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Catalunya és un país mediterrani i, com diu el cantautor valencià, la pluja 

no sap ploure. I la neu encara és més maldestra. Cada societat necessita 

desenvolupar dispositius d’emergència per preveure de forma eficaç les 

situacions de crisi que més s’adiuen amb les seves característiques 

geogràfiques i climatològiques. A diferència del que passa al Japó, per 

exemple, a Catalunya no tindria cap mena de sentit definir rigorosos 

protocols de prevenció de moviments sísmics per a la construcció 

d’edificis. Representaria una despesa supèrflua per preveure un risc 

mínim. Malbaratament de recursos en sentit estricte. Per la mateixa raó, 

tampoc no tindria cap mena de sentit invertir en la compra massiva de 

màquines llevaneus. Dit això, entenc la irritació de centenars i centenars 

de ciutadans que ahir es van sentir segrestats per la neu en carreteres, 

autopistes o vies ferroviàries, sense que, en aparença, l’Administració 

demostrés prou agilitat per donar la resposta adequada. O la dels milers 

de veïns que es van veure privats d’un servei tan indispensable com 

l’electricitat. No és una afirmació retòrica: dilluns vaig trigar més de sis 

hores per fer el trajecte des de la Universitat Autònoma de Barcelona 

fins a Argentona. I el darrer quilòmetre el vaig haver de fer a peu. Quan 

finalment vaig arribar a casa, em vaig trobar amb l’enutjosa sorpresa de 

trobar-me sense electricitat. 

 

El funcionament més bàsic de la nostra societat depèn de la mobilitat 

massiva de persones i mercaderies i del subministrament estable i 

eficient d’energia elèctrica. De manera que la fallida momentània i més o 

menys generalitzada dels transports i subministrament elèctric produeix 



una sensació de caos i d’indefensió molt inquietant. Aquesta sensació 

xoca abruptament amb el fals imaginari que a Occident hem construït 

una societat sense risc. I es veu magnificada per un interessat i artificiós 

catastrofisme depressiu que ha guanyat terreny en la societat catalana 

en els darrers anys. 

 


