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LaUE castiga Varsòvia

LA Unió Europea va viure ahir un episodi
insòlit: la reelecció per dos anys i mig com a
president del Consell Europeu de l’expri
mer ministre polonès Donald Tusk amb el

vot favorable de 27 dels 28 estats membres –el Regne
Unit encara no ha activat el Brexit–. Quin Estat es va
oposar a la reelecció?Polònia. I nohova fer demanera
simbòlica, fins al punt que el Govern polonès amenaça
debloquejar ladeclaració final de la cimeradedosdies
que avui acaba a Brussel∙les. Una amenaça que pot ser
un bumerang per a Varsòvia.
L’episodiemergeixenunperíodecrucialperal futur

de laUE,pendentde lesproperes eleccions aHolanda,
França i Alemanya però obligada a donar el do de pit
ambmotiu del 60è aniversari del tractat de Roma, fita
fundacional que serà commemorada a la capital italia
na el properdia 25.Hihael sentiment generalitzat que
la UE ha de corregir les inèrcies burocràtiques, el
distanciament amb els ciutadans i evitar que els me
canismes decisoris –basats en la unanimitat– alentei
xin la presa de decisions, una mica exasperant en
temps incerts com els presents.
Alemanya i també França –a les acaballes de la

presidència de FrançoisHollande– han assumit la tas
ca d’aclarir dubtes i incertesa i una idea que cobra for
ça: avançar a dues velocitats és una opció molt
assenyada. Espanya i Itàlia donen suport a aquesta
possibilitat, com va quedar patent en la trobada dels
quatre socis dilluns passat al palau de Versalles.
Aquesta orientació inquieta alguns estats de la UE de
l’antic bloc socialista, l’europeisme del qual és com
plex i oblida sovint que Europa no és només un mer
cat, una font d’ajuts o l’excusa perfecta per justificar

les reformes impopulars, sinó també un ideal que des
cansa en valors bàsics com la separació de poders, el
respecte als drets humans o l’acollida de refugiats. El
malestar entre dos blocs –l’Europa occidental que va
firmar el tractat de Roma fa 60 anys i la de l’Est, incor
porada per etapes des de l’any 2004– es gestava i té en
la reelecciódeDonaldTuskunmotiudepreocupació i
visibilitat.
El Govern conservador polonès va desafiar la Unió

Europeaoposantse a la reelecciódeDonaldTusk, vell
enemic de Jaroslaw Kaczynski, líder conservador.
Ahir, Varsòvia es va quedar sola i l’assumpte, lluny de
ser posposat per a una d’aquestes maratons negocia
dores d’última hora, va ser col∙locat entre els primers
de l’agenda.Ni tan sols països aliats dePolònia, comés
el cas de l’Hongria deViktorOrbán, no es van oposar a
la reelecció de Tusk, un fet que desqualifica la reacció
de Varsòvia quan parla del “diktat de Berlín”. El que sí
que ha demostrat és la solitud de Polònia, ostatge d’un
estiraiarronsa que respon més a picabaralles locals
que no a l’interès col∙lectiu de laUE, on la personalitat
del polonèsTuskestàbenvalorada.Curiosament, l’ex
primer ministre és el representant d’un país de l’Est
d’Europaquemés llunyha arribat en l’organigramade
Brussel∙les.
L’episodi aporta arguments als governs de Berlín i

París a l’hora de perfilar el futur de la Unió Europea
amb l’opció de dos ritmes. Els propers mesos decidi
ran si estats membres com Polònia, Hongria, Bulgària
o Romania pugen al tren o persisteixen en actituds
autoritàries i absència de reformes sense les quals
corren el risc de ser tractats comunbloc que restamés
que no pas suma.

Investigació, salt d’escala

AHIR es va fer pública la cinquena edició de
l’Informed’IndicadorsdeRecerca i Innova
ció, corresponent al 2016, que publica l’As
sociació Catalana d’Universitats Públiques

(ACUP).Enscomplauconstatarquea l’esmentat infor
me predominen les dades positives. Per exemple, que
els fonscaptatspera investigació i innovaciópelperso
nal docent i investigador ha crescut més del 8% en els
últims quatre anys. O que la mitjana de publicacions
per investigador va ser a Catalunya, el 2015, un 71%
superior a la de la resta d’universitats públiques espa
nyoles. Oque, en el seu conjunt, les universitats catala
nes van generar el 2014 el 24% dels ingressos per acti
vitats de transferència i coneixement en relació amb el
total d’universitats espanyoles.
Aquestes dades universitàries estan associades al

sector de la investigació, el desenvolupament i la inno
vació, que a Catalunya ocupamés de 42.000 persones,
la meitat, aproximadament, investigadors. Hi ha aquí
desenes de centres d’excel∙lència en la investigació, de
parcs científics i tecnològics i, en suma, una xarxa
d’institucionsdeprimerordre, tanten l’àmbitde labio
medicina comenelde la supercomputació, lananotec
nologia o la fotònica.Val a dir que ja faundecenni llarg
que tots aquests focus de treball han brindat a Catalu

nya una posició destacada a Espanya. Aquesta és una
expressió de vitalitat i dedicació que des d’aquesta
pàgina editorial hem glossat i hem aplaudit amb certa
freqüència.
El teixitdel sectorde la investigacióhaadquirit entre

nosaltresunadensitat i unvigor rellevants.El camíque
tenim davant per recórrer és encara molt llarg, per no
dir inabastable, o fins i tot infinit, com és natural en el
món de la investigació. Però els progressos efectuats
són notables. Es podria dir, per tant, que estem a punt
de fer un salt d’escala important. Perquè ja no es tracta
només, com al principi d’aquesta operació, d’atreure
recursos i talent per ferse un lloc al mapa de la inves
tigació europea o mundial. Ara comença a tractarse
també de treballar per consolidar, en determinades
àrees, unes posicions de lideratge.
Per això, fets com la constitució del Barcelona Insti

tute of Science and Technology –en el qual es donen
suport i s’enforteixen mútuament, sota una marca
comuna, sis entitats de referència (CRG, ICIQ, ICN2,
ICFO, IFAE i IRB Barcelona)– o, més recentment, el
crucial reforçdelBarcelonaSupercomputingCentero,
també, l’obertura d’una seubarceloninadel Laboratori
EuropeudeBiologiaMolecular, assenyalenuncamíde
progrés que en cap cas no s’ha d’abandonar.

Fa deu anys, l’editorial france
saScali vapublicarLediction
naire de la censure. Es tracta
d’un llibrot de 546 pàgines

que no entenc com cap editorial no ha
traduït encara, ni al català ni a l’espa
nyol. Els seus autors són dos. Per una
banda, JeanPierre Krémer, escriptor
i traductor de Bram Stoker i de relats
irlandesos. L’altre és Alain Pozzuoli,
escriptor, guionista de ràdio a France
Culture,biògrafdeBramStokeriautor
de laPetite encyclopédie de l’étrange.
Ara que la paraula censura apareix

constantment als mitjans de comuni
cació i, unes vegades amb raó i d’altres
sense,moltagentconsideraquel’estan
censurant –i que no s’havia censurat
mai com ara–, és interessant rellegir
lo; o llegirlo per primera vegada si
abans no ho has fet. No es circumscriu
només a aquestes pràctiques en terri
tori francès, perquè arreu del món la
censurahaestat un fet quotidià al llarg
dels segles. Hi parla de la censura al
cinema,a la literatura, a l’artplàstic, en
relació amb les opcions sexuals... Tot a
base d’explicar quines obres se n’han
vist afectades. La part que més m’ha
agradat rellegir és la que fa referència

al políticament correcte, perquè és una
forma de censura que cada cop témés
predicament ja queenarbora l’aparent
banderade la lluita contraels estigmes
socials i creuque, ambaquesta simula
ció, té butlla i està als antípodes de la
censura que sovint exerceix el poder
institucional.
Diuen Krémer i Pozzuoli: “El políti

cament correcte emparenta una nova
mena de censura particularment per
versa que, en origen, partia d’un bon
principi: la defensa de les minories
oprimides (negres, gais, etcètera), pe
ròque,de fet, apocapocs’haconvertit
enunaveritablecensura,sobrepassant
elmarc inicial i, fent pressió en tots els
camps del pensament en nom d’una
moral ben pensant, sobrepassa els lí
mits del que és raonable i s’aplica a ca
sos directament estrafolaris. El feno
men ha esdevingut tan perniciós que
elsmateixos contra els quals al princi
pi s’adreçava el políticament correcte
(a saber: els reaccionarisde totamena)
se n’han apoderat i han girat la truita
enbenefici seu”.Unesquantespàgines
més endavant conclouen: “De fet, el
políticament correcte prohibeix d’en
tradalapossibilitatdeposaralgunaco
sa en qüestió amb l’humor, la irrisió, la
caricatura i, per extensió, tota distàn
ciaamb lanormaestablerta, perquèno
suportenqueresesreplantegi, iencara
menys la simple idea d’un pensament
provocador”.
Cartells de carnaval, programes de

ràdioode televisióquegosen ironitzar
sobre les veritats suposadament in
contestables, escriptors de segles pre
tèrits que s’han de deixar de llegir per
ser homes, blancs i europeus, estàtues
clàssiques les fotos de les quals no es
podenpujara lesxarxessocialsperquè
ensenyen la carnd’olla, ni que sigui es
carransida...Nopassadiasenseunnou
exemple.Vestits ambpell d’ovella, són
els nouspuritans, perònoelshodiguis
perquè s’ofenen.c

Nen, això no es
diu, això no es fa

És una forma de censura
que enarbora l’aparent
bandera de la lluita contra
els estigmes socials

Quim Monzó


