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Una aposta perillosa (i 2)

Si els efectes econòmics di-
rectes (en ocupació i ren-
da)delprojecteEurovegas
sónmínimsofins i totcon-
traproduents, les seves

conseqüències socials són clara-
ment negatives. Utilitzant les defi-
nicions de l’Associació Americana
de Psiquiatria (APA), el National
Opinion Research Center (NORC,
situat a la Universitat de Chicago i
undelscentresd’opiniómés impor-
tants dels Estats Units) va fer l’any
1999unestudidelscomportaments
dels americans en funció del temps
i els diners dedicats al joc. Segons
aquestestudi, l’any1998 l’1,2%de la
població americana adulta (més de
2,5 milions de persones) entrava
dins lacategoriade jugadorspatolò-
gics (definits com a persones amb
un comportament de joc recurrent
que distorsiona la seva trajectòria
personal, familiar o professional).
Un 1,5% (uns 3,1 milions d’ameri-
cans) pertanyien al grup de juga-
dors problemàtics (NORC, Gam-
bling Impact and Behavior Study.
Report to theNationalGamblingIm-
pact Study Commission, 1999).

Aquestes proporcions, pròpies
d’una pandèmia, probablement no
sónfixes.L’any1975nomésel 10%de
la població americana va apostar als
casinos.L’any1998hovaferel29%.El
jugador patològic no es fa o es conso-
lida amb la primera aposta. Com in-
dica l’APA, aquesta patologia apareix
generalment després d’un any omés
dejugar(1,08anysperals jugadorsde
màquines contra 3,58 anys per als al-
tres tipusde jugadors), sovint produ-
ïda per una situació d’estrès o per
l’augment de l’exposició a la pràctica
del joc. De fet, el mateix estudi del
NORCmostraquementrequeel2,4%
delapoblaciósituadaenunradide80

km (50milles) respecte a
un casino presentava
comportaments patolò-
gics, la proporció queia al
0,9% entre la població a
més de 80 km i al 0,7% a
400kmdedistància.

Els costos psicològics
associats ambel joc sem-
blenindiscutibles.AlsEs-
tatsUnits la probabilitat
d’anar a la presó és del
21,4% entre els jugadors
patològics,del10,4%peralsjugadors
problemàtics inomésdel0,4%entre
elsno jugadors.Mentrequeel 10,7%
dels jugadors patològics es declaren
enfallida,nomésel3,3%delsnojuga-
dorsho fan–unaproporcióde3a 1–.
Lesproporcions(dejugadorspatolò-
gics respecte ano jugadors) enqües-
tions de salut són xocants: 6 a 1 en
consumdedrogues (més de cinc di-
esseguits);22a1enaddiccióa l’alco-
hol;57a1enpresènciadesímptomes
maniàtics;5a1enmalaltiesmentals,
i 200a 1 enepisodis dedepressions.

Aquestsefectespsicològics tenen
una traducció social immediata. El
nivell de violència domèstica puja
amb el joc: entre un 25% i un 50%

jugador problemàtic, d’uns 2.950
(Earl. L. Grinols,Gambling in Ame-
rica,NovaYork:CambridgeUniver-
sity Press, 2004, pàgines 167-173).

Esclar que aquestes associacions
noconstitueixencapprovadecausa-
litat.Elsmateixosfactorsquegeneren
comportamentsantisocialsomalalti-
esmentals poden ser els que duen a
jugardirectament.Tanmateix, ladis-
tribució geogràfica de jugadors (més
concentradaapropdelscasinos)sem-
bla indicarunarelaciódecausa-efec-
te,perquèesfadifícilcreurequelapo-
blaciócanviaderesidèncianomésper
poderjugarméshabitualment.Entot
cas,ateses lesxifresqueheexaminat,
dubto quehi hagi cap comunitat po-
líticadotadad’unamicadesenycívic
quepuguiestarinteressadaaconver-
tir-se enunpol d’atracció (i de gene-
ració) de jugadors patològics. Potser
peraixòmateix,elgoverndeSingapur
hadeciditprotegirels seusciutadans
obligant-losapagarunataxade2.000
dòlarsanualsperpoderentraralMa-
rinaBaySands.

Aquestarticlequedariaincomplet
si,més enllà dels efectes psicològics
i socials,noparésesmenten lespos-
sibles conseqüències polítiques
d’Eurovegas. LaNational Gambling
Impact Study Commission, creada
pel Congrés dels Estats Units, con-
clou en el seu informe del 1999 que
els governs locals (i estatals) es con-
verteixen en “un soci dependent del
negocidel joc” (cap.7,pàg. 18) finsal
punt de perdre la capacitat de regu-
lar i disciplinar el sector. Aleshores,
l’únicquehipotposarordreésungo-
vern de fora: per exemple, la màfia
nomésdesapareguédeLasVegasals
anysvuitantadesprésdelainterven-
ció del govern federal de la mà de
l’FBI.Ijoempregunto,¿volemtotai-
xò per aCatalunya?

dels cònjuges de juga-
dors compulsius han es-
tat objecte de violència
domèstica (NationalRe-
searchCouncil,Patholo-
gical Gambling: A Criti-
cal Review, abril 1999).
No pot sorprendre, per
tant, que segons l’estudi
del NORC la taxa de di-
vorcis entre els jugadors
compulsius sigui del
53,2% (pel 18,2% entre

els no jugadors). Un estudi recent
dels comtats americans entre el
1977 i el 1996mostra (amb un con-
trol de 58 variables) que la taxa de
delinqüència,queenaquellperíode
caigué en tots els Estats Units, bai-
xàun12%mésencomtats senseca-
sinos que en comtats amb casinos
(Earl L.Grinols iDavidB.Mustard,
“Casinos, Crime, and Community
Costs”, Review of Economics and
Statistics, vol.28,2006).Finalment,
tot i que estimar costos i beneficis
socials és difícil, la recerca actual
calculaqueunjugadorpatològicsu-
posauncostanual (desdepèrduade
productivitat fins a manteniment
depresons)d’uns10.300dòlars, iun
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