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i mirem el diccionari de
l’Institut d’Estudis Catalans,
al mot sofisma hi podrem lle-

gir la definició següent: «Argument
capciós, sil·logisme viciós, que fa
passar com a veritat el que és fals.»
A Catalunya, una bona part dels po-
lítics catalans juntament amb una
bona part dels millors caps de brot
del pensament i dels creadors d’opi-
nió, ens han anat creat un relat, al-
guna vegada fins i tot èpic, però so-
vint fals, que tothom ha acceptat:
n’hi ha que l’han acceptat entusiàs-
ticament i d’altres amb una certa re-
sistència, però finalment tots l’hem
acceptat. Un relat de país que ara ja
no existeix. Almenys no em reco-
nec en aquest país d’actituds inqui-
sitorials contra Fèlix Millet.

Des del principi i des d’aquestes
mateixes planes, he estat molt crític
amb tot aquest afer del Palau i amb
la gent imputada i fins i tot amb els
que no ho han estat, però hi van ac-
tuar amb lleugeresa. Però tota
aquesta pressió «popular» per pres-
sionar el jutge instructor perquè
empresoni Millet, no és pròpia del
país que jo estimo, perquè em sem-
bla una actitud més hereva de la in-
quisició i de venjança, que no de
justícia i de dret. I jo estimo i vull i
defenso un país lliure, amb un estat
de dret on la llei i els que la impar-
teixen facin bo allò de l’equilibri de
la balança.

I mentre a tot Catalunya teníem
aquest gran debat, al nostre país
passaven coses importants, de gran
transcendència i que a penes ha me-
rescut un breu en els diaris i cap co-
mentari. Una de les grans empreses
catalanes, amb seu a Barcelona,
passa a mans d’una empresa france-
sa. Agbar, que fins i tot amb el gra-
tacels de la seva seu ha esdevingut
ja un símbol de l’arquitectura mo-
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derna i del potencial econòmic de la
capital catalana, passa a mans de
l’empresa francesa Suez Environ-
nement (potser aviat passarà a ser
tot un símbol de la nostra decadèn-
cia). És cert que, amb aquesta ope-
ració, Criteria aconsegueix fer-se
amb la totalitat de l’asseguradora
Adeslas, però el que ens queda
d’aquesta operació és que aquesta
setmana Catalunya ha perdut una
important empresa catalana i, en
aquest cas, no ho podem atribuir a la
crisi econòmica.

La indústria de l’Estat espanyol
aquest tercer trimestre ha perdut
79.800 llocs de treball fixos, se
n’han perdut més que en el sector de
la construcció, que n’ha perdut
71.700. Una bona part d’aquests
llocs de treball s’han perdut a Cata-
lunya i la majoria en empreses mul-
tinacionals estrangeres els òrgans
de decisió de les quals són fora de
casa nostra.

La nostra història ens ensenya
sense cap mena de dubte que Cata-
lunya és terra d’emprenedors i
d’empresaris. Emprenedors nostres
van saber estar a l’alçada de les cir-
cumstàncies i agafar en el moment

oportú el tren de la industrialització.
Però aquella vocació empresarial,
de la qual encara en fem gala, fa
anys que es va mitigant molt. Salvat
honroses excepcions, la gran majo-
ria dels grans empresaris que van
poder, es van vendre l’empresa a
una multinacional: i a viure! Quedi
clar que no critico el seu dret, que
tenien i tenen encara, a vendre’s
l’empresa: el que em dol és aquesta
manca de vocació empresarial i
també de patriotisme, perquè em-
pobreix i afebleix el meu país. No-
més farem país si fem indústria prò-
pia de prestigi, i per fer això, a més
d’empresaris vocacionals, necessi-
tem més empresaris amb sentit pa-
triòtic. Israel, un país de set milions
i mig d’habitants, envoltat d’ene-
mics, sense recursos naturals i
només amb dos ports i un aeroport
com a porta de sortida al món, és
–després dels EUA i el Canadà– el
país que té més empreses que cotit-
zen en el Nasdaq. A més de vocació
empresarial, mantenir una gran em-
presa allà, amb les condicions geo-
polítiques tan difícils, requereix un
gran sentit de país. I ho confesso: en
sento enveja.

La Catalunya sofista
l’anàlisi | ESTEVE VILANOVA. evilanova@elpunt.cat

Félix Millet, al centre, sortint de declarar dels jutjats. / EFE

● El govern espanyol va
anunciar ahir un nou im-
puls al sector de l’automò-
bil pel qual Indústria pror-
roga les ajudes per a la
compra de cotxes fins al fi-
nal d’any –amb una dota-
ció de 40 milions d’euros–
i estableix una sèrie de ga-
ranties i subvencions per a
l’any vinent, si bé aquestes
encara no s’han concretat.
El ministre d’Indústria,
Miguel Sebastián, va deta-
llar l’ampliació de les aju-
des del pla 2000E per a la
compra d’automòbils, de
manera que uns altres
80.000 vehicles es podran
acollir a les subvencions
aquest any, que s’esten-
dran també a 2010, en les
condicions que acordi el
Congrés dels Diputats.

Sebastián va explicar
que l’executiu estatal pror-
rogarà fins a final d’any el
pla vigent, per al qual ajor-
nament serà necessària
una dotació de 40 milions
d’euros més. L’import
previst per al 2010 s’haurà
de negociar amb els grups
parlamentaris en el marc
del pressupost general de
l’Estat. Sebastián va con-
firmar que existeixen
avals i garanties per a l’au-
tomoció en el pressupost
per un import de 1.000 mi-
lions d’euros. El ministre
d’Indústria va assegurar
que així «el govern reafir-

ma el seu compromís amb
el sector de l’automòbil»,
perquè no només han dit
que és un sector «estratè-
gic», sinó que ho demos-
tren «amb fets». També va
explicar que el manteni-
ment del pla, que es va po-
sar en marxa al maig, es
deu a l’èxit assolit per la
iniciativa, «que ha aconse-
guit girar al revés el mercat
de l’automòbil» a l’Estat
espanyol, un dels més
afectats per la crisi, amb la
qual cosa s’ha passat d’un
descens de matriculacions
de més del 40% a un incre-
ment de més del 20%.

Satisfacció de Soy
El secretari d’Indústria,
Antoni Soy, va mostrar la
seva satisfacció per la de-
cisió de prolongar els ajuts
i va recordar que la Gene-
ralitat va ser pionera en
aquesta matèria. «Ara s’ha
demostrat que aquesta me-
sura ha funcionat, el mi-
nistre ho ha reconegut i
proposa continuar-la. Ja
que en vam ser pioners,
ens sembla totalment ne-
cessària i ho valorem posi-
tivament», va destacar. En
aquest sentit, el govern va-
lorarà els recursos de què
disposa per continuar ofe-
rint les ajudes, tant aquest
any com el que ve, ja que
són finançades a parts
iguals per l’executiu esta-
tal i l’autonòmic.

El govern espanyol prorroga
els ajuts per comprar un

cotxe nou fins a final d’any i
estudia ampliar-los al 2010

EFE / Barcelona

● L’activitat turística a
l’Estat espanyol tancarà el
2009 amb una caiguda del
5,6% del seu PIB, la dada
més desfavorable de la dè-
cada i per novè any conse-
cutiu amb una aportació a
l’economia espanyola per
sota de la mitjana de tots
els sectors. Així ho va in-
dicar el vicepresident
executiu de l’Aliança per a
l’Excel·lència Turística

(Exceltur), José Luis Zo-
reda, després d’explicar
que la temporada d’estiu,
la més important per al
sector, «no ha estat gens
bona» i que els senyals
d’una possible recupera-
ció encara són «molt fe-
bles» perquè es puguin fer
pronòstics sobre l’evolu-
ció del turisme el 2010.

Tot i que entre el juliol i
el setembre es va moderar
lleugerament el ritme de

caiguda de l’activitat turís-
tica, en passar d’un des-
cens del 6,6% del segon
trimestre al 5,7% el tercer,
això s’ha aconseguit amb
una forta reducció de
preus. La deflació de preus
del turisme es va situar
l’estiu per damunt de la
mitjana, en haver-se reduït
un 5,8% en el sector hote-
ler, un 1,3% en el del trans-
port aeri i un 2% en el de
viatge organitzat, al costat

del descens de l’1,1% de
l’IPC general.

La rebaixa de preus ha
estimulat la demanda in-
terna, que ha respost a l’es-
tiu millor que l’externa,
que ha baixat un 10% i no
només s’ha reduït pel que
fa als principals mercats
emissors –Alemanya i el
Regne Unit–, sinó també
als països nòrdics (un 7%)
i als països de l’est d’Euro-
pa (gairebé un 23%).

El sector turístic preveu tancar l’any
amb un descens de l’activitat del 5,6%

EFE / Madrid ● Esteve ha invertit 300 mi-
lions en R+D entre 2005 i
2009 i té previst doblar la in-
versió els pròxims cinc
anys, segons ha explicat el
seu vicepresident, Albert
Esteve, que ha dit que les
farmacèutiques han de fer
un esforç en el terreny de la
investigació per treure nous
productes. En una conferèn-
cia organitzada per
Pricewaterhouse Coopers,
Esteve va indicar que el

grup, que preveu facturar
aquest any prop de 900 mi-
lions d’euros i el 2015 asso-
lir uns ingressos de 1.250
milions, vol ser referent
mundial en el camp dels
analgèsics, entre d’altres
projectes.

A més, va comentar que
la demanda de medica-
ments seguirà creixent a
causa de l’envelliment de la
població, i que el 80% de la
despesa farmacèutica la fan
els més grans de 65 anys.

Esteve doblarà en cinc
anys la inversió en R+D

EFE / Barcelona
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