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Futur incert, presentdepressiu
Vuit anys després d’iniciada la

crisi,elPIBilarendadelesllarsa
la perifèria europea encara no
han recobrat els nivells precri

sis. I per si no fos suficient, la recuperació
dóna senyals de debilitat. Així ho confir
men els pronòstics de l’FMI, que traspuen
pessimisme sobre l’eurozona. Una debili
tatquetambéhareconegutelministreLuis
deGuindos.
Alguns analistes parlen d’una nova re

cessió. Seria la tercera enmenys d’una dè
cada. Una perspectiva depriment que in
tensificaria el dolor de moltes famílies,
augmentaria el malestar social i alimenta
ria el populisme.
L’estrany és que existeixen factors que

farien possible una situació diferent: els
preus baixos del petroli són propicis per a
l’activitat; els tipus d’interès baixos afavo
reixennovesinversions; lamilloradel’ocu
pació hauria d’impulsar el consum de les
llars; els beneficis elevats de les grans em
preses possibiliten nous projectes; i lamo
deració salarial estimula la competitivitat.
Perquèaquestsventsdecuanoimpulsen

unarecuperació sostingudade l’eurozona?
Hihaduesexplicacions.
La primera és la de les autoritats euro

pees. Segons el seu diagnòstic
el que debilita la recuperació
serialafaltadereformesilafe
ble conjuntura econòmica in
ternacional. Però, fixinse en
aquest fet. Al RegneUnit i Su
ècia, dos països europeus que
tenen en comúno pertànyer a
l’euro, els va millor. Tant que
el Parlament finlandès ha de
manat al Govern que estudiï
l’oportunitat de sortir de l’eu
roperseguirelcamídelsveïns
suecs. Davant aquesta versió
oficial existeixunaaltraexpli
cació amb millors fonaments
en la teoria i en les dades. El
que estaria deprimint l’actual
conjuntura econòmica euro
pea seria la incertesa sobre la
capacitat de creixement a
llarg terminide l’eurozona.
Això és intrigant. En temps

normals és el present el que
determina el futur. Però
aquestsnosóntempsnormals,
ara és la incertesa sobre el fu
tur el que provoca un present
depriment. Aquest futur in

cert fa que les famílies redueixin el con
sum; que les empreses amb beneficis en
comptes d’invertir aprofitin per repartir
dividends, tornar capital i augmentar les
retribucions de l’alta direcció; i que els in
versors, en comptes d’apostar per nous
projectes, es refugiïn a les borses, provo
cant noves bombolles. El resultat és que la
recuperacióesdebilita enormement.
Aquesta és, segons elmeu parer, una ex

plicació més encertada. Però planteja una
altra pregunta: què és el que debilita la ca
pacitatdecreixement futurde l’eurozona?
La narrativa oficial diu que és l’escàs es

perit reformista. Però aquí tambéha sorgit
una explicació alternativa. Segons aquesta
nova visió, són les mateixes reformes im
pulsadesperBrussel∙leselqueestariadebi
litantelcreixementallargtermini.Aquesta

explicacióésdevastadorapera lanarrativa
oficial. Però per venir de qui ve val la pena
tenirla enconsideració.
El rellevantésquenovedecappopulista

crític amb la UE i l’euro, sinó de l’FMI, un
organisme poc procliu a l’heterodòxia. A
l’últim informe de primavera sobre pers
pectives econòmiques (World Economic
Outlook) inclou un capítol sobre les refor
mes i l’impacte en el creixement potencial
que és una clatellada a la política econòmi
caeuropea.
L’FMI es fa la qüestió de quin és el mi

llor moment per dur a terme les reformes
que impulsin el creixement a llarg termi
ni. Quan l’economia és feble o forta? La
resposta és que depèn del tipus de refor
mes. Les orientades a millorar la compe
tència alsmercats de béns i serveis han de
ser posades en marxa quan l’economia és
feble perquè els efectes positius són im
mediats. En trencar les conductes mono
polístiques i els càrtels aquestes reformes
fanquebaixinelspreus,augmenti larenda
disponibledelsconsumidors imillori l’efi
ciència econòmica. Però, al contrari, les
reformes que redueixen els ingressos de
les llars i n’alteren els plans d’estalvi si
s’apliquen quan l’economia és feble em

pitjoren les coses. Aquest ti
pus de reformes, com les de
les pensions o les laborals,
han d’anunciarse, però dei
xarse per quan l’economia
s’hagi recuperat.
Malgrat això, les autoritats

europees han imposat les re
formes que afebleixen la re
cuperació i el creixement po
tencial i hanpostergat les que
l’afavoreixen. El resultat és
dolor social, desordrepolític i
dany a l’economia. Si pogues
sin ser acusades de mala pra
xi, seria de jutjat de guàrdia.
Però, a diferència dels met
ges, els polítics tenen la sort
denopoder seracusatsdene
gligència professional.
Tot i això no perdo l’espe

rança que el coneixement
ajudi a canviar les coses. Sa
bem el que necessitem: una
millor combinació d’estímuls
que augmenti la demanda i
queconjuriunanova recessió
amb reformes que potenciïn
el creixement a llarg termini i
aclareixin la boirina d’incer
tesa sobre el futur. Només ai
xímillorarà el present.c

Va arribar per la porta del
costat, just quan Artur Mas
ocupava aquest altre costat
proper a la presidència, pe

rò ja fora d’ella. I només arribar se li va
negar el pa i la sal, convertit en una
mena de titella del líder indiscutible
de la casa gran convergent. Inés Arri
madas va resumir aquest menyspreu
públic jugant ambels cognoms, la qual
cosa, atès el seu propi cognom, és una
gosadia. “Más de lomismo”, li va etzi
bar a Carles Puigdemont quan encara
no era Molt Honorable, però estava a
punt. I així, amb aquesta imatge d’ex
tensió artúrica, que alimentaven ad
versaris i… aliats, l’exalcalde de Giro
na va entrar al Palau de la Generalitat.
La lletania havia quedat fixada: Artur
Mas governaria a través del seu pupil
Puigdemont.
No tinc cap dubte que, més enllà de

lamaldat pròpia de la rumorologia po
lítica, aquesta idea neix d’un enorme
desconeixement dels protagonistes.
Per als qui coneixíem ambdues bèsti
es, era inimaginable en les dues direc
cions: inimaginable que Artur Mas no
respectés els límits de la presidència,
quan aquesta idea, la del respecte ins
titucional, està en el seuADN; i inima
ginable que Puigdemont, que sempre

ha exercit amb autoritat el càrrec d’al
calde, hagués permès aital intromis
sió. Per descomptat, la complicitat en
tre tots dos és profunda, el lideratge
polític imoral d’ArturMas és indiscu
tible, i tots dos treballen a l’uníson en
la consolidació del procés català. Però
Puigdemont és ara com ara el presi
dent de laGeneralitat, i si això era cert
en privat des del minut u, comença a
ser cert per a la majoria cent dies
després.
Potser aquesta és la fitamés gran de

Puigdemont, haver aconseguit una rà
pida autoritat sense desautoritzar el
seu predecessor i, alhora, haver qua
llat unperfil propi. A partir d’aquí cer
tament tot és complex: la relació in
terparells amb Junqueras, l’estabilitat
del Govern, els equilibris amb la CUP,
les arques buides, la pressió de l’Estat,
les bales contra el procés disparades
des de tots els flancs, i la resta de l’et
cètera. Però és de justícia afirmar que
Catalunya ha canviat de president
sense perdre força en la presidència, i
aquest miracle era el que no imagina
ven els infidels. Per descomptat, enca
ra queda molt per demostrar, i en una
legislatura tan delicada com aquesta,
amb un procés en marxa que conté
tanta il∙lusió com incògnites, el presi
dent Puigdemont haurà de treure tots
els seus arrestos per gestionar l’enor
me complexitat que s’acosta. Però al
cap de cent dies del càrrec, algunes fi
tes s’han aconseguit. El primer, agafar
la mida a la presidència; el segon,
crear un retrat propi sòlid i creïble; el
tercer, projectar l’autoritat sense es
querdes; i finalment, ser reconegut
com l’interlocutor català, per a la resta
del paisatge. I a tot plegat, afegir el
dens programa polític que acaba de
presentar. No és poc bagatge per a al
gú que va passar de ser alcalde a presi
dent, en un sospir.c

Puigdemont,
Carles

És de justícia afirmar
que Catalunya ha canviat
de president sense perdre
força en la presidència

Quèdevemals refugiats?
Pot ser que no tinguem cap obliga

ció legal amb els refugiats amun
tegats a les nostres fronteres, o
fins i tot que alguns esgrimeixin

la llei per posar traves a la seva acollida.
Però tenim un deute moral pendent amb
ells i amb tots als que Francesc ha qualifi
cat coma “descartats”. Persones que com
partint la mateixa dignitat, no compartei
xen les mateixes condicions de benestar i
pateixenels efectesdeldesequilibri social.
Els qui gaudim d’una posició social folga
da tenim l’obligació de contribuir a millo
rar la societat;més, commés capacitat tin
guem de ferho.
Hi ha tres consideracions indispensa

bles per abordar el conflicte i discernir la

grandesa de mires o la baixesa moral de
les diverses propostes:
Primera, la resposta a la crisi no es pot

esquivar. No ho hembuscat, però és aquí i
no podem mirar cap a una altra banda.
Deia Tomàs d’Aquino que “qui està obli
gat a fer algunacosa, nopotdescuidarla si
pot complirla”. Suposa una irresponsabi
litat tant negar l’ajuda als necessitats, si els
la podem oferir, com deixar que d’altres
s’ocupin del problema per no patir nosal
tres les conseqüències.
Segona, la resposta no pot ser ingènua.

Proposar mesures irreals pot ser tan poc
ètic comnegar el problema. Tan irrespon
sable és defensar una cosa que no podem
complir com no posar prou mitjans o no
ser conscient dels efectes.
Tercera, la resposta ha de ser valenta.

DeiaAristòtil que covard és el que, per por

dels costos, es manté immòbil davant els
conflictes. Temerari, el que subestimant
el perill, pren decisions sense importarli
les conseqüències. El valent, en canvi, co
neix els riscos i posa els mitjans per supe
rar amb èxit l’adversitat. No és temps de
temeraris ni de covards.És tempsd’ajudar
amb valentia els que pateixen, encara que
sigui costós per als que vivim còmoda
ment.
La decisió que prengui Europa tindrà

conseqüències en la seva consciència
col∙lectiva. Europa ha proposat almón va
lorsque s’han tingutperuniversals, comla
llibertat, la igualtat, la solidaritat o una in
negable atenció per la persona. Estem en
unmomentclaupermantenir viva la iden
titat europea: si afirmem que els nostres
valors són universals, més val que comen
cem per aplicarlos universalment.c
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