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La ‘indepenciència’ i el cas escocès

“La ciència no té na-
cionalitat, però el 
científic sí”. La 
frase s’atribueix a 
Louis Pasteur i vol 

destacar la universalitat de la pràcti-
ca científica, però al mateix temps 
ressaltar que els que la practiquen no 
han de renunciar a la seva adscripció 
nacional. 

En el camp científic i tecnològic, 
la cooperació internacional no és no-
més un valor, sinó un dels punts bà-
sics en què es recolza l’avenç del co-
neixement. Però la segona part de la 
frase de Pasteur també és important 
en el context actual, perquè la políti-
ca científica pròpia de cada país és 
clau per al seu desenvolupament. 

La ciència i la tecnologia estan 
molt poc presents en el debat sobre 
el procés d’independència de Cata-
lunya, però sí que són motiu de dis-
cussió a Escòcia. No es tracta, esclar, 
d’un debat generalitzat que interes-
si a tota la població. Però sí que hi ha 
informes i articles que discuteixen 
diversos aspectes sobre la ciència 
d’una possible Escòcia independent. 

Una de les afirmacions que posa 
d’acord independentistes i unionis-
tes és que la ciència, la tecnologia i 
la innovació són claus en la competi-
tivitat i el desenvolupament econò-
mic d’Escòcia. També coincideixen 
a dir que la ciència escocesa se situa 
en l’elit mundial. Algunes mesures 
usuals per valorar la ciència que es fa 
en un país –com ara cites d’articles 
en relació al PIB– situen Escòcia en 
els primer llocs. 

Sembla que aquí s’acaben les co-
incidències. Els partidaris que Escò-

cia segueixi al Regne Unit 
alerten de la possible fal-
ta de recursos econòmics 
per mantenir aquest ni-
vell si s’independitza. Els 
que es decanten per la in-
dependència consideren 
que es podria conservar 
l’àrea comuna de recerca 
–com afirma el Llibre 
Blanc del govern esco-
cès– i que una frontera 
estatal no té per què im-
pedir l’accés a uns fons i a unes infra-
estructures que els científics i, en ge-
neral, els ciutadans escocesos han 
contribuït a crear i desenvolupar. Es 
tractaria que els fons depenguessin 
del rendiment d’un equip o institut 
concret. 

Els unionistes ressalten que Es-
còcia rep més diners per a ciència del 
que li correspondria pel seu nombre 
d’habitants: amb un 8,5% de la po-
blació britànica, rep un 10,3% dels 
diners que reparteix el Consell de 
Recerca. Per al govern britànic, una 

dria ser a la UE i beneficiar-se del 
programa marc de recerca. 

És cert que, en cas que els seus ciu-
tadans ho decidissin, el Regne Unit 
no abandonaria de cop la UE –els que 
situen una Escòcia o una Catalunya 
independents fora de la Unió deuen 
saber que una organització tan com-
plexa no permet fer fora un territo-
ri d’un dia per l’altre–. Però com que 
els programes de recerca són de pla-
nificació i desenvolupament a llarg 
termini, el sistema de recerca se’n 
podria veure afectat ben aviat. 

El que sembla més interessant de 
tot plegat és que a Escòcia es debat 
sobre quin model de recerca hauria 
de tenir el país si assoleix la indepen-
dència. I no només per enfortir-se 
econòmicament i fer més innovado-
res i competitives les empreses, sinó 
també per augmentar el benestar 
dels seus habitants –l’esperança de 
vida per als escocesos és 2,3 anys més 
baixa que per al conjunt de britànics– 
o per assolir un desenvolupament 
sostenible –actualment un 40% de 
l’electricitat ja prové d’energies reno-
vables i es preveu que d’aquí quatre 
anys el percentatge sigui d’un 67%–. 
Escòcia és un país científicament 
molt potent que està actualment dins 
d’un estat científicament molt po-
tent. Potser per això no és estrany 
que la recerca ocupi lloc en el debat.  

Pot ser que Catalunya sigui cien-
tíficament menys potent, però té un 
gran nivell en alguns sectors, com 
ara les ciències biomèdiques i la fo-
tònica. Tot i així, seria desitjable que 
en el debat sobre la independència, 
la ciència i la tecnologia hi tingues-
sin més protagonisme.

Escòcia independent 
hauria de pagar-se la seva 
ciència i això tindria un 
cost elevat. 

Alguns investigadors 
han expressat en públic 
el temor que això reduei-
xi els seus recursos per 
fer recerca. Però molts 
d’aquests investigadors 
també han expressat una 
altra por: amb el referèn-
dum que el 2017 podria 

situar el Regne Unit fora de la Unió 
Europea, també el conjunt de l’actu-
al estat perdria recursos. Per cada 
lliura amb què el Regne Unit contri-
bueix als programes europeus de re-
cerca, en rep 1,4. Davant d’això, al-
guns que no acaben de veure clara la 
independència temen trobar-se 
d’aquí uns anys dins del Regne Unit 
i fora de la Unió Europea i sense ac-
cés, per tant, a la majoria dels seus 
programes –quedaria com un país 
tercer, amb accés limitat–. Parado-
xalment, l’Escòcia independent po-
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Petits sacrificis? 

Volem una societat menys corrupta i 
més justa, més nostra. Ara bé, amb uns 
bons ingressos al compte corrent és molt 
fàcil pontificar sobre els sacrificis que ha 
de fer la part més indefensa de la socie-
tat: jubilats i funcionaris ja fa temps que 
veiem com es redueixen els nostres sala-
ris i els nostres drets.  

No he entès mai que retallar els drets 
pugui millorar l’economia. Sí que crec, 
però, que si reduïm els beneficis dels 
bancs que hem rescatat amb els nostres 
diners, si fem que les grans fortunes pa-
guin els impostos que els pertoca, o bé 
si obliguem evasors i defraudadors a re-
tornar allò de què s’han apropiat il·legal-
ment, l’economia milloraria. I seria, ara 
sí, la que mereixem. 

Amb les seves declaracions, la Sra. An-
na Simó possiblement aconsegueixi un 
efecte contrari al que persegueix. Prou 
de demanar: ofereixin alguna cosa que 

ens sembli justa. No augmentin la nostra 
indignació. No ens demanin més “petits 
sacrificis”. 

JOAN LLOPIS BUSQUETS 

SANT ANDREU DE LA BARCA 

Palafrugell s’ho mereix 
La ciutat de Palafrugell concentra, en un 
radi de 300 metres, una oferta cultural 
i patrimonial poc freqüent: la Fundació 
Pla i les seves rutes; la seu de la funda-
ció Vila Casas a Can Mario, un dels mi-
llors museus d’escultura contemporània 
del país; el Museu del Suro, una joia de 
l’arqueologia industrial; la casa-museu 
de Modest Cuixart, amb una meravello-
sa visita guiada al capvespre, etc. 

Malgrat tot, aquest panorama cultu-
ral pateix algunes mancances clamoro-
ses: no hi ha una publicitat unificada que 
faciliti una promoció col·laborativa (que 
les atraccions turístiques es promoguin 
les unes a les altres), els horaris són poc 

productius (tanquen 3 o 4 hores cada tar-
da)... Palafrugell es mereix gestionar bé 
el seu potencial cultural. S’ho mereix de 
sobres. I nosaltres també. 

JOSEP M. ARMENGOU I IGLESIAS 

BARCELONA 

Sorolls estiuencs 
Després de tanta festa estiuenca pirotèc-
nica i musical, em pregunto el perquè de 
tant soroll i gresca. Per ventura les va-
cances no són també per descansar? No 
tenim dret al silenci durant la nostra 
temporada d’oci? Com sempre dic: en la 
moderació hi ha el just equilibri.  

A més, observo amb perplexitat que, 
malgrat la crisi, se segueixen organitzant 
festes sense parar atenció a les despeses. 
I no podia ser més encertada la frase de 
Josep Pla: “Com més buida és l’existèn-
cia, més soroll necessita”.  

GUILLERMO MARTÍ CEBALLOS 

SANT POL DE MAR 

Donar lliçons 
És important que, en tots els casos de 
corrupció, s’aclareixin els fets i s’exigei-
xin les responsabilitats pertinents.  

Ara bé, hi ha casos en què les decla-
racions de determinats personatges ul-
trapassen qualsevol nivell de cinisme i 
esdevenen un insult groller als lectors.  

Que l’eurodiputat del Partit Popular 
Esteban González Pons, membre desta-
cat del PP valencià, furgui en el tema de 
la corrupció a Catalunya n’és un exem-
ple. Que ell ens vulgui donar lliçons és 
vergonyós. 

JOSEP VARELA I SERRA 

LLEIDA
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