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Uns ventiladors situats a la vista dels clients en una botiga d’electrodomèstics
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El desenvolupament
econòmic i la calor

Francesc Cabana i Vancells

A
quest estiu ha fet molta ca-
lor i anuncien que és molt
possible que es repeteixin
aquestes altes temperatures
en els propers anys. No en-
tro ni surto en aquest tema,

perquè no sóc meteoròleg ni especia-
lista en canvi climàtic, però em serveix
per a recordar que hi ha una relació
entre l’economia i el clima i que la calor
és negativa per al desenvolupament
econòmic. Els andalusos i els africans
tenen fama de mandrosos, però la cul-
pa no és seva, ja que el clima condiciona
el ritme de treball i no hi ha ningú ca-
paç de treballar bé a més de trenta
graus a l’ombra. Una de les primeres
coses que vaig aprendre en els meus
viatges a l’Àfrica tropical és que havia
de canviar el meu pas, més aviat nerviós
i ràpid, per un de més lent i llangorós,
com el dels africans, que alguns inter-
preten com a mostra de manca d’ener-
gia, quan en realitat és una defensa
contra la suor, per no fondre’t com si
fossis un gelat.

Es parla sovint del Nord i del Sud,
com a símbol dels països rics i dels pa-
ïsos pobres, respectivament. L’expressió
no és gaire afortunada, des d’un punt
de vista geogràfic. Hi ha països de l’he-
misferi sud que són rics o tenen un
gran potencial econòmic, com poden
ser Austràlia, Nova Zelanda, la mateixa
Argentina, Xile. El gran cinturó mun-
dial de pobresa coincideix, no amb el
sud, sinó amb els tròpics: una bona part
de l’Àfrica, els països de la conca ama-
zònica, l’Índia. La temperatura és un
element bàsic per entendre aquest
subdesenvolupament, però també n’hi
ha d’altres que ajuden, que d’una for-
ma o d’una altra estan relacionats amb
la calor.

La calor és font de malalties i de
grans problemes sanitaris. Hi ha un
gran economista americà, Jeffrey Sachs,
especialitzat en el desenvolupament,
que parla del fred com d’un gran hos-
pital. No és que recomani que es tingui
els malalts dintre d’una nevera o al mig
de gel, sinó que ens està dient que el
fred és incompatible amb molts micro-
bis, que es troben d’allò més bé en un
clima tropical i no poden conviure amb

el fred. Una de les malalties que causen
més morts al món és la malària –nom
d’origen anglès– o paludisme –nom
d’origen francès–, provocada per la fe-
mella del mosquit anòfel, que necessita
sang per covar els seus ous, igual que els
nostres mosquits autòctons. Però aque-
lla remaleïda femella no s’anuncia amb
la trompeteta i pot inocular el paràsit
del paludisme i, d’aquí, la mort d’uns
quants milions de persones cada any, a
l’Àfrica tropical, a l’Amèrica tropical o a
l’Àsia tropical, sobretot nens. En algu-
nes zones de Catalunya vàrem tenir fe-
bres palúdiques fins als primers anys
del segle XX. N’hi havia, si més no, al
delta del Llobregat i a comarques llei-

datanes, regades pel canal d’Urgell,
acabat d’estrenar, però va desaparèixer
aviat perquè es van combatre els mos-
quits i la calor no era prou gran. En els
països tropicals per fer desaparèixer els
mosquits s’hauria de desertitzar la zona
–al Sàhara no n’hi ha–, amb la qual
cosa el remei seria pitjor que la malal-
tia. Al costat de la malària, els metges
especialistes en malalties tropicals ens
donarien una llarga filera de malalties,
que desapareixen a mesura que co-
mença a fer fred, bé cap al sud, bé cap
al nord. No hi ha metges especialistes
en malalties pròpies de països freds; allí
només et pots glaçar.

En l’actualitat, el progrés tecnològic

permet desenvolupar àrees tropicals,
però amb unes grans inversions en re-
frigeració. Proporcionalment, es gasta
tanta energia per produir fred com per
produir calor. Ho hem comprovat
aquest estiu a Catalunya, en què hi ha
hagut consums elèctrics vinculats a
l’aire condicionat que fins i tot han
superat els consums de la calefacció a
l’hivern. Però al tròpic, amb una tem-
peratura mantinguda durant tot l’any
–no tenen estacions–, es gasta més
electricitat que en un país fred, ja que
allí els aparells frigorífics funcionen
tot l’any, mentre que en un país fred
les calefaccions ho fan només uns me-
sos i amb diferent intensitat, ja que
tenen estius, primaveres i tardors, en-
cara que siguin curts. Quan parlo de
fred, em refereixo a països relativa-
ment freds, com poden ser els nòrdics
d’Europa o el Canadà fronterer amb els
Estats Units i no a Sibèria o Alaska. Els
esquimals, pobrets, tenen tantes pos-
sibilitats de desenvolupar-se com els
pigmeus del Congo. Els jaciments pe-
troliers siberians o al territori del Yu-
kon requereixen inversions immenses
per ser explotats.

Catalunya hi sortiria perdent amb un
canvi climàtic, que ens apropés a An-
dalusia. És clar que pel que diuen fan
falta molts anys per a apreciar-lo. Però
els historiadors sabem que el segle XVII
europeu es va caracteritzar per fer molt
més fred que el que fa ara. I aleshores
no hi havia elements artificials que re-
duïssin la capa d’ozó o cotxes que em-
metzinessin l’aire atmosfèric.

En tot cas, m’agradaria que s’enten-
gués una lliçó: a Catalunya tenim la
sort immensa de comptar amb un cli-
ma mediterrani moderat, tot i les
maltempsades amb què ens obsequia
de tant en tant. Una sort que no tenen
els que habiten països tropicals. El seu
desenvolupament econòmic està afec-
tat per factors com la calor, que no te-
nen res a veure amb el nivell d’intel·li-
gència o amb el caràcter dels seus ha-
bitants. Nosaltres no som millors que
ells. Nosaltres hem estat afortunats i
ells no. Si aquest sentiment no esti-
mula la solidaritat humana, ens ho
hauríem de fer mirar.

T R I B U N A D E L A N O V A E C O N O M I A

Qui té por de les
discogràfiques?

José García-Montalvo

Professor del departament d’economia i empresa. Universitat Pompeu Fabra

H
o reconec. La setmana passada
vaig cometre un delicte. Vaig
copiar unes cançons de la meva
propietat al disc dur del meu

IPOD. Tècnicament això és una violació
del copyright. I el pitjor de tot és que les
discogràfiques no accepten l’excusa de
la marihuana: només per a autoconsum.

En les últimes setmanes les discogrà-
fiques han posat en marxa una nova
campanya contra la còpia de cançons a
través d’Internet, com ja van fer fa anys
amb el fenomen Napster. El fonament
del problema és una constant en la nova
economia: el bé per excel·lència és la in-
formació i aquesta, en format digital,
pot ser reproduïda a baix cost pels seus
creadors però també copiada a baix cost
pels altres.

L’última estratègia de les discogràfi-
ques davant la caiguda de les vendes de
cedés en un 26% des del 1999 ha estat
demandar 261 persones que van des-
carregar o van posar a disposició d’altres
usuaris música a través d’Internet. La
primera a patir la fúria de les discogrà-
fiques ha estat una nena de 12 anys!

Què explica aquest canvi d’estratègia?

En aquests moments, un cop Napster és
fora de combat, la còpia de fitxers mu-
sicals es produeix a través de serveis com
KaZaA que no poden ser demandats ja
que no contenen un directori centralit-
zat de cançons, com tenia Napster. Ka-
ZaA només fa d’intermediari entre cli-
ents que intercanvien la seva música. Per
tant només es pot demandar els clients.
A més, les companyies discogràfiques
saben, a través d’enquestes, que el 68%
dels que copien cançons a Internet pa-
rarien si això els pogués crear problemes
legals. Per tant, la decisió d’encausar
aquestes 261 persones, dels 60 milions
que han intercanviat algun cop fitxers
de música a la xarxa, té per objecte es-

pantar la resta. Per què s’intercanvia
música la gent a través d’Internet? Una
resposta simplista és per estalviar-se el
cost dels cedés. No obstant això, l’èxit del
nou servei de descàrrega de cançons
d’Apple (10 milions de cançons descar-
regades en pocs mesos a 99 centaus per
cançó) mostra que el cost dels cedés no
és l’únic problema. Molts consumidors
s’estimen més la immediatesa de des-
carregar la música a través d’Internet
sense necessitat d’anar a la botiga. D’al-
tres volen tenir l’opció de comprar no-
més les cançons que els agraden i no tot
el cedé. Finalment, molts consumidors
volen crear-se els seus propis cedés amb
cançons de diversos autors.

Quines opcions hi ha per resoldre
aquest problema? Alguns cantants, entre
els quals David Bowie, advoquen per un
canvi radical en la indústria, en què les
cançons serveixen només com a publici-
tat o reclam i els artistes es guanyin la
vida cantant en directe. Aquesta solució
no és gaire del gust de les discogràfiques,
que es mostren més receptives a la pro-
posta del professor de Harvard Willian
Fisher: un impost del 15% per a l’accés a
Internet i un altre del 15% per als dispo-
sitius de còpia i emmagatzematge de
música (cedés verges i copiadores). La re-
captació (estimada en 2.500 milions de
dòlars) s’utilitzaria per compensar les dis-
cogràfiques i les productores de cinema
de les pèrdues causades per la pirateria a
la xarxa. D’altres, com la companyia
Universal, han decidir abaixar el preu
dels cedés de música un 32% (només als
EUA), per la qual cosa, almenys inicial-
ment, han sofert un dur càstig a la borsa.
Sony i Virgin s’estan replantejant un
canvi de filosofia que inclou obrir 2004
botigues on line perquè els clients puguin
descarregar-se cançons per Internet. Ja se
sap: si no els pots vèncer, uneix-t’hi.


