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nar a canviar rètols, cartells, car-
tes i opuscles. Si amb el Tripartit 
es va passar de Sanitat a Salut i 
ara s’ha mantingut, el canvi d’En-
senyament a Educació no ha tin-
gut tanta sort. La Generalitat de-
cideix liderar l’ensenyament i 
deixa l’educació al conjunt de la 
societat, començant per les fa-
mílies. Esperem que l’educació 
d’adults no torni a anar a Benes-
tar Social i Família i que aconse-
guim que algú se n’ocupi, enca-
ra que sigui ensenyant. No tenim 
Universitats però hem guanyat 
Coneixement. El Medi Ambi-
ent se’ns ha dividit entre les dues 
conselleries que més van patir la 
presència d’una conselleria soste-
nibilista en el període del Tripar-
tit. Ja veurem què en queda. El 
Treball ja no sabem gaire què és, 
i ara hem de buscar Ocupació. El 
que ho té més complicat és el se-
nyor Pelegrí. La conselleria d’AR-
PAMN (no m’hi cap tot el nom 
sencer) serà de les més complica-
des, no només de gestionar, sinó 
simplement d’esmentar.

E
ls títols dels articles i 
dels llibres, les mar-
ques de les empreses, 
els rètols de les boti-

gues, són sempre maneres més 
o menys enginyoses d’explicar i 
resumir el que contenen, fabri-
quen o venen. Només cal veu-
re els maldecaps i els costos que 
va significar fa uns mesos el can-
vi de rètol de Caixa Catalunya 
a Catalunya Caixa per tal de 
simbolitzar que les coses havi-
en canviat. Els diferents governs 
de la Generalitat que s’han anat 
fent i desfent al llarg d’aquests 
30 anys han demostrat molta in-
ventiva a l’hora de buscar noms 
que expliquessin pactes i com-
promisos polítics que anaven es-
quarterant competències, ser-
veis i organismes, segons el que 
calia en cada cas. 

El flamant Govern Mas no n’ha 
sigut una excepció i s’han de tor-

els noms de 
les coses… i de 
les conselleries

Els canvis de noms 
als departaments 
expliquen pactes i 
compromisos polítics
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da de moda, injusta i casposa. Llu-
ís Sans va explicar fa uns quants di-
es, en declaracions a Europa Press, 
que la retirada del monument era 
un “error”. I va afegir: “Tenia sen-
tit retirar-la el 1975, però no ara el 
2010”. Per l’amor de Déu. De sen-
tit en té sempre, perquè la vergonya 
que va instaurar l’estàtua no cadu-
ca. I parlem de dignitat i vergonya, 
precisament. Si no s’ha tret abans és 
perquè no s’ha pogut fer. De vega-
des sembla ben bé que, en comptes 
d’avançar, anem enrere. 

Bon any nou.

nem res. Suposant que l’estàtua fos un 
monument de fama mundial, que no 
ho és, igualment hi ha prioritats que 
no es poden negligir. I una és supri-
mir tots els signes, si no del franquis-
me, sí de la representació de la victò-
ria. I, en qualsevol cas, si els Amics del 
Passeig de Gràcia tenen tanta por per 
l’“empobriment”, que no es preocu-
pin, que ja l’“enriquirem” d’una ma-
nera o altra. Per exemple, amb digni-
tat. És clar que conceptes com aquest 
als Amics del Passeig de Gràcia no els 
semblen prou, ja que no són tangi-
bles, i sí fungibles. El més fort és el que 
afirma el president de l’esmentada 
associació, una declaració que sem-
bla ancorada en el temps, per passa-
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A
bans d’acabar aquest any 
2010 hi ha tot de qüestions 
que caldria examinar de ca-
ra a l’any entrant. Aquest 

mateix gener, per exemple, finalment 
serà retirat el monument franquista a 
la victòria que singularitza el passeig 
de Gràcia. Va ser una acció exemplifi-
cadora del dictador, que el 1940 va or-
denar a Clarà fer aquesta estàtua per 
substituir la de Pi i Margall, símbol de 
la República. Ara simplement es trac-
ta de fer complir la Llei de la Memòria 
Històrica. I no tindria res de particular 
si no fos perquè els Amics del Passeig 
de Gràcia consideren que, si es fa, tot 
l’entorn s’“empobrirà”. S’empobrirà? 
La veritat, hi ha vegades que no ente-
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reflexions

Q uan hi ha canvi de go-
vern és habitual trobar 
cartes obertes en què 
l’autor expressa la seva 
opinió amb l’esperan-

ça que les seves idees puguin contri-
buir a la nova acció de govern. Aquí 
pretenc fer una raonada apologia del 
pensament.

Pensar
reflexió i projecció al futur

Se suposa que, abans d’emetre una 
opinió, l’opinador ha dedicat un temps 
a pensar-la per donar-li forma i situar-
la en el context adequat. De fet, el tret 
més característic de les persones com 
a ens biològics és precisament aquest, 
la capacitat de pensar en tant que pos-
sibilitat de reflexionar sobre nosaltres 
mateixos i sobre l’entorn i de projectar 
al futur els nostres desitjos i necessi-
tats. Pensar de forma reflexiva, però, 
requereix un cert esforç, atesa l’acti-
vitat cerebral que du associada, cosa 
que implica la necessitat d’una recom-
pensa per a aquest esforç.

Plaer
satisfacció intel·lectual

En biologia, totes les activitats biolò-
giques imprescindibles per a la super-
vivència van associades al plaer, que 

tre factor per considerar, que és pre-
cisament l’aportació més nova que 
vull fer en aquest article –perquè 
de la necessitat de mantenir i incre-
mentar el suport econòmic a la ci-
ència ja se’n parla sovint.

teMPs i il·lusió
Factors per progressar

Les persones que ens dediquem a la 
ciència sabem molt bé que, per pro-
gressar, hi ha dos factors impres-
cindibles: tenir temps per pensar i 
il·lusió per fer-ho, una il·lusió que, 
en bona part, prové del plaer intel-
lectual que experimentem en pen-
sar. En aquest sentit, cal que la inte-
racció entre els científics i la comu-
nitat educativa contribueixi a ama-
rar-la d’aquesta mentalitat. Per-
què els alumnes progressin cal que 
tinguin temps per pensar i, també 
molt important, que aprenguin a 
administrar-lo. I també cal un am-
bient adequat perquè gaudeixin 
plenament del plaer intel·lectual. 
Aquest és, per mi, un repte de pa-
ís que cal afrontar. No oblidem que, 
en la societat que estem creant, el 
pensament és el valor més preuat.

n’estimula el compliment: sentim 
plaer en menjar –per no morir desno-
drits–, en practicar sexe –per perpetu-
ar l’espècie– i quan estem amb amics 
–la vida social és imprescindible per 
a les persones–. Per fer-les de mane-
ra satisfactòria, totes aquestes activi-
tats demanen un temps i un ambient 
adequat. Així mateix, quan hom treu 
conclusions a partir dels seus pensa-
ments, també experimenta una sen-
sació de plaer, de plaer intel·lectual. 
No té res d’estrany, atès que la capa-
citat de ser creatius és l’adaptació bi-
ològica més específica de què dispo-
sem per garantir la supervivència, 
i per crear cal pensar. Pensar, però, 
també requereix temps i un ambient 
escaient.

CiÈnCia
Producció d’alt nivell

Un dels camps en què es considera 
que el pensament reflexiu és més ne-
cessari és la ciència, però el cert és 
que tots els aspectes de la nostra vi-
da en demanen. Des de fa uns anys a 
Catalunya juguem clarament a la pri-
mera divisió de la lliga científica mun-
dial. La nostra producció en ciència 
supera la de països com Finlàndia, 
Noruega i, fins i tot, Àustria. I l’índex 
d’impacte de les publicacions, que en 
mesura la transcendència, és equipa-

rable al del Canadà. Des de Catalunya 
es genera l’1% de la ciència mundial, 
una posició que, atesos els atzucacs 
de l’economia mundial, cal conservar 
i millorar, i per això és imprescindible 
que el nou Govern mantingui, i fins i 
tot incrementi, el seu suport a la re-
cerca. Però amb això no n’hi ha prou.

eDuCaCió
Proximitat als joves

El motiu és simple. La ciència no 
avança només a cop de talonari, com-
prant equipament i seduint investiga-
dors de prestigi a instal·lar-se al país. 
Per mantenir-se a la primera divisió i 
anar avançant posicions cal cultivar 
el planter, els estudiants de tots els ni-
vells educatius, de l’educació infan-
til a la universitat, perquè desenvolu-
pin la seva ment creativa. Tanmateix, 
les dades mitjanes de progrés acadè-
mic no són tan bones com desitjarí-
em, per molt que les maquillem. Des 
del Govern s’ha endegat el progra-
ma Noustalents.cat, per acostar la ci-
ència als centres educatius i per des-
vetllar vocacions. També hi ha cen-
tres que intenten superar aquests dè-
ficits augmentant el ritme de treball 
dels alumnes, però sovint es cau en 
la temptació de fer-ho amb activitats i 
deures massa mecànics i no suficient-
ment creatius. Tanmateix, hi ha un al-

apologia 
del pensament
tant en ciència com en 
educació és imprescindible 
tenir temps per pensar

per què?
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