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bans, els darrers anys del franquisme i els primers de la democràcia, els catalans patíem de
cofoisme. “Som els millors”, es
deia. Ens sentíem satisfets de la nostra
economia, del nostre esperit d’iniciativa,
d’una forma excessiva i vanitosa. Ara, i
des de fa uns anys, hem passat a l’extrem contrari i tendim al masoquisme
econòmic, a destacar les nostres mancances i a experimentar un cert plaer
amb les desgràcies que ens poden caure
al damunt. I és evident, per a tothom
que tingui ulls i els obri, que la situació
actual és molt millor que la de fa 25
anys. Molt millor ara que patim de masoquistes que quan ens crèiem els millors.
M’he alegrat, per tant, quan he sentit
dir a dos consellers de la Generalitat de
Catalunya que l’economia catalana va
bé. Ho han dit el d’Economia i Finances,
Antoni Castells, i el de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé. Castells, amb
motiu, primer, d’una conferència en el
Cercle Financer, davant d’una important presència d’empresaris, i després en
el Parlament de Catalunya. El segon, al
comentar la darrera enquesta espanyola
sobre la població activa (EPA), que indica
es van crear 102.800 llocs de treball a
Catalunya durant el 2003. No he vist cap
informatiu de TV3 que informés sobre
aquelles dues manifestacions i els diaris
les han destacat ben poc, com si no tinguessin importància, mentre que algunes males notícies econòmiques relacionades amb el tancament de fàbriques
mereixien una gran atenció mediàtica.
Parlar de la bona salut de l’economia
catalana provocava, fins ara, una actitud
despectiva, si ho deia una persona amb
responsabilitat política –què vols que
digui!–, o bé una allau de protestes indignades, si era una persona com jo la
que ho deia. Confio que ara canviarà una
mica el to dels comentaristes.
Si busco les raons que poden haver
portat al canvi de l’actitud cofoia a la
propera al masoquisme, només veig la
influència negativa que ha tingut sobre
l’opinió catalana el creixement de Madrid. Ens vàrem despertar un dia amb la
desagradable sorpresa que ja no érem els
millors, ni tan sols els primers en tot,
sinó els segons, i es començà a parlar
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Abans estàvem cofois;
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Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances
amb una creixent preocupació de l’anomenada pèrdua de pes de Catalunya
amb relació a la resta de l’Estat i especialment enfront de Madrid. Un plantejament que no té en compte els aspectes
en els quals l’economia catalana excelleix, sinó tan sols els seus dèficits.
Madrid ens fa anar de bòlit i amb raó,
perquè al marge de les envestides polítiques de la dreta i d’una part de l’esquerra espanyoles, que són vergonyoses,
el centralisme d’Estat redueix les pistonades de l’economia catalana. Però
també aquí donem més transcendència
a les males notícies que a les bones. El
conseller de Treball i Indústria va comentar, en fer la declaració amb què
encapçalo l’article, que Catalunya havia
generat durant l’any passat el doble de
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llocs de treball que Madrid i cap periodista, fora d’un, ho va subratllar. Catalunya ha estat també l’autonomia que
més places de treball qualificat ha creat, superant per primera vegada Madrid, i també aquí hem hagut de llegir
la lletra petita per assabentar-nos-en.
Sembla que no ens acabem de creure
que, tot i la gran quantitat de problemes que tenim, l’economia es manté en
bona marxa.
No és correcte parlar sempre d’un vas
mig buit, sense referir-nos al fet que el
vas també és mig ple. I el contingut
d’aquest vas permet confiar que se superaran els problemes i tirarem endavant. No sé si tornarem a superar Madrid en molts aspectes, perquè no tenim el suport polític i econòmic que

tenen totes les iniciatives que es fan des
de Madrid, però el fet en si no ens ha de
preocupar massa. Quan fem la comparació amb el creixement econòmic madrileny hem de sumar un component
de capitalitat a favor de Madrid i hem
de restar, en el cas de Catalunya, el pes
de totes les inversions que ha deixat de
fer l’Estat i de totes les actuacions contràries a l’economia catalana en els
darrers 50 anys, que són moltes. He escrit llibres i centenars de pàgines sobre
aquests temes i sé de què parlo.
Per altra part, m’alegro molt que
–Madrid al marge– la resta de l’Estat
hagi tingut un bon creixement i s’hagin
reduït les distàncies amb Catalunya. Me
n’alegro per pur sentiment de solidaritat, però també com a català. No ens ha
anat gens bé, històricament, ser la zona
relativament rica dintre d’un Estat pobre. No érem rics amb relació a Europa,
però ho semblàvem per als andalusos,
murcians, extremenys i aragonesos. Un
major desenvolupament i una major
renda per habitant ens han creat unes
antipaties i uns recels, que ens perjudiquen, molt difícils de superar. Madrid
no els en crea perquè és la seva capital
i s’hi senten identificats, mentre que
Barcelona i Catalunya no ho són i encara tenim la barra de reclamar contínuament i de parlar una llengua que no
és la seva. La superació d’aquells recels
només es pot aconseguir a base de fer
que la diferència entre els nivells de
renda es redueixi del 20% que teníem
fins a un 5% o a un 10% com a màxim.
No significa que nosaltres baixem, sinó
que ells pugin i s’apropin.
Experimentar una certa satisfacció
pels nostres problemes i rabejar-nos-hi
no és bo per a la salut mental i política.
Tampoc ho era el cofoisme d’abans, que
pretenia situar-nos en un pla superior
als altres. No ha de ser tan difícil posar
les coses en el seu lloc i veure com l’economia catalana és singular dintre
d’Europa, que porta una marxa que l’ha
situada en els darrers 25 anys en la
mitjana de la renda europea i que, no
obstant, té nombrosos problemes per
resoldre, dels qual la culpa correspon
en part a nosaltres mateixos, que no ho
fem prou bé, i en part al centralisme de
l’Estat, en proporcions difícils de definir.
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es eleccions nord-americanes s’acosten i molts tornen a recordar el
que va passar als últims comicis.
Se’n recorden, de l’espectacle de
Florida? Compta, recompta i torna a
comptar per acabar amb una diferència
d’un centenar de vots. Aleshores es va
plantejar la necessitat de cercar un sistema electrònic de votació alternatiu a les
targes perforades i el recompte manual.
¿En què ha quedat tota aquella polèmica?
La conseqüència més important va ser
l’aprovació l’octubre de 2002 de la llei
Ajuda Amèrica a Votar, en la qual s’insta
l’Institut Nacional d’Estàndards i Tecnologia dels Estats Units a millorar el sisema de votació per al gener de 2006. Totes
les expectatives sobre aquestes millores
estaven posades en procediments de votació electrònica.
Quina és la situació actual? Uns quants
estats dels Estats Units han comprat màquines amb pantalla tàctil per votar
electrònicament. No obstant, són cada
cop més els analistes i experts que dubten que sigui factible la votació electrònica. El primer problema d’aquestes màquines és la seguretat. Una de les em-
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preses més importants en la comercialització de màquines de votació electrònica
és Diebold, que abasta d’equips Maryland, Geòrgia, Califòrnia i Ohio entre
d’altres Estats. Experts de les universitats
de Rice i Johns Hopkins han comprovat
que el software de l’empresa no tenia les
mínimes garanties de seguretat i que fins
i tot es podia reprogramar amb una
agenda electrònica. A més el programa
no tenia els últims pedaços per al sistema
operatiu Windows i, per tant, era susceptible de ser atacat per hackers des de
una altra localització (mode remot). En
segon lloc, les eleccions que ja s’han realitzat utilitzant sistemes electrònics han
generat exemples de gran imprecisió, per
no dir-ho d’una altra manera. A Boone
County, amb una població de 19.000 votants registrats, el sistema electrònic va
comptar més de 144.000 vots. A les elec-

cions primàries per a governador de Florida va haver-hi llocs on van anar a votar
més de 1.300 persones però la màquina
només va comptar un vot. Un tercer
problema és la desconfiança en el software per la possibilitat que algú l’hagi
alterat amb algun mecanisme difícil de
detectar i que afavoreixi un determinat
candidat. Alguns analistes sospiten que la
inesperada victòria republicana a les
eleccions intermèdies de Geòrgia el 2002
va ser deguda a la utilització de les màquines de Diebol, el director executiu de
les quals és amic personal de Bush i un
important contribuent a la seva campanya per a la reelecció. La reiterada negativa de l’empresa a deixar que experts
independents revisin el software no fa
més que augmentar les ombres de la
sospita. Però si és secret, com és que alguns experts hi han tingut accés? Para-

doxalment l’autor d’un llibre sobre sistemes de votació electrònica va trobar a
Internet, en un servidor desprotegit de
l’empresa Diebol, el famós fitxer rob-Georgia.zip, que contenia tot el codi del software. Per als malpensats el rob inicial és
l’abreviatura de Robert Behler, un tècnic
de Diebol, i no de robatori.
Finalment el problema més greu de la
votació electrònica és la impossibilitat de
recomptar vots si alguna cosa va malament, ja que no hi ha paperetes sinó
simplement bits que poden haver-se gravat malament. Per aquest motiu algun
experts han proposat el “vot verificat”,
que consistiria a fer la selecció per ordinador i amb posterioritat comprovar, a
través d’un vidre, si el vot, ja traslladat a
paper, és correcte. Finalment el paper es
dipositaria automàticament en una urna.
Al final, la màquina s’utilitzaria per obtenir resultats provisionals ràpids però
els resultats oficials serien conseqüència
del recompte en format paper. Sigui com
sigui sembla que queda clar que la democràcia electrònica encara no és a un
clic de distància dels nostres dits.
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