
que va acompanyar l’ex-
pansió econòmica dels 
anys 90, la bombolla im-
mobiliària, l’obra públi-
ca o les concessions per 
a la gestió de serveis pú-
blics per part del sector 
privat. El cobrament de 
comissions per part de 
partits i intermediaris 
pròxims al poder polí-
tic i el desviament dels 
fons dels ERO o de la for-
mació professional són 
només alguns exemples 
d’aquestes conductes 
corruptes.
 Ara estem veient com 
emergeix l’existència de 
conductes d’evasió fiscal 
per part d’algunes elits 
o de grans corporaci-
ons multinacionals mit-
jançant la utilització de 
complexes estructures fi-
nanceres i fiscals, inter-
nes o externes, que, sen-
se ser del tot il·legals, per-
meten eludir en tot o en 
part les càrregues fiscals. L’última 
cosa descoberta fins ara en aquest 
camp són els anomenats papers de 
Panamà. Però abans ja hem cone-
gut la filtració del cas Luxleaks, que 
va permetre descobrir l’existència a 
Luxemburg d’acords del mateix Go-
vern amb grans empreses i corpora-
cions per evadir impostos.
 Com passa amb l’economia sub-
mergida, però en molta més quan-
tia, aquestes pràctiques danyen el bé 
comú al reduir els ingressos fiscals 
dels països afectats. Però en aquest 
cas els seus efectes van més enllà. 
Els fraus financers, la corrupció po-
lítica i l’evasió fiscal corrompen els 
fonaments morals essencials per a 

Economia canalla
Les gamberrades fiscals que anem coneixent minen l’economia de mercat i una societat decent

F
ins ara sabíem que teníem 
una economia submergi-
da, real però oculta al fisc, 
a les autoritats laborals i a 
la Seguretat Social. Una 

economia que malmet el bé comú al 
reduir la suma d’ingressos públics 
amb què atendre el finançament 
dels serveis fonamentals que presta 
l’Estat en benefici del conjunt de la 
societat. Una economia que, a més a 
més, en la mesura que fa competèn-
cia deslleial a les empreses i als treba-
lladors autònoms que compleixen 
amb la llei, perjudica el creixement.
 Però durant els anys d’aquesta 
llarga i ominosa crisi hem anat des-
cobrint que a les nostres societats de 
mercat hi ha també una àmplia ti-
pologia d’activitats financeres, eco-
nòmiques i fiscals que, sense ser sub-
mergides ni en principi il·legals, es-
tan, no obstant, basades en el frau, 
l’engany, la corrupció, l’ocultació o 
la pura extorsió. 

PrimEr vam descobrir l’existèn-
cia d’aquesta mena de pràctiques en 
el sistema financer, amb múltiples 
exemples: el frau de les preferents, 
l’abús de les clàusules terra, el des-
falc d’algunes caixes d’estalvis per 
part dels seus directius mitjançant 
sobresous i pensions immerescudes 
i desmesurades o, a nivell de la gran 
banca europea, la manipulació dels 
tipus d’interès de referència i dels 
mercats de divises. 
 Després va venir el descobriment 
de l’amplíssima corrupció política 

l’existència d’una economia de mer-
cat i una societat decent.
 Aquesta mena d’activitats no te-
nen un nom específic que les defi-
neixi. Podríem anomenar-ho econo-
mia gamberra, perquè està basada 
en conductes pròpies d’espavilats i 
trinxeraires que practiquen l’esta-
fa, l’engany, el xantatge, l’extorsió i 
el rentat de diners.
 No és un fenomen nou. De fet, la 
història financera i econòmica mos-
tra molts exemples d’aquesta mena 
de brivallades i berganteries. Algu-
nes de les obres del gran economis-
ta i historiador de les finances Char-
les P. Kindleberger es poden llegir 
com la història del frau, l’engany i 

l’estafa. Però el que sí que és nou en 
aquests moments és l’extensió i la 
intensitat que han assolit.
 ¿Com s’ha pogut desenvolupar 
amb tanta extensió aquesta econo-
mia gamberra? No pot ser només 
un problema degut al fet que han 
fallat els controls administratius i 
els mecanismes judicials i penals. 
Les lleis i la seva aplicació només 
són efectives si operen dins d’un 
marc cultural exigent que repudiï i 
sancioni socialment les conductes 
corruptes, evasores i extorsionado-
res. I en aquest cas no ha sigut així.

AquEst tiPus d’econo-
mia canalla s’ha beneficiat fins fa 
poc d’una certa tolerància social 
que ha existit al llarg dels anys de 
l’expansió i el boom immobiliari. 
Socialment no es veia del tot mala-
ment els brivalls, pillets i pocaver-
gonyes que van proliferar en aque-
lla etapa. De fet, l’expressió «és un 
pocavergonya» o «és un pillet» 
s’ha utilitzat amb certa toleràn-
cia, condescendència i fins i tot ad-
miració envers aquelles persones 
que mostraven ser llestes i hàbils 
a l’hora de cometre enganys finan-
cers, cobrar comissions il·legals o 
evadir impostos. 
 Però les coses han canviat. El 
que fins ara es veia com una malife-
ta ha passat a ser vist com un delic-
te penal. El malestar amb la crisi, 
el rescat dels bancs amb recursos 
públics i les polítiques d’austeritat 
han acabat amb aquella toleràn-
cia. Sense aquest canvi en la cultu-
ra de la societat, i que aquesta vegi 
aquestes conductes com un mal al 
bé comú i a una societat decent, no 
es pot acabar amb l’economia gam-
berra. H
Catedràtic de Política Econòmica (UB).

ANTÓN

Costas

La tolerància amb els pillets 
que hi va haver amb l’expansió i 
el ‘boom’ econòmics s’ha acabat 

LEONARD BEARD

ELs DijOus, economia

M
olt bé, ja els hem dit 
de tot: fracassats, in-
competents, incapa-
ços,  egoistes,  su -
perbs, porucs. Tots 

aquests qualificatius i molts més 
han format part les últimes hores 
del desfogament patri contra els di-
rigents polítics, especialment con-
tra els quatre nous beatles, Rajoy, 
Sánchez, Iglesias i Rivera, després 
que s’hagi complert el termini per-
què la legislatura se’n vagi en orris 
sense cap acord d’investidura. La 
crítica és legítima i sana en demo-
cràcia, però per sota d’algunes de 
les diatribes d’aquests dies apareix 
el temible fantasma de l’antipolíti-
ca. Aquest que es fonamenta en la 
idea que tots els polítics són iguals, 
una colla de lladres que se n’hauri-

de l’antipolítica. Perquè ningú va 
dir que l’organització de la demo-
cràcia fos barata –com no ho són 
serveis públics com l’educació o la 
sanitat–, encara que sí que és més 
barat un sistema casernari o un al-
tre en què només els partits sus-
tentats en les oligarquies finance-
res puguin fer propaganda. Que les 
despeses del sistema polític demo-
cràtic eren molt grans és una canço-
neta que no s’ha deixat de sentir des 
que la va enarborar l’extrema dreta 
durant la transició.

«¡No els voto més!»

Un altre retret indiscriminat 
d’aquests dies és la rigidesa d’uns 
partits que no han sabut, o no han 
volgut, cedir en part dels seus plan-

tejaments com, en canvi, es va fer 
als anys 70. És un argument as-
senyat que, no obstant, sorprèn 
en boca dels que proclamen que 
si el partit A s’alia amb el B, «¡no 
els voto més!». Com a encarnació 
moderna del Príncep de Maquia-
vel (segons Gramsci), els partits te-
nen un instint de supervivència 
que els porta a descartar determi-
nades estratègies. Podem posar-
nos les mans al cap, però en la lò-
gica de la política democràtica hi 
ha també que els partits no es fan 
l’harakiri.
 És comprensible l’afartament i 
que pugi l’abstenció al juny. Però 
davant del bloqueig polític només 
hi ha una solució: més política.

Via lliure a 
l’antipolítica

en d’anar a casa seva, que ens sur-
ten caríssims i que només pensen 
en els seus interessos.
 La crítica de l’alt cost de les elec-
cions forma part del cos doctrinal 
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Benvolgut 
polític sord

JULI

Capella

B
envolgut polític, se-
gur que no llegiràs 
aquesta nota. I si ho 
fas hi seràs immune. 
Perquè tu ja saps molt 

bé el que has de fer. Vas a la teva di-
ent que és per nosaltres. Tu i els 
obsolets partits polítics ens teniu 
molt decebuts. I no perquè hàgim 
de tornar a votar, això ens encan-
ta. Sinó pel baix argumentari 
d’aquestes setmanes dre fatxen-
deria. Ni un indici d’autocrítica, 
ni una mica de generositat, ni tan 
sols de bona educació. La veritat 
és que tampoc us hem trobat gai-
re a faltar. Això sí que és greu, co-
mencem a agafar gust que no hi 
hagi Govern ni oposició. Total, 
per repetir el mateix tampoc fan 
falta. 
 En realitat, el que ara mateix 
més ens preocupa és haver de pa-
tir-vos una altra vegada en cam-
panya electoral. ¿És realment ne-
cessari cridar tant en els mítings? 
¿Gastar tants milions i neurones 
en propaganda? ¿No us fa vergo-
nya esperar la xivatada del directe 

a la tele per colar l’acudit? ¿Hau-
rem de tornar a suportar debats 
que en realitat són monòlegs con-
catenats? Sincerament, ens sem-
bla una falta de respecte a l’elec-
tor. Jugueu entre vosaltres. Una 
vegada més acabarem optant per 
anar a votar amb la pinça al nas. 
Semblava que després del movi-
ment indignat s’obria una esperan-
ça, però novament els líders, els 
ambiciosos, els egocèntrics, han 
copat el comandament i s’han 
metamorfosat en polítics profes-
sionals. El sistema és tan poderós 
que els fagocita.  ¿O és que l’ésser 
humà tendeix irremissiblement a 
l’embrutiment?
 Ja sé que estic generalitzant. 
Aquesta és la idea general que tinc 
dels polítics. Amb moltes ganes 
de canviar-la. Segurament hau-
rem d’esperar una altra crisi, pe-
rò no econòmica sinó de conscièn-
cia, per trobar-nos per fi una gene-
ració que vulgui gestionar el que 
és públic amb rectitud i amor.
 Benvolgut polític, no em cridis 
que el sord ets tu. H

Jugueu entre vosaltres 
i ara, una vegada més, 
optarem per anar a votar 
amb la pinça al nas
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