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En l’actualitat la ciència i la tec-
nologia envaeixen de manera
cada vegada més directa la vida
de qualsevol ciutadà. Telèfons

mòbils de tercera generació, ordinadors
cada vegada més potents, iPods, agen-
des electròniques, etc. Per això no deixa de ser pa-
radoxal que en una de les seves últimes aparicions
públiques abans de marxar de vacances George Bush,
president d’un dels països tecnològicament més avan-
çats del món, tornés a fer referència a l’anomenat
“disseny intel·ligent”. No. No es tracta d’un nou pro-
totip de nau espacial o d’un dispositiu d’emmagat-
zematge magnètic. És tan sols un altre pas de rosca
del creacionisme o rebuig de la teoria de l’evolució
darwiniana. Per als creacionistes cada espècie ani-
mal va ser posada a la Terra per un ésser diví, i re-
butgen que unes espècies evolucionin fins a conver-
tir-se en unes altres. Per a un creacionista l’univers
té tan sols 6.000 anys, sobre la base de la llista com-
pleta de les generacions des d’Adam i Eva que apa-
reixen al Gènesi bíblic. Les enquestes diuen que prop
del 50% dels nord-americans són creacionistes (en-
cara que segurament n’hi ha més que no sabrien lo-
calitzar Europa en un mapa). El cristià renascut pre-
sident Bush va dir durant la campanya electoral que
els nens haurien d’aprendre les dues “teories”. I això
tot i que el Tribunal Suprem dels Estats Units sen-

tencià el 1987 (Edwards versus Aguillard) que el trac-
tament equilibrat de les dues teories violava la se-
paració constitucional entre religió i Estat.

Amb tot, la capacitat dels conservadors i la dreta
ultrareligiosa d’influir en els coneixements que s’im-
parteixen a les classes de ciències es va poder com-
provar l’any 2000, quan el Comitè Educatiu de Kan-
sas, en contra dels estàndards de l’Acadèmia Naci-
onal de les Ciències dels Estats Units, va fallar que
s’havia d’evitar fer cap referència a l’evolució a clas-
se. Per sort, aquesta decisió va ser revertida dos anys
després, quan es va renovar el comitè. No obstant,
des de llavors més de deu Estats han patit aquest
tipus de polèmica sobre l’ensenyament de l’evolu-
ció. De fet, a Illinois, Nebraska i Alabama s’hi ha
reduït l’ensenyament de l’evolució i quan se’n parla
s’afegeixen elements despectius com per exemple
“és solament una teoria, no un fet”, o “és una teoria
controvertida”.

Els creacionistes s’han tornat més sofisticats i han
generat l’anomenada “teoria del disseny intel·ligent”.
En aquesta teoria s’accepta que la Terra té diversos mi-

lers de milions d’anys però es discuteix
la teoria de la selecció natural: la com-
plexitat de les plantes i els animals no
pot ser solament resultat de la selecció
natural. És necessari que hi hagi un dis-
senyador intel·ligent perquè es pugui

explicar. Entre els científics es considera que això del
disseny intel·ligent és el “creacionisme amb un es-
mòquing barat” o un “cavall de Troia”. El fet que cap
professor universitari amb plaça fixa (tenured) en cap
universitat nord-americana respectable s’hagi adscrit
al disseny intel·ligent és interpretat pels seus parti-
daris com la mostra definitiva de l’extensió de la cons-
piració darwiniana.

AFEBLIR LA INFLUÈNCIA DE LA RELIGIÓ
Aquest exemple pot explicar l’escassa presència de re-
publicans entre els professors de les bones universi-
tats dels Estats Units. En l’actualitat molts republicans
parteixen d’una conclusió i intenten justificar-la evi-
tant qualsevol evidència que assenyali el contrari.
Aquest procediment, òbviament, té molt poc de ci-
entífic. Stevan Weinberg, premi Nobel de física, ha dit
que “una de les grans contribucions de la ciència és
afeblir la influència de la religió”. Per desgràcia, en
vista del renovat auge del radicalisme cristià i islàmic
en molts països, encara som lluny de poder conside-
rar que la batalla està guanyada.

Ciència i religió

Q
uines són les empreses
que estan de moda i que
atreuen els estalvis dels
inversors? És fàcil saber-
ho si es mira una relació

de les societats més
cotitzades a borsa.
Les que destaquen

són les empreses constructores, les pe-
trolieres i les de serveis. Les construc-
tores inclouen les immobiliàries, o sigui
tot el que són terrenys, pedres i ciment.
Les empreses de serveis integren serveis
financers –bancs–, servei d’aigua, gas i
electricitat, servei d’autopistes, servei
de reserves, servei de comunicacions
–telèfons, especialment–. En canvi, les
empreses estrictament industrials,
aquelles que fabriquen productes fets
per màquines, amb obrers i directius
que les controlen, queden molt en
segon rengle: sector del metall, del tèx-
til, del paper, de la química, de la pell,
d’arts gràfiques. És clar que en algunes
de les empreses de serveis hi ha un com-
ponent industrial: les refineries de pe-
troli, les centrals elèctriques, les depu-
radores d’aigua, però en definitiva el
que hi té més importància és la distri-
bució i el servei directe al consumidor.
De la mateixa manera, a les indústries
els serveis, cada cop són més nombro-
sos, hi representen un percentatge més
alt en el producte i el cost final.

Una de les raons objectives d’aquest
desinterès de l’estalvi pels sectors in-
dustrials tradicionals és que la majoria
passen per cicles conjunturals, ben de-
finits, amb notables alts i baixos en la
producció. El seu compte de resultats
pot donar grans alegries, però també
grans disgustos als accionistes. Els pro-
ductes industrials depenen molt sovint
de la moda, de les innovacions dels al-
tres, de la competència d’un món cada
cop més globalitzat. En el sector serveis
i de la construcció no es pateix per la in-
fluència dels preus o dels productes xi-
nesos en el mercat, com és el cas de la
indústria en aquest moment. Si hi ha
una forta immigració a Europa, aques-
ta necessitarà habitatges per viure, gas
i electricitat a casa seva, telefonarà i po-
sarà la televisió, etc. El fet no és nou,
però es presenta amb unes característi-

ques pròpies. Precisament, una de les
grans contradiccions de l’economia ca-
talana és que fórem capaços de realit-
zar el procés d’industrialització, durant
el segle XIX, mentre hi havia una mí-
nima participació de valors industrials
a la Borsa de Barcelona. Dit d’una altra
manera: la burgesia emprenedora ca-
talana va guanyar els diners amb la in-
dústria, però l’estalvi català es va cana-
litzar cap altres sectors.

EL PAPER DE LES EMPRESES
Quin paper tenen a les borses mundials
els fabricants d’automòbils, els d’elec-
trodomèstics, les grans editorials, les
empreses de productes químics o foto-

gràfics? Més aviat petit. Fins i tot el sec-
tor alimentari, vital per a l’existència,
té poc pes a les borses. El fenomen és ge-
neral, però a la borsa espanyola és molt
més contundent que a les estrangeres.
Amb poques excepcions, a l’Estat espa-
nyol la indústria està concentrada en
les multinacionals estrangeres i en les
empreses familiars autòctones. Si ens
fixem en la borsa espanyola, veurem
com l’Ibex-35 –les empreses més cotit-
zades– està format sobretot per empre-
ses de la construcció i del sector serveis,
en sentit ampli.

Aquest fenomen també resulta con-
tradictori amb el fet que cada cop som
més consumidors de productes indus-

trials fets en fàbriques i de productes
alimentaris tractats industrialment. Hi
ha qui creu que aquest procés de pèr-
dua d’importància del producte indus-
trial als països desenvolupats acabarà
amb el fenomen global de la desloca-
lització, amb totes les indústries situa-
des a la Xina i a l’Índia, posem per cas.
És la tendència actual, però també es
pot veure com els centres de decisió i
els d’investigació, ara per ara, estan si-
tuats en països del Primer Món. És clar
que a 25 anys vista no sé com estarà la
situació. Jo no hi seré aleshores, però hi
seran els fills i els néts. El principi vi-
gent en aquest moment és que els pro-
ductes industrials amb més valor afegit
es produeixen en països més desenvo-
lupats, com és el nostre, però és molt
possible que d’aquí a un temps els xi-
nesos ens puguin superar en investiga-
ció, innovació i formació.

Les empreses industrials catalanes
tenen en general un caràcter familiar.
La majoria ni pensen, ni volen cotitzar
a borsa. Algunes –poques– voldrien co-
titzar-hi, però no veuen el mercat prou
acollidor. Les experiències hagudes no
han estat positives, precisament. Tot ple-
gat, pot estar relacionat amb aquest des-
interès històric a l’hora d’invertir en
manufactures? Avui em limito a fer pre-
guntes, més que a suggerir respostes o
donar opinions més o menys fonamen-
tades.

El que em queda clar, en tot cas, és
que els països com Catalunya tenen
futur si segueixen el ritme de desenvo-
lupament econòmic mundial i que hi
haurà feina per a la seva població si ho
fem. El que desconec és quin tipus de
feina tindran els nostres néts. I també
endevino que els que tinguin més co-
neixements tindran més oportunitats
en el mercat de treball que els que hi
vagin amb una sabata i una espardenya.

En tot cas, a mi m’agrada la indústria.
M’agrada veure un producte ben acabat,
es tracti d’una motocicleta, d’un per-
fum, d’un producte farmacèutic, d’un
embotit, d’un teixit, d’uns guants de pell
o d’un llibre ben escrit i ben editat. Es
poden tocar, veure, tastar o olorar, men-
tre que els serveis són menys sensuals,
en el sentit estricte de la paraula.

La indústria no està
de moda a la borsa
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