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Sobre l’article “Deixant
rastre a la xarxa”

Voldria fer una breu aportació en
relació amb l’article d’Albert Cues-
ta (ARA, 02-01-11) en què fa refe-
rència a l’ús per part dels proveïdors
d’internet de fitxers invisibles (coo-
kies) que s’allotgen al nostre termi-
nal i que poden ser usats per conèi-
xer els nostres hàbits d’ús a la xar-
xa i així ens puguin enviar, per
exemple, publicitat personalitzada.
Aquest tema ha estat abordat per la
Unió Europea a través de la direc-
tiva 2009/136/CE (25-11-09). Amb
la data límit del 25-05-11, els estats
membres de la UE hauran d’haver
pres accions legals per tal que l’ús de
cookies es faci amb el previ consen-
timent de cada usuari.

En l’àmbit estatal, aquesta nova
obligació per als proveïdors d’inter-
net ja està inclosa a l’avantprojecte
de llei general de telecomunicaci-
ons i el seu eventual incompliment
podria suposar haver de respondre
a l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades.

VICTOR ROSELLÓ MALLOL
BARCELONA

La igualtat, veritable aliment de l’ànima
NICHOLAS D. KRISTOFL’escriptor John Ste-

inbeck va observar
que “una ànima tris-
ta pot matar-te més
ràpid, molt més rà-

pid, que un germen”. Aquest apunt,
confirmat recentment per estudis
epidemiològics, val la pena de tenir-
lo present en un moment tan pola-
ritzat i desigual, quan hi ha un 1%
dels nord-americans que posseei-
xen entre tots un patromoni molt
més gran que el que tenen en con-
junt un 90% de la població.

Cada vegada és més evident que
el peatge de la nostra impactant
desigualtat no és només per l’eco-
nomia sinó també per la melangia
que pateix l’ànima. La conseqüèn-
cia immediata sembla que són els
alts índexs de crims violents, l’ús
elevat de drogues, l’embaràs entre
adolescents i fins i tot l’alt índex de
malalties cardíaques.

Aquest és l’argument d’un llibre
important escrit per dos eminents
epidemiòlegs britànics, Richard
Wilkinson i Kate Pickett. Ells argu-
menten que aquesta gran desigual-
tat afecta la psique humana, i crea
angoixa, desafecció i tot un reguit-
zell d’alteracions mentals i físiques
–i citen munts de xifres que fona-
menten la seva posició.

“Si falles a l’hora d’evitar l’eleva-
da desigualtat, aleshores necessita-
ràs més presons i més policia”, asse-
veren Wilkinson i Pickett. “Hauràs
de fer front amb taxes més altes de
malalties mentals, drogodependèn-
cia i molts altres tipus de proble-
mes”. Wilkinson i Pickett exploren
aquest assumpte en el seu llibre The
spirit duel: Why greater equality ma-
kes societies stronger.

La idea central del seu argument
és que els humans som animals so-

cials i que en societats amb un alt ni-
vell de desigualtat les persones més
pobres tenen un ventall de patolo-
gies. Per exemple, un estudi a fons
que es va fer amb funcionaris brità-
nics va descobrir que els missatgers,
els porters i altres empleats amb
una ocupació professional humil,
tenien més probabilitats de patir
malalties cardiovasculars, tendèn-
cies suïcides i càncer, i que en gene-
ral tenien condicions de salut bas-
tant pitjors. Hi ha evidències que
demostren que els primats experi-
menten la mateixa situació. Per
exemple, un grup de macacos, uns
simis que també són animals alta-
ment socials, van ser utilitzats per
científics de la següent manera: els
van tancar en gàbies i els van ensi-
nistrar perquè aprenguessin a acti-
var un ressort que els donava accés
a una safata amb cocaïna. Els maca-
cos de baix de tot de la jerarquia pre-
nien molta més cocaïna que els seus
líders.

Altres experiments van desco-
brir que els micos menys forts en
l’escala social tenien problemes fí-
sics com arteriosclerosi en les seves
artèries i sobrepès abdominal. I el
mateix que passa amb els micos és
aplicable als humans. Certes inves-
tigacions han descobert que les per-
sones guanyen pes quan perden la
feina o s’enfronten a problemes
econòmics. Un estudi que va analit-
zar durant 12 anys un grup d’homes

als, s’estressen quan són a baix de
tot de la jerarquia social.

L’estrès dóna peu a canvis biolò-
gics, com pot ser la producció per
part del nostre cos de l’hormona
cortisol, i l’acumulació de greix ab-
dominal (potser es tracta d’una
adaptació evolutiva davant el risc de
mort?). El resultat són els trastorns
físics, com les malalties cardíaques,
i els conflictes socials, com els crims
violents, desconfiança, conductes
autodestructives i pobresa persis-
tent. Un altre resultat negatiu és la
consolidació de sistemes alterna-
tius, com les xarxes de màfies, en els
quals la persona pot guanyar auto-
estima.

Segur que els humans no som
iguals en habilitats: sempre hi hau-
rà gent que serà més rica, i d’altres
que constituiran els de menys re-
cursos. Però la desigualtat no ha de
ser tan severa, opressiva i polarit-
zada com ho és actualment als
EUA. Alemanya i el Japó han acon-
seguit economies modernes i efici-
ents amb molta menys desigualtat
que la dels EUA –i molts menys
problemes socials–. Cal dir que du-
rant els anys de l’administració
Clinton, la distància entre rics i po-
bres va caure, segons dades utilit-
zades a The Spirit Level, i això mal-
grat que va ser un període de vigor
econòmic.

“La desigualtat divideix i fins i
tot les diferències petites sembla
que s’acabin convertint en una di-
ferència important”, comenten
Wilkinson i Pickett. Els autors de
The Spirit Level suggereixen que no
només les persones pobres es bene-
ficien de la cohesió social que
s’aconsegueix gràcies a la igualtat,
sinó que se’n beneficia la societat
en el seu conjunt.

americans va concloure que quan
els seus ingressos econòmics dismi-
nuïen, s’engreixaven uns 2,5 quilos
de mitjana.

El vincle entre més desigualtat i
abús en el consum de drogues és
preocupant en països d’arreu del
món. Però, paradoxalment, els pa-
ïsos amb lleis més suaus sobre l’ús
de narcòtics, com ara Holanda, te-
nen un nivell de consum de drogues
relativament baix, potser perquè
són més igualitaris.

Wilkinson i Pickett espremen les
estadístiques i mostren que la ma-
teixa relació serveix per explicar to-
ta una sèrie de problemes socials.
Entre els països rics, els que són més
desiguals sembla que tenen uns ín-
dexs més elevats de malalties men-
tals, mortalitat infantil, obesitat,
fracàs i abandonament escolar, em-
barassos en adolescents i d’homici-
dis. Els dos investigadors van veu-
re que aquesta conclusió és aplica-
ble als 50 estats dels EUA. Estats
més desiguals, com Mississipí i Lou-
isiana, encara presenten resultats
pitjors. Estats més equitatius, com
Nova York i Minnesota, en surten
més ben parats.

Per tant, per què és tan pernici-
osa la desigualtat? The Spirit Level
suggereix que la desigualtat debili-
ta la confiança social i la vida de la
comunitat, i així corca el conjunt de
la societat. El llibre també suggereix
que els humans, com a éssers soci-

CARTES I MISSATGES

La llei antitabac

Qualsevol iniciativa per preservar la salut
ha de ser ben rebuda. I així hauria de pas-
sar, en teoria, amb la nova regulació le-
gal sobre el tabac. En canvi, la realitat ens
ensenya un altre escenari: ciutadans –fu-

min o no–, empresaris, sanitaris i d’altres implicats
discrepen sobre la seva aplicació. Entre altres te-
mes, la nova normativa qüestiona llibertats (fumar
o no fumar), planteja pèrdues per a empresaris en
moments de crisi i apel·la al fet que la persecució al
fumador no només serà “responsabilitat” de l’ad-
ministració: potencia que el ciutadà normal ho de-
nunciï. I això no cola. Siguem conscients que la llei
té forats i transformarà realitats. Apareixeran no-
ves pràctiques. Caldrà veure quines seran.

Estic segur que tots els implicats –i aquí tots els
ciutadans ho som– coincidim en una cosa: fumar
perjudica la salut. Per tant, la pregunta és: s’han fet
les coses bé? Probablement no. El repte no és pro-
hibir el tabac: el repte és afavorir una llei respectu-
osa amb tothom, que tingui el consens de tots els
implicats. Mai més ben dit: sense cortines de fum.

Cent dies de gràcia
Respectem d’entrada la llibertat
d’acció del líder català votat per ma-
joria. Per què tanta polseguera in-
terna pel nomenament d’algun con-
seller qüestionat, o pel discurs auto-
nòmic de Cap d’Any?

Els prejudicis són més propis
d’una societat immadura. Si el poble
ha demanat un estil i un rumb polí-
tic diferents, hem de veure en posi-
tiu les innovacions puntuals per les
quals no cal gran debat parlamenta-
ri, com la supressió del codi ètic dels
Mossos, els canvis en la velocitat va-
riable del 80 km/h o la regulació de
la setmana blanca escolar, poc con-
sensuada.

Si fem rebombori de tot procés
canviant, qüestionarem el vot de-
mocràtic. Si donem crèdit a les veus
espanyolistes fora de to per recla-
mar uns drets històrics de la nació,
perilla el nostre poder de decidir. El
silenci polític és el pitjor enemic
quan cal parlar.

El diàleg, encara que sigui fet
amb aspresa i fricció, ha de ser
transversal, ha de trencar els mot-
llos enquistats de submissió inde-

guda. Un partit nacionalista gua-
nyador no ha de ser boicotejat dins
ni fora de casa.

No són formes d’entesa les sen-
tències desestabilitzadores del
Tribunal Suprem contra la llengua
vehicular escolar consolidada, ga-
rantia de cohesió social durant els
últims trenta anys. Alguna cosa fa-
lla en el nostre sistema instituci-
onal estatal i autonòmic i és urgent
que el revisem sense cap tipus de
complex.

RAMON MAS SANGLAS
SANTA EUGÈNIA DE BERGA

De què tenim por?
Si ningú posa en dubte que mitjan-
çant la independència Catalunya
recaptaria cada any 22.000 milions
d’euros, què espera el nostre poble
per unir-se i treballar per un futur
millor per a tots? De què tenim por?

Sempre ens queixem i fem molt
de soroll. Però a l’hora de la veritat,
quan anem a les urnes, res de res.
Ens deixem guiar més per les pors
que per l’esperança, per la tradició
que per la raó.

Tenim la possibilitat d’accedir a
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Els països rics amb més desigualtats econòmiques presenten uns
nivells més elevats de malalties mentals, fracàs escolar i homicidis
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