Moondance i pels altaveus de
l’ordinador sonen els primers
acords del piano, amb el
xarles i el contrabaix per
sota, amb aires de jazz. El
rellotge s’atura i l’ànima
vola a un local a mitja llum,
amb tauletes esquitxades
de gent que segueix el
ritme amb discreció, ells
amb els peus, elles amb l’es-
quena, amb cigarretes que
es consumeixen entre el
dits, oblidades per la hipno-
si de l’escenari. Si no fos
perquè tinc la roba estesa
al balcó i que potser no són
hores, em faria un dry
martini, amb l’oliva negra.
No. No puc. George Ivan
Morrison, Van, el lleó de
Belfast, no m’ho permetria.
Ara que promociona Keep
it simple, l’àlbum que fa
trenta-cinc d’una carrera
brillant al servei del blues,
del jazz, del soul, del rock,
del country, o d’una barreja
de tot plegat, se li acut de
dir que no vol que se servei-
xi alcohol en els seus con-
certs, que es desconcentra
quan veu que el públic se’n
va a la barra a demanar. No
sé si té raó. Clico Van Mor-
rison-Have I told you la-
tely, que és més tranquil·la,
i m’agradaria tenir una llar
de foc al davant per poder
prendre’m un whisky lent
(sense gel, no vull que se’m
congeli el fetge). Però, es-
clar, tampoc. Hauré
d’aprendre a dissociar
idees. ¿És imprescindible
beure durant un concert?
No em sé imaginar un reci-
tal multitudinari sense cer-
veses, perdó, sense birres.
Ni una sala sense cubates.
Ni un pub sense un glop. Si
no és que parlem del Liceu,
o del Palau de la Música.
Deu ser això. Van Morrison
ha decidit formar part de la
música clàssica per la porta
de l’abstèmia.

Jaume
Reixach

XAVIER PORRATA
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