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Economia i
sentiment nacional

Francesc Cabana i Vancells

H
i ha alguna relació entre
el desenvolupament eco-
nòmic i el sentiment na-
cional? Dit d’una altra
manera: ¿la consciència
d’identitat nacional pot

afavorir el creixement econòmic? ¿I en
el cas específic de Catalunya, si la po-
blació se sent majoritàriament vincu-
lada a un projecte nacional de país, és
bo per a la seva economia? Jo diria que
sí, però cal raonar-ho, perquè Catalunya
no és un país com els altres.

Tenir consciència nacional vol dir
sentir-se formar part d’un col·lectiu hu-
mà establert sobre un territori. Aquesta
col·lectivitat té uns interessos econòmics
generals, que superen els interessos de
classe o de professió o de ciutat o de co-
marca, per estar al servei d’una majoria
de la població que integra aquella col-
lectivitat. És un fet, acceptat per la ma-
joria d’economistes, que darrere de
qualsevol desenvolupament reeixit d’un
projecte econòmic hi ha un sentiment
nacional o d’identitat i uns nacionalistes
que lluiten pel benestar del seu poble,
sense menysteniment dels veïns. L’ano-
menat miracle americà, el miracle ale-
many, el miracle japonès, el miracle
britànic, per posar uns exemples de
projectes econòmics que han marcat la
història contemporània, han tingut un
sentiment nacional profund al darrere. I
en canvi, quan aquest sentiment ha
perdut intensitat el miracle s’ha esvaït i
l’economia ha perdut força.

El gran miracle català es produí quan
el país es va industrialitzar, durant el
segle XIX. El seu recorregut no té res a
veure amb el de la resta de l’Estat. In-
dústria es confongué aleshores amb Ca-
talunya, de tal manera que des de Ma-
drid ens acusaren de separatisme, per-
què havíem creat una indústria i ells no.
La consciència nacional catalana era
aleshores molt tènue, però suficient per
crear uns lligams que els atacs que re-
bérem s’encarregaren de confirmar i re-
activar. En el segle XX, dues llargues
dictadures –1923 a 1930 i 1939 a 1975–
apallissaren de tal manera la conscièn-
cia nacional catalana que amb l’arribada
de la democràcia gairebé es tractava de
tornar a començar.

De les relacions del nacionalisme
amb l’economia n’ha parlat aquesta
setmana Anton Costas, catedràtic de
política econòmica de la Universitat de
Barcelona i redactor –és opinió perso-
nal– dels manifestos del Cercle d’Eco-
nomia. Aquesta setmana ha escrit un
article –Cataluña en el diván, El País, 10 de
novembre– en el qual considera que el
nacionalisme del govern de la Genera-
litat ha afeblit la societat catalana per-
què ha desviat vocacions empresarials
cap a la política. Segons ell, els empre-
saris s’han de dedicar només a fer ne-
gocis. Parla del lideratge econòmic i
cultural de Catalunya de fa uns anys,
quan no tenia poder polític. Posa l’e-
xemple dels empresaris que industria-
litzaren Catalunya com de persones

que saberen influir sobre el govern es-
panyol sense poder polític. Com que
conec millor que ell aquelles generaci-
ons, li puc assegurar que aleshores el
govern espanyol, Madrid concreta-
ment, no es preocupava pel poder que
dóna l’economia privada, de manera
que l’acció dels catalans tenia possibi-
litats d’èxit. Aleshores Madrid no era
competència de Barcelona, i ara sí. Ma-
drid vol ser la plena capital econòmica
de l’Estat i no està disposada a com-
partir-ho amb altres ciutats. ¿Anton
Costas –i el Cercle d’Economia–, que
tan bé ha escrit sobre manca d’infraes-
tructures a Catalunya, no és capaç
d’acceptar que aquesta baixa inversió,
que s’arrossega de tants anys, perjudica
greument l’economia catalana? ¿I que

només amb una forta acció política dels
partits catalans i una absència de ma-
joria absoluta a Madrid es pot aconse-
guir rebaixar aquest greuge?

Sóc dels convençuts que Catalunya
ha avançat molt en els darrers 25 anys
gràcies a la conjuntura favorable, a la
democràcia i a l’acció del govern de la
Generalitat, dintre dels seus límits. Ho
explicava la setmana passada. Catalu-
nya ha avançat en autogovern i la seva
societat civil ha creat una estructura
econòmica que ens permet veure el fu-
tur amb esperança. Però al mateix
temps, el centralisme d’Estat s’ha ac-
centuat a través d’una acció pública
que pretén donar a Madrid la capitali-
tat absoluta de l’economia i de les grans
empreses espanyoles. Hi ha tres grans
sectors que capitanegen l’economia
moderna: l’energètic, les telecomuni-
cacions i el petroli. Els tres tenen com a
capital Madrid, que és el domicili social
d’Endesa –empresa creada per l’INI
franquista–, de la Telefónica –creada
per la dictadura de Primo de Rivera– i
de Repsol –una altra creació franquis-
ta–. Són les tres grans empreses espa-
nyoles, que concentren la investigació a
nivell d’Estat, que es fa a Madrid. Afe-
gim-hi que també, des dels inicis del
franquisme, Madrid és la capital finan-
cera indiscutible de l’Estat.

En el que té raó Anton Costas és que
els catalans hem d’anar al psiquiatre.
Especialment una bona part dels seus
empresaris –que són els que ell co-
neix–, que tenen una doble personali-
tat –espanyola i catalana– que la ma-
joria no ha resolt. Han de triar entre ser
cua del lluç espanyol, allunyada del
cervell del peix, o cap de la sardina ca-
talana, que és un peix més petit, però
amb capacitat de créixer i d’influir so-
bre aquest creixement. Sempre he cre-
gut que els catalans som en bona part
responsables del que ens passa, però
Anton Costas no és capaç d’entendre
que el centralisme madrileny també té
les seves responsabilitats. ¿És o no veri-
tat que hem rebut i rebem moltes
trompades? He dedicat 200 pàgines
d’un llibre a parlar-ne i m’agradaria
veure si algú és capaç de demostrar que
una sola pàgina no respon a la realitat.

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

El sincrotró del Vallès
José García Montalvo

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

L
a investigació científica és fo-
namental en el desenvolupa-
ment de la nova economia en
totes les seves modalitats. Molts

nous productes i noves tècniques de
producció tenen el seu origen en grans
instal·lacions on es realitza investiga-
ció bàsica i aplicada. A Cerdanyola del
Vallès s’ha començat a construir una
d’aquestes grans instal·lacions: una
font de llum sincrotró. El projecte es va
començar a gestar el 1992, però no va
ser fins al juny d’aquest any quan es va
segellar l’acord entre el ministeri de
Ciència i Tecnologia i la Generalitat de
Catalunya per a l’inici de la construc-
ció. El sincrotró del Vallès serà un ac-
celerador d’electrons de tercera gene-
ració, amb una circumferència de 250
metres i un rang d’energia de 2,5 gi-
gaelectrovolts, que tindrà un cost de
164 milions d’euros.

Però quina mena d’investigació es
desenvolupa en una font de llum sin-
crotró? I més important encara, com
afecta aquesta investigació el benestar
dels ciutadans? La radiació aconsegui-
da per l’acceleració dels electrons fins

a assolir velocitats pròximes a la velo-
citat de la llum permet veure la forma
de les molècules o imprimir un mi-
croxip amb una precisió i detall im-
possible d’aconseguir utilitzant altres
procediments. De fet, IBM té la seva
pròpia font de llum sincrotró per rea-
litzar aquesta mena de tasques.

Actualment un dels usos més fre-
qüents del llum sincrotró és la biologia
i la biotecnologia. El llum sincrotró
permet estudiar l’estructura de les
macromolècules (proteïnes, enzims,
virus, etc.). Utilitzant aquesta tècnica
és possible descriure la forma tridi-
mensional d’una proteïna i dissenyar
una nova medecina que tingui una
eficàcia molt més gran i menys efectes
secundaris. De fet la cristal·lografia de
raigs X, una de les aplicacions del llum

sincrotró, permet descriure l’estructu-
ra de les proteïnes amb rapidesa i pre-
cisió i ha donat lloc a medecines com
Viracept (una droga contra la sida) i
Relenza (un antigripal) i, més recent-
ment, a investigacions sobre vacunes
contra la malària. En el camp de la bi-
otecnologia és possible dissenyar en-
zims per degradar els agents causants
de la contaminació o dissenyar un in-
secticida més eficaç que els actuals.

El llum sincrotró també permet in-
vestigar noves maneres de crear imat-
ges de cèl·lules i teixits vitals per al di-
agnòstic mèdic (com mamografies i
angiografies) i el tractament més pre-
cís i amb menys efectes secundaris dels
tumors (radioteràpia de precisió). La
importància del llum sincrotró per als
procediments de diagnòstic més avan-

çats fa que en alguns casos, com en el
del sincrotró Spring 8 japonès, alguns
hospitals se situïn prop de les fonts de
llum.

Per descomptat, el llum sincrotró té
moltes altres aplicacions: nous mate-
rials, nanotecnologia, electrònica, ge-
neració i emmagatzematge d’energia,
materials biocompatibles, protecció
del mediambient, química industrial,
etc. Altres aplicacions industrials in-
clouen la litografia d’alta precisió (uti-
litzada per a la fabricació de micro-
xips), la indústria alimentària (per
exemple per dissenyar nous menjars
d’alta qualitat però amb baixes calori-
es) i els cosmètics (per exemple el dis-
seny de cremes de bellesa, pintaungles
i pintallavis amb efectes més duradors
i amb més tolerància per tota mena de
pells).

Les sinergies entre la font de llum
sincrotró del Vallès, l’única del sud
d’Europa, i el potent clúster mèdi-
co-farmacèutic-universitari de Catalu-
nya proporcionaran, sens dubte, una
elevada rendibilitat social a aquesta
important infraestructura científica.


