
tallades de despesa so-
cial (sanitat, educació 
i prestacions socials) i 
augment d’impostos a 
les famílies que la Co-
missió Europea va im-
posar als països que el 
2010 presentaven un 
elevat dèficit ha fracas-
sat, tant en l’objectiu de 
retallada del dèficit com 
en la tornada al creixe-
ment. Els asseguro que 
la idea d’austeritat expan-
siva era un misteri més 
gran que el de la santís-
sima trinitat. Era una 
creença, no una idea ba-
sada en la raó. Només la 
fe podia sostenir aques-
ta entelèquia. 
 Era previsible que 
aquest intent de reduir 
de forma ràpida i dràs-
tica el dèficit públic a 
través de les retallades 
de despesa social i l’aug-
ment d’impostos empit-
joraria les condicions 
de vida dels més febles i bloque-
jaria en general el creixement de 
l’economia. 
 No fa falta estudiar un grau en 
Economia per saber que quan el 
sector privat es troba feble perquè 
el consum de les famílies i la inver-
sió empresarial s’han desplomat 
per l’efecte de la crisi, la solució no 
pot passar per reduir la potència 
de l’altre gran motor de l’econo-
mia. És a dir, retallar la despesa pú-
blica de caràcter social i la inversió 
pública. Per tant, el desastre estava 
assegurat.
 I això és el que ha passat. Grècia, 
Portugal i Itàlia no han tornat al 
creixement i, no obstant, seguei-

Una gàbia de sadomasoquistes
Mantenir una austeritat que s’ha mostrat tan ineficaç només fomenta l’auge dels populismes

I
maginin una situació en què un 
familiar és portat d’urgència al 
quiròfan per corregir un fort 
desequilibri orgànic. Després 
d’unes quantes hores d’impaci-

ent espera, el cirurgià surt per in-
formar els familiars que l’operació 
ha anat bé..., però que el pacient 
s’ha mort. La culpa, segons el met-
ge, era del pacient, incapaç de re-
sistir els rigors quirúrgics. Proba-
blement, després d’uns moments 
de desconcert interrogant-se sobre 
la salut mental del metge, l’hau-
rien tirat per la finestra o portat al 
jutjat de guàrdia. 

Per sort,  això no passa 
amb els metges. Però sí que passsa 
amb freqüència amb els responsa-
bles de la política econòmica. Un 
cas singular d’aquesta conducta 
és la política d’austeritat macroe-
conòmica imposada per les auto-
ritats europees. Ara, com saben, 
estan pensant a multar Espanya i 
Portugal per l’incompliment de la 
regla del dèficit públic i els exigi-
ran una nova retallada de despe-
sa social. És un despropòsit polític 
que no té el menor suport ni en el 
coneixement econòmic existent ni 
tampoc en la realitat dels fets. Però 
les seves conseqüències econòmi-
ques, socials i polítiques són con-
siderables. Una d’elles, alimentar 
el populisme polític i els intents de 
brexits de tota mena per escapar a 
aquests efectes. 
 És evident que la política de re-

xen enfangades en el dèficit i el 
deute. La sorpresa ha sigut Espa-
nya. En els dos últims anys ha sigut 
l’economia europea que més està 
creixent. ¿Saben per què? En part, 
perquè el govern de Mariano Rajoy 
no ha complert amb l’objectiu del 
dèficit marcat per les autoritats eu-
ropees.

eLs assegUro que tots 
els economistes dedicats a aques-
ta qüestió assenyalen el fracàs de 
l’austeritat i la insensatesa de mul-
tar Espanya i Portugal i obligar-les 
a practicar noves retallades. Però 
les autoritats europees, immunes 
a la raó i a l’evidència, pretenen 

multar-los i exigir-los més reta-
llades de despesa social.
 ¿Per què les autoritats polí-
tiques i econòmiques europees 
segueixen entossudides en l’er-
ror de l’austeritat? És un miste-
ri inexplicable des del terreny de 
l’economia. Una hipòtesi no des-
cartable és que alguns àmbits de 
la política econòmica europea 
s’han convertit en una gàbia de 
sadomasoquistes que no han de 
respondre per les conseqüènci-
es de les seves accions. L’incom-
pliment de la regla del dèficit ha 
sigut constant i generalitzat a la 
UE, cosa que en si mateix ja posa 
en qüestió aquesta mateixa regla. 
Però la Comissió Europea és feble 
amb els forts (mai s’ha atrevit a 
multar, per exemple, Alemanya 
o França) i forta amb els febles.

¿QUins són els arguments 
que es presenten per multar ara 
Espanya i Portugal? Per descomp-
tat, no tenen res a veure amb la 
raó econòmica, com ja he asse-
nyalat. Tenen a veure amb una 
pseudoreligió econòmica que uti-
litza termes com culpa, penitència i 
altres de molt similars.
 ¿I què es pot fer per escapar 
d’aquesta situació? El primer pas 
és qüestionar la mateixa credibi-
litat de les autoritats europees. 
Com passa amb algunes mone-
des, la seva autoritat intel·lectual 
està sobrevalorada. El segon pas 
és exigir responsabilitats de ca-
ràcter polític. Si no ho fem, l’aus-
teritat seguirà sent una fàbrica 
de populismes que alimentaran 
els intents de sortida dels efec-
tes d’aquesta gàbia de sadomaso-
quistes. H
Catedràtic de Política Econòmica (UB).

ANTÓN

Costas

Alguns poders europeus 
actuen amb la lleugeresa de qui 
no ha de donar explicacions

LEONARD BEARD

ELs DijOus, economiA

É
s tanta l’antipatia que 
brota des de la barricada 
ultramuntana contra l’al-
caldessa de Barcelona que 
resulta estrany que enca-

ra a ningú se li hagi acudit imprimir 
samarretes amb la llegenda inspira-
da en la cançó amb què el hip hop de 
Def con Dos disparava sobre la viuda 
de John Lennon. 
 La culpa de todo la tiene Yoko Colau, 
poden entonar els antipodemistes 
sense l’escopinada intransferible 
del rocker César Strawberry, desco-
neixedors segurament que el pro-
pietari del to salvatge acaba de ser 
absolt per l’Audiència Nacional per 
uns tuits més bèsties encara.
 España es idiota, brama Def con 
Dos en un altre disc. Convé escoltar-

Barcelona deu conèixer bé la ironia 
italiana pel seu passat erasmus a Mi-
là. Regna la calorada a Barcelona per 
culpa de Colau, ironitzava ahir Víc-
tor Hugo Artiles en un restaurant 
molt selecte del carrer de la Diputa-
ció després de pagar 60 bitllets per 
cap.
 Tot és culpa de l’alcaldessa. Vis-
ca l’insult, el despropòsit. És estrany 
que encara no hagi sorgit cap tui-
ter venjador o bromista amb un dis-
curset de 140 caràcters en què la res-
ponsabilitzi de la carrera d’autos bo-
jos protagonitzada per un fitipaldi 
minusvàlid, llançat carrer Munta-
ner avall, sense casc, sense cinturó, 
sense sentit, borratxo d’eufòria, es-
quivant taxis, busos i vianants, com 
si fos Pierre Nodoyuna sense el gos 
Patán. Un torpede sobre rodes que 

solca les xarxes (socials), metàfora 
de l’exabrupte contra Colau. 
 Qui va escampar la llegenda que 
Yoko Ono va provocar la dissolució 
dels Beatles va triomfar com un cre-
tí durant dècades, fins que Paul Mc-
Cartney, massa tard, va alliberar de 
culpa l’avui octogenària japonesa.

Progre i ploramiques
El lema d’aquesta clau efímera di-
verteix a qui veu el dimoni en Pa-
blo Iglesias mentre creix la perple-
xitat podemista davant la conver-
sió d’un escriptor tan progre com 
ploramiques com Javier Marías.  
La culpa de tot és d’Ada Colau. 
 Mentrestant, Mariano Rajoy se-
guirà a la Moncloa, H

La culpa
de tot la té 
Ada Colau

lo en aquests temps perduts entre 
vot i vot perquè ningú canviï, que tot 
segueixi igual.
 La culpa de tot la té Colau. De 
tot. Piove, porco governo. La cap de 

La clau
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La roda

Disseny 
contra el crim

JULI

Capella

A
Espanya es produeixen 
més de 500 robatoris al 
dia, que s’incrementen 
a l’estiu. No és broma. 
Fora d’Europa, a Angla-

terra, s’ho prenen molt seriosa-
ment. Per això van crear el 1999 De-
sign Against Crime, una organitza-
ció avui dependent de la University 
of the Arts de Londres, que s’ocupa 
de l’assumpte. Per a això compten 
amb lladres professionals fent d’as-
sessors, que a canvi de revelar trucs 
redimeixen la seva condemna.
 Les seves propostes busquen re-
duir els delictes, però utilitzant 
mitjans preventius al més afables 
possible. Per exemple, el dibuix 
hiperrealista d’una piscina a ter-
ra, que delimita l’espai de privaci-
tat dels usuaris d’un caixer. Tam-
bé han desenvolupat una sèrie de 
ginys per subjectar la bossa, ja si-
gui al vestit, la taula o la cadira i ai-
xí evitar l’estrebada. Fins i tot una 
fenedura al seient de la cadira que 
és suficient per assegurar-lo. O una 
funda d’ordinador portàtil serigra-
fiada que imita un diari doblegat i 
així allunyar borinots. 

 Resulta molt curiosa la seva anà-
lisi sobre el robatori a les botigues, 
modalitat en què Espanya ostenta 
un meritori sisè lloc en el rànquing 
mundial. Han descobert que sim-
plement abaixant les prestatgeri-
es per sota de l’altura de la vista, 
disminueix dràsticament el roba-
tori. O que complicant el sistema 
per treure el blíster del seu encaix, 
aquest lapsus de temps dissuadeix 
pispes ocasionals. Un altre truc és 
visualitzar el mateix pispa, si es 
posen molts miralls, o millor una 
pantalla retransmetent en directe 
l’espai, se’ls en van les ganes. Hi ha 
mètodes menys afables amb el lla-
dre, una alarma que emet un bram 
ensordidor de 120 decibels quan la 
bossa s’allunya de la seva mestres-
sa. O les conegudes càpsules grapa-
des al producte que l’espatllen ta-
cant-lo o escampant una delatora 
pudor de podrit.
 La seva conclusió és que no ca-
len enormes cadenes ni reixes ni 
més policia, sinó fer treballar l’en-
giny, i que surt més barat. H

Lladres professionals 
anglesos assessoren en 
l’estudi d’enginyoses 
solucions antirobatori
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