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Diversificació i 
innovació, la solució

Sr. Director:
Humans i animals tenim òr-

gans de recanvi per si en falla un 
(dos ronyons, dos cames, braços, 
etc.), tal com digué un soldat es-
partà a la pel·lícula 300 agraint 
als Déus tenir un altre ull quan 
quedà borni en una batalla con-
tra els perses. I avui una eco-
nomia per ser efectiva i resistir 
a un món canviant ha de tenir 
moltes potes. El conflicte entre 
Rússia i Ucraïna amb el gas com 
a arma de xantatge demostra 
la limitada sobirania que passa 
factura a economies nacionals. 
El recurs del capitalisme en crisi 
a la guerra està activat, titllant 
Putin de dictador (no més que 
una UE que trenca països per 
salvar bancs); i els atacs d’espe-
culadors als preus del petroli 
s’utilitzen per sabotejar econo-
mies rivals com la veneçolana 
o la iraniana. Al nostre país es-
casseja la diversificació de l’eco-
nomia més enllà del turisme i 
manca de voluntat política per 
apostar per a la innovació, enca-
ra que als acrònims R+D se’ls ha 
afegit la I d’innovació (R+D+i). 
Pensem que innovar no significa 
inventar, ja que mentre la inven-
ció és la creació d’un nou pro-
ducte la innovació tracta de tro-
bar altres utilitats a un producte 
ja inventat. Mentre a països com 
Islàndia la innovació és ara peça 
clau pel seu creixement econò-
mic. Un exemple és un nou ci-
ment més ecològic extret de les 
cendres dels volcans islandesos 
(l’ecologia no és incompatible 
amb creixement econòmic ni 
innovació), veient com davant 
situacions de tot tipus es pot 
treure profit. Més si acabéssim 
amb les quatre grans dependèn-

cies que aquí llasten el nostre 
creixement: l’exterior; subor-
dinació del sistema productiu a 
interessos mercantils; l’enorme 
cost de factures energètiques 
insostenibles; i l’absurda pro-
hibició de sobrepassar quotes 
de producció de mercaderies de 
les quals som competitius, con-
tradient la defensa de la lliure 
producció i establiment. Pren-
guem-ne nota.

TONI YUS PIAZUELO

La tirania de les 
llengües inútils

Sr. Director:
Del llibre Crítica de la raó 

literària, de Jesús G. Maestro, 
professor de Teoria de la Li-
teratura: “El credo lingüístic 
ha reemplaçat el credo religi-
ós. La inquisició de la llengua 
ha reemplaçat la inquisició de 
l’Església. L’actual esquerra 

postmoderna, en plena aliança 
amb els moviments naciona-
listes d’extrema dreta, utilit-
za la llengua amb la intenció 
d’imposar als éssers humans 
el control idiomàtic de la seva 
vida personal, social i profes-
sional i, per descomptat, de la 
seva vida escolar. 

És intolerable que l’esquer-
ra, que políticament sempre ha 
volgut representar la llibertat 
davant l’opressió, protagonitzi 

sense vergonya i sense intel·li-
gència aquest moviment que 
imposa l’ús de la llengua amb 
finalitats tiràniques. La utili-
tat d’aquestes llengües no és 
comunicativa, sinó repressora.

És a dir, són llengües inútils 
per a la comunicació i el conei-
xement. Llengües inservibles, 
excepte en l’exercici polític de 
la tirania. 

Sota la disfressa del mite 
de la cultura, i de paraules 
enganyoses com ara identi-
tat, o terra dels nostres avis, 
es tracta d’imposar a una po-
blació que mai no ha parlat tal 
llengua, l’ús de tal llengua.

A tot això contribueixen de 
forma irresponsable polítics 
i professors d’universitats, 
d’instituts i d’escoles. 

Els qui, lluny d’assumir la 
realitat de les seves responsa-
bilitats civils i professionals, 
han reemplaçat el coneixe-
ment per la ideologia, i la crí-
tica científica i filosòfica de 
la realitat per la prostitució 
política de les seves activitats 
acadèmiques.

La idea de llengua com la 
idea d’identitat és avui un 
monstre metafísic preservat 
per la filologia postmoderna. 
Algun dia els filòlegs hauran 
de donar compte de la seva 
complicitat manifesta d’aques-
tes aberracions manifestes. 

És això el que volem? Hem 
construït una democràcia per 
a això? Les llengües són tec-
nologia, no signes d’identitat. 
Les llengües no poden tenir 
més drets polítics que els ma-
teixos éssers humans. En una 
democràcia, les llengües inú-
tils no poden instituir-se ni le-
gitimar-se com un instrument 
polític de tirania.”

VENANCIO                                                    
RODRÍGUEZ SANZ

Envieu la vostra carta a cercle@segre.com. Una selecció més àmplia podeu trobar-la a 

LA CARTA DEL DIA

SR. DIRECTOR:
Aquesta setmana acollim a la nostra ciu-

tat el 23è Concurs de Piano Ricard Viñes. 
Aquest tipus de certamen agrupa un gran 
nombre de pianistes que es disputen els 
primers premis davant les tecles utilitzant, 
entre altres, peces del que es coneix com a 
Repertori Ricard Viñes. Vint-i-nou partici-
pants d’arreu del món han pres possessió 
de les instal·lacions del conservatori i del 
mateix auditori per tal d’ultimar els detalls 
de les seves compareixences davant el ju-
rat, omplint cada racó de l’edifici dels sons 
màgics que algun dia va tocar tan il·lustre 
personatge ilerdenc. 

Com a músic, m’omple d’orgull que la me-
va ciutat sigui seu d’un concurs d’aquestes 
característiques i poder gaudir de primera 
mà d’interpretacions tan acurades i singulars 
de les diverses peces de la literatura pianís-
tica. Val a dir que aquest any, la competi-
ció destaca per un elevadíssim nivell i una 
novetat en la prova final: els participants 
hauran d’interpretar un concert per a piano 
acompanyats de l’Orquestra Simfònica del 
Vallès. És important destacar la preparació 
que recau sobre cadascun dels concursants 
per tal d’estar al nivell que s’exigeix. A més 

a més, l’equip humà de l’auditori s’ha bolcat 
en el que és un dels esdeveniments culturals 
de l’any. 

Ricard Viñes, a qui es rendeix homenatge, 
va ser un intèrpret, crític i divulgador musical 
que, com a molts dels grans talents d’avui en 
dia, va haver de deixar la ciutat per créixer 
en la seva professió. Tanmateix, sempre va 
mantenir el contacte amb Lleida i, tot i haver 
passat gran part de la seva vida a París, des-
cansa a la Terra Ferma per voluntat pròpia. 
La seva figura va contribuir a la difusió de 
l’obra de grans autors russos i sud-americans 
i va estrenar nombroses obres de Maurice 
Ravel, amb qui compartia una forta amis-
tat, i Claude Debussy, entre d’altres. Com 
a alumne en pràctiques de l’Auditori Enric 
Granados, he de reconèixer i valorar l’esforç 
que comporta l’organització d’un happe-
ning com aquest i com a lleidatà m’omple 
d’orgull veure i formar part de l’homenatge 
que rendim any rere any a Ricard Viñes, i 
poder aprendre i descobrir que, més que el 
nom d’una de les places més transitades de 
Lleida, el pianista del bigoti va ser una per-
sonalitat molt influent en el món de la música 
de principis de segle XX. Tot un tresor per 
a la nostra ciutat que no es pot menysprear.

PAU NAVARRO

El concurs Ricard Viñes

EL NOSTRE és un petit país 
de contrastos. Els set milions 
i mig de catalans que hi vivim 
som un poble privilegiat que 
en unes poques hores de des-
plaçament podem gaudir de re-
lleus d’alta muntanya a platges 
mediterrànies. Però la peculiar 
combinació de climatologia 
i paisatge a Catalunya porta 
associats uns perills potencials 
pels seus habitants que es po-
den convertir en una situació 
de risc. Especialment quan es 
desconeixen les característi-
ques i el comportament dels 
fenòmens geològics que poden 
activar-se en circumstàncies 

concretes. Durant aquesta pri-
mavera s’han produït aques-
tes circumstàncies concretes. 
Les continuades precipitaci-
ons, l’escolament d’aigua en 
superfície i les infiltracions 
derivades tenen una relació 
directa amb les esllavissades 
de terres i despreniments de 
roques que s’han produït en 
diferents punts del territori 
de Catalunya, i molt especi-
alment a la xarxa viària. El 
balanç fins ara ha estat des-
astrós: dos víctimes mortals, 
prop d’una desena de ferits i 
elevats danys econòmics en-
cara per quantificar.

Aquest fet que, sobre el pa-
per, és de fàcil explicació as-
soleix una gran complexitat en 
la seva solució, en un país amb 
prop de nou-cents cinquanta 
municipis, alguns de situats 
en entorns rurals de població 
molt dispersa, amb partides 
pressupostàries disponibles 
molt limitades per les tasques 
de manteniment i gestió pre-
ventiva de la seva xarxa de 
carreteres locals, moltes de 
muntanya.

L’explicació tècnica d’aquest 
procés esdevé en tant que el 
terreny es manté en un límit 
entre forces estabilitzadores i 
forces desequilibradores. Les 
solucions d’estabilitat en els 
talussos de les vessants han de 
combinar procediments de dis-
seny (alçada i inclinació) que 
s’adaptin de la millor forma 

possible a les característiques 
geotècniques pròpies del ter-
reny. En el cas que ens ocupa 
aquest any, quan l’aigua ha en-
trat en l’equació s’han modifi-
cat les components estabilit-
zadores augmentant aquelles 
components que tendeixen al 
desequilibri.

El risc geològic estima la 
probabilitat de danys que es 
poden produir a causa d’un fe-
nomen geològic. Per fer aques-
ta avaluació es té en compte, 
per una banda, la perillositat 
d’aquest procés geològic, a 
partir de la intensitat i de la 
freqüència en la qual històrica-
ment s’activa aquest fenomen 
natural i, per altra banda, els 
danys que es poden produir 
en base al grau d’exposició de 
població i infraestructures i la 
seva vulnerabilitat.

Aquest concepte estadístic 
fred, en el qual un despreni-
ment de roques en una petita 
carretera d’àmbit local esde-

vé un fet aïllat, amb un grau 
d’exposició a les persones ir-
rellevant, perd tot significat en 
el moment que dues persones 
tenen la desgràcia de perdre la 
vida passant per una carretera, 
com la que porta de Castell de 
Mur a Sant Esteve de la Sarga 
(Pallars Jussà), en el moment 
que s’activa aquest procés ge-
ològic natural.

A l’Observatori del Ge-
oRisc, del Col·legi de Geòlegs 
de Catalunya, estem treballant 
des del passat 2017 amb dife-
rents entitats tècniques, admi-
nistratives, professionals i so-
cials en un estudi monogràfic 
sobre El risc de despreniments 
a la xarxa viària i ferroviària 
de Catalunya, que ens haurà 
de donar una fotografia actu-
al d’aquesta problemàtica al 
nostre país i les recomanaci-
ons tècniques més apropiades 
que es poden proposar, amb el 
benentès que el risc zero no 
existeix.

COL·LABORACIÓ

Se’ns esllavissa el país? 
XAVIER CUELLO
VICEPRESIDENT DEL COL·LEGI DE GEÒLEGS DE CATALUNYA I 
COORDINADOR DE L’OBSERVATORI DEL GEORISC
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