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E C O N O M I A / S E T D I E S

aigua dolça és un bé escàs. És prou sabut, però
cal repetir-ho. Una aigua
que té tres grans aplicacions: ús per part de la
població –beguda, higiene, aire condicionat–, regadiu per als
conreus, i com a font energètica als
embassaments. Sobre un bé escàs, sempre hi ha disputes. He trobat una cita de
l’escriptor nord-americà Mark Twain
que trobo genial, com la major part de
la seva obra. Mark Twain, que va viure
als Estats de Nevada i Califòrnia el segle
XIX en els anys de la febre per les mines
d’or i de plata, va dir: “El whisky és per
beure, i l’aigua per barallar-se”. Tenia
tota la raó, ja que l’escassetat de l’aigua
fa que a tot arreu es discuteixi asprament sobre el seu ús, els uns per defensar la que tenen i els altres per aconseguir la que els fa falta. Heus aquí quatre
històries al voltant de l’aigua.
Califòrnia és l’Estat més ric dels Estats
Units. Diuen de Catalunya, que hauria
de pretendre ser la Califòrnia europea,
una economia en la qual els productes
agrícoles són compatibles amb la indústria més avançada. L’aigua se la disputen els ciutadans i els pagesos. La part
del sud, al voltant de Los Angeles, té
greus problemes d’aigua, conseqüència
del creixement de la seva població i del
creixement de la d’altres Estats, a l’altre
costat, com Arizona i Nevada, que treuen l’aigua del mateix riu, el Colorado.
La gent de ciutat la reclama dels pagesos, que representen només el 3% de la
població activa, però consumeixen el
80% de l’aigua disponible. La riquesa
agrícola californiana és molt important,
però ara es troben que el cost de l’aigua
encareix el cost de venda dels seus productes del camp i ja no són competitius
amb els equivalents de països pobres. Ha
baixat fortament la producció de tomàquets, prunes, pistatxos i cotó. Les autoritats californianes han posat en marxa
plantes dessalinitzadores i han programat uns enormes transvasaments dels
rius californians, que es proposen fer
arribar l’aigua a tot arreu. Potser ho
aconseguiran, però no rebaixaran el
preu de l’aigua.
La ciutat-Estat de Singapur, al Sud-est
Asiàtic, té problemes de subministra-
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Imatge de l’embassament de Riba-roja, amb el cabal de l’Ebre
ment d’aigua potable per a la població,
de manera que ha arribat a solucions
que han fet estremir els seus habitants.
Aprofiten l’aigua dels torrents i de la
pluja, que barregen amb la procedent de
les clavegueres i de condicionadors d’aire, convenientment reciclada. Si hi han
d’anar no és recomanable fer acudits
bruts –escatològics– sobre aquesta
qüestió, perquè ja n’estan una mica
cansats i no els fa cap gràcia. El primer
ministre de l’Estat va donar exemple,
quan va sortir per la televisió bevent un
vas d’aquesta aigua després de jugar un
partir de tennis. No se sap de quina en
va beure, després a casa, en privat. A
Catalunya no hem arribat a aquest extrem, però qualsevol persona que begui
aigua del Llobregat o del Ter, tal com
baixa, es pot assegurar una llarga estada
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a l’hospital. I l’aigua que bevem, purificada, no ens fa cap mal, però tampoc ens
recorda els cims pirinencs o una font
enmig d’un prat.
Dues històries de països nòrdics, amb
molta aigua. A Finlàndia, el país dels
100.000 llacs, voltat d’un mar poc salat
–del qual beuen els gossos, els ànecs i els
cignes–, no pots fer dues passes sense
mullar-te els peus. Però tenen un territori
molt pla, amb poc relleu, de manera que,
com que no hi ha forts desnivells, no
poden aprofitar la força de l’aigua, com
és el cas de Suïssa o Àustria. És el país
europeu amb el preu més baix de l’aigua
i, encara que també és un dels que té el
cost de l’electricitat més baix, ara han
començat a construir una central nuclear, al costat d’una altra ja en funcionament, perquè consideren que és la millor

solució a l’augment de la demanda d’electricitat. I que consti que si hi ha un
país amb respecte a la natura és Finlàndia. Però no hi ha hagut protestes.
Noruega té aigua i té relleu orogràfic,
de manera que la poden aprofitar per fer
embassaments, canalitzar-la i produir
energia elèctrica a bon preu. La seva
costa i els seus fiords atrauen un turisme
internacional, que marxa sempre content, perquè l’espectacle s’ho mereix. Un
dels més coneguts és una cascada espectacular, que cau d’una gran alçada
sobre el mar, enmig d’un bosc d’avets.
Preciós! Però a finals del mes de setembre, quan marxen els darrers turistes, els
pocs que queden veuran una espectacle
encara més impressionant. A una hora
determinada, el corrent d’aigua queda
col·lapsat i la cascada eixuta, com si haguessin tancat l’aixeta. I és que el govern
destina l’aigua durant uns quants mesos
a produir electricitat i la desvia cap a
una canonada que la porta a les turbines. Amb l’arribada del bon temps, l’aigua torna a ser espectacle turístic. És un
problema de més valor afegit: a la primavera i l’estiu el turisme, a la tardor i
l’hivern, la producció elèctrica.
Saint-Exupéry, l’escriptor francès autor d’El petit príncep, explica en una de les
seves obres la visita d’un xeic àrab a una
exposició internacional de París, a primers del segle XX. En acabar la visita, li
demanaren què li havia agradat més de
la fira, si les enormes màquines industrials o els darrers models d’automòbils
o locomotores. El xeic, que venia d’una
de les terres més seques del món, contestà: “El que m’ha agradat més és
aquella cascada d’aigua, que hi havia al
centre de l’exposició. M’he quedat una
estona per veure quanta estona durava,
però ha continuat caient com si l’aigua
no s’hagués d’acabar mai. Això sí que és
una meravella!”. El poble apatxe, que
vivia al desert d’Arizona i Texas, anomenava a una dona estimada Aigua que
corre, ja que només coneixien l’aigua
embassada i per a ells un rierol era una
meravella.
L’aigua dolça és un bé econòmic escàs
en el món i que pot generar més baralles
que l’or i la plata, com en els temps de
Mark Twain. Podem viure sense whisky,
però no sense aigua.
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T RI B UNA D E LA NO VA E C O NO MIA

na de les bases de la nova economia rau en la progressiva
implantació dels ordinadors a
les empreses i les llars de moltes famílies. Però perquè aquests artilugis funcionin és necessari un software mínim, anomenat sistema operatiu, que s’encarrega de controlar les
funcions bàsiques de l’ordinador. En
l’actualitat el domini en els sistemes
operatius el té Microsoft amb el programa Windows. De fet ha estat el domini del sistema operatiu el que ha fet
de Microsoft l’empresa més gran del
món. El codi de Windows està tancat
en el sentit que no pot ser modificat
pels usuaris, que s’han d’acontentar
amb les funcions programades i, per
exemple, no es poden protegir dels
múltiples errors de seguretat de Windows canviant alguna línia del programa. Existeix un altre tipus de sistema operatiu anomenat de codi obert
perquè l’usuari pot accedir a les entranyes del sistema i programar les
seves pròpies utilitats més enllà de les
que estan disponibles per defecte. L’e-
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xemple més clar és el de Linux. Normalment aquests sistemes són gratuïts
i s’enquadren en la filosofia del software lliure que, com el llenguatge,
evoluciona amb les aportacions dels
seus usuaris. R. Stallman, el màxim
exponent d’aquesta tendència, va ser a
Barcelona la setmana passada per seguir impulsant la idea que la propietat
del software és un robatori.
És paradoxal que la seva presència
coincidís amb el debat al Senat sobre la
directiva europea de patents de software i la discussió sobre si s’ha de
proporcionar protecció, a través d’una
patent, als programes d’ordinador.
La qüestió sobre la patentabilitat del
software és molt important. L’argument que hi ha darrere de la protecció

intel·lectual del software és el mateix
que el que hi ha darrere de la protecció
intel·lectual de qualsevol innovació: si
no es protegeixen els drets d’innovador proporcionant-li un premi suficient per al risc adquirit, aleshores les
taxes d’innovació disminueixen. El
contraargument que hi ha davant la
protecció del software és que si aquesta
protecció és excessiva, aleshores aquest
poder de monopoli sobre el producte
pot tenir efectes negatius i frenar la
innovació. En el cas dels dos sistemes
operatius més importants, Windows i
Linux, resulta que el segon és més estable, eficient i integral malgrat ser
gratuït i obert. Per tant, és precisament
l’absència de protecció intel·lectual la
que fa que Linux millori i evolucioni.

El problema és que fins fa poc Linux
era un sistema utilitzat fonamentalment per gent amb bastants coneixements d’informàtica i no tenia un interface gaire pràctic (per entendre’ns
finestretes). Les coses estan canviant ràpidament i Linux està guanyant quota
de mercat, sobretot en el sector de
servidors. A més, l’última sentència del
judici contra Microsoft obliga l’empresa a proporcionar part del codi font
de Windows als proveïdors, cosa que
significa obrir-lo.
La pressió de Linux està portant Microsoft fins i tot a aprofundir en la seva
política de codi compartit incloent-hi
els governs després que alguns, com
l’alemany, s’hagin passat a Linux com
a opció barata, segura i sense secrets.
Recordem que el govern xinès va arribar a sospitar que Windows tenia una
finestra posterior perquè la CIA pogués
espiar la Xina.
Linux sembla haver guanyat algunes
batalles, però la guerra continua i no
serà fàcil derrotar Microsoft. Seguirem
amb interès els esdeveniments.

