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Introducció

Per molt que ens venguin la moto —en feliç expressió d’Ig
nacio Ramonet—1 a còpia de parlar de brots verds, caiguda 
del decreixement (concepte antològic), factor de sostenibi-
litat, microajustament, sortida de la recessió i altres menti-
des (piadoses i no piadoses), seguim instal·lats en la crisi 
que va esclatar durant el tercer trimestre de l’any 2007 als 
Estats Units i que es va estendre per tot el món de manera 
ràpida. És cert que els governs d’alguns països (entre els 
quals, el d’Espanya) van interpretar que estaven fora de pe-
rill, tot i que després, ja passat el primer semestre del 2008, 
van haver de reconèixer el seu error de diagnòstic. La toxi-
citat era diferent, però tots estaven malalts.

En general ja s’accepta que aquesta crisi és la més impor-
tant que hi ha hagut —en termes econòmics, socials i polí-
tics— en els últims cinquanta anys (després del gran desas-
tre de la Segona Guerra Mundial).

Cal preguntar-se què és una crisi i com es manifesta. Una 
crisi és una situació d’inestabilitat, provocada per agents ex-
terns o interns, que pot afectar un individu, un grup, una 
comunitat o tota la societat. En el fons, una crisi és una 

1 Ramonet, Ignacio i Chomsky, Noam. Cómo nos venden la moto. Barce-
lona: Icaria Editorial,   1995.
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ruptura, és un canvi respecte a la situació anterior. En 
aquest cas, i tot i que el detonant va ser economicofinancer, 
després van aflorar unes altres crisis que eren a la rebotiga, 
a punt per esclatar: crisi de governabilitat, crisi de medi 
ambient, crisi alimentària, crisi energètica, crisi d’ocupació, 
crisi de valors, crisi del model d’Estat, etc.

Per això cal declarar que darrere la crisi economicofinan-
cera hi ha una crisi més profunda que integra la totalitat 
del sistema capitalista, les bases del qual s’han anat deterio-
rant amb el temps. El capitalisme és un sistema complex, 
amb molts anys a l’esquena, que ha anat reduint les seves 
prestacions i al qual només li ha faltat un nou input per fer 
fallida. I, encara que ara es digui que la crisi financera ens 
ha agafat desprevinguts, la veritat és que feia molt de temps 
que identificàvem senyals que conduïen a l’actual escenari. 
No ens enganyem: aquesta crisi és sistèmica, afecta la glo-
balitat. És el Sistema en el seu conjunt el que defalleix: in-
suficiències, desigualtats, desequilibris, amenaces.

Si ens cenyim a l’àmbit econòmic, es pot considerar que 
aquesta crisi ha superat la de l’any 1929, tot i que els sistemes 
de salvaguarda desenvolupats al món occidental després del 
1945 han evitat la catàstrofe. Però no seria prudent dir que 
hem superat la crisi, tret que reduïm l’anàlisi a alguns casos 
particulars i atípics (per exemple, Noruega), els fonaments 
econòmics i socials dels quals els han permès trampejar millor 
la situació. Però ningú està fora de perill. La crisi segueix aquí 
i ens hem d’acostumar a conviure-hi.

És per això que, encara que agafem l’economia financera 
com a fil conductor del nostre relat, no volem pecar de re-
duccionistes i sempre intentarem ampliar el ventall de les 
conseqüències d’aquesta crisi sistèmica.
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Un dels reclams utilitzats per tranquil·litzar la població 
és dir-nos que hem sortit de la «recessió». I això què vol 
dir? Recessió és un terme molt tècnic, sobre el qual hi ha 
versions controvertides. En principi, la versió dominant és 
la que diu que un país entra en recessió si, durant dos tri-
mestres consecutius, el seu PIB disminueix respecte al ma-
teix període de l’any anterior en termes reals (descomptada 
la inflació). En el mateix sentit, «sortir de la recessió» hau-
ria de significar que el signe ha canviat en positiu durant 
dos trimestres consecutius. És a dir, es tracta d’una mesura 
de caràcter quantitatiu que pren com a únic indicador el 
creixement o decreixement del PIB.

El PIB, com veurem més endavant, és un indicador gro-
ller que no té en compte altres variables clau, com la taxa 
d’atur, la renda disponible o el sentiment del consumidor. 
Les seves debilitats estan determinades perquè el seu ús no 
respon al seu propòsit inicial. El PIB (Producte Interior 
Brut) és la suma dels valors afegits bruts de les diferents 
branques d’activitat més la càrrega fiscal corresponent, i va 
néixer als Estats Units, durant la Segona Guerra Mundial, 
per mesurar la capacitat de producció en temps de guerra. 
Per això el PIB comptabilitza únicament el que s’expressa 
monetàriament.

El PIB es dimensiona quantitativament. La crisi no. La 
crisi és qualitativa i, per tant, no es pot objectivar.

Fet aquest aclariment, cenyim-nos ara en la crisi econò-
mica, en la seva versió més light: és de sobres coneguda l’al-
ternança en economia de períodes d’expansió i contracció, 
lligats a l’ajustament entre producció i demanda, costos i 
preus, salaris, inflació, interès dels diners, etc. Són crisis 
conjunturals que s’assumeixen perquè tenen un caràcter cí-
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clic i no afecten les bases del sistema. Els cicles són més o 
menys llargs (vegeu Kondratieff, Juglar, Sismondi), però 
l’escenari que queda després de la crisi no és gaire diferent 
de l’anterior. I aquí hi ha la diferència.

Alguns acadèmics notables (Rogoff, Reinhart) han fet un 
esforç extraordinari d’investigació i han comprovat que els 
patrons que condueixen a les crisis financeres es repeteixen al 
llarg de la història, i que no val la presumpció que ara «som 
capaços d’evitar-les». En el seu llibre Esta vez es distinto2 des-
criuen la naturalesa de la síndrome que han patit repetida-
ment tots els països analitzats:

L’essència de la síndrome d’«aquesta vegada és diferent» és 
simple. Es basa en la ferma creença que una crisi financera 
és una cosa que passa a altres persones, en altres països, en 
altres èpoques: les crisis no ens afecten a nosaltres, aquí i 
ara. Estem fent bé les coses, som més intel·ligents, hem 
après dels errors del passat. Les antigues regles de la valora-
ció financera han caigut en desús. L’actual bonança, a dife-
rència d’aquelles que van precedir els catastròfics col·lapses 
del passat, està construïda sobre bases fermes, reformes es-
tructurals, innovació tecnològica i bones polítiques —o 
més o menys així ho explica la història.

I conclouen més endavant:

Així, la lliçó de la història és que, si bé les institucions i les 
polítiques econòmiques se segueixen perfeccionant, sempre 
hi haurà la temptació de sobrepassar els límits. Igual que 

2 Reinhart, Carmen M. i Rogoff, Kenneth S. Esta vez es distinto: ocho 
siglos de necedad financiera. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2011.
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un individu pot fer fallida sense importar la seva riquesa 
inicial, un sistema financer pot col·lapsar-se sota la pressió 
de la cobdícia, els interessos i el lucre, sense que importi 
com sembli que n’estigui, de ben regulat.

La tecnologia ha canviat, l’estatura dels éssers humans ha 
canviat i les modes han canviat. No obstant això, l’habilitat 
dels governs i els inversors per autoenganyar-se una i altra 
vegada, provocant atacs d’eufòria que en general acaben en 
llàgrimes, sembla que segueix essent una constant. A cap 
lector atent de Friedman i Schwartz el sorprendrà aquesta 
lliçó sobre la capacitat dels governs per arruïnar els mercats 
financers, tema central de les seves anàlisis. Pel que fa als 
mercats financers, amb gran encert Kindleberger va donar 
al primer capítol del seu famós llibre el títol següent: «Cri-
sis financeres: una planta perenne resistent».

En termes analítics, el treball dels dos professors és molt 
atractiu, ja que són capaços d’identificar els principals indi-
cadors que precedeixen les crisis financeres, així com els 
amplificadors dels cicles d’expansió i contracció:

Anticipadors:

 Grans entrades de capital.
 Fort increment del preu de les accions.
 Augment de l’endeutament.
 Fort increment dels preus de l’habitatge.
 Creixement en forma de V invertida.

Amplificadors:

 Polítiques macroeconòmiques procícliques.
 Divises sobreavaluades.
 Mala regulació.
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 Mal control.
 Ocultació de deutes.
 Agències de qualificació no implicades.

Fixem-nos que Rogoff i Reinhart només posen èmfasi en 
variables econòmiques i financeres. Exposen els seus argu-
ments amb la notable pretensió de convèncer els qui, al seu 
parer, han pres el camí equivocat: «A veure si ara, una vega-
da per totes, deixem de comportar-nos com uns necis.» 
Tant de bo fos possible. Es troba a faltar una visió omni-
comprensiva de la realitat, ja que la crisi és sistèmica. En el 
fons són optimistes, creuen que «això té solució». I jo, sin-
cerament, crec que no.

Si fem una anàlisi històrica, podem considerar que la cri-
si actual és l’esclat d’un procés de llarg recorregut que posa 
de manifest les debilitats del sistema capitalista i que es va 
iniciar a l’octubre del 1973, quan, com a represàlia al go-
vern nord-americà —per donar suport al d’Israel en el con-
flicte amb els àrabs—, els productors van disparar a l’alça el 
preu del petroli, fet diferencial que va acabar amb la placi-
desa del «període gloriós».

Des de llavors hem viscut cicles curts d’expansió i reces-
sió, que s’han mantingut vivint de rendes, vivint per sobre 
de les nostres possibilitats, gràcies al crèdit fàcil amb el qual 
el sistema ha lubricat els mecanismes de creixement i de 
consum.

Eric Hobsbawm, en la seva obra pòstuma Cómo cambiar 
el mundo,3 relata aquest trànsit amb una mestria singular:

3 Hobsbawm, Eric. Cómo cambiar el mundo. Barcelona: Crítica,   2011.
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Hem descobert que el capitalisme no és la (o no és l’única) 
resposta, sinó la pregunta. Durant mig segle el seu èxit s’ha 
donat per fet, de manera que el seu mateix nom va canviar 
les seves associacions tradicionalment negatives per altres 
de positives. Empresaris i polítics podien ara gaudir no no-
més de la llibertat de la «lliure empresa», sinó de ser franca-
ment capitalistes. Des de la dècada del 1970, el sistema, 
oblidant els temors que el van portar a reformar-se a si ma-
teix després de la Segona Guerra Mundial i els beneficis 
econòmics de la seva reforma en la posterior «edat d’or» de 
les economies occidentals, va revertir en l’extrema, o fins i 
tot podria dir-se que patològica, versió de la política del 
laissez faire («el govern no és la solució, sinó el problema») 
que finalment va implosionar el 2007-2008. Durant els 
gairebé vint anys posteriors a la fi del sistema soviètic, els 
seus ideòlegs creien que havien arribat a«la fi de la his-
tòria», «una impertorbable victòria del liberalisme polític i 
econòmic» (Fukuyama), un creixement en un definitiu i per-
manent ordre mundial polític i social autoestabilitzador del 
capitalisme, incontestat i incontestable tant en la teoria 
com en la pràctica.

Res d’això ja no és sostenible. Els intents del segle xx per 
tractar la història del món com un joc de suma zero econò-
mic entre el públic i el privat, pur individualisme i pur col-
lectivisme, no han sobreviscut a la manifesta fallida de l’eco-
nomia soviètica i l’economia del «fonamentalisme de 
mercat» entre el 1980 i el 2008. El retorn a una d’aquestes 
economies no és més possible que el retorn a l’altra. Des 
del 1980 és evident que els socialistes, marxistes o d’una al-
tra índole, es van quedar sense la seva tradicional alternati-
va al capitalisme, llevat que o fins que reflexionin sobre el 
que volien dir amb el terme socialisme i abandonin la pre-
sumpció que la classe obrera (manual) serà necessàriament 
el principal agent de la transformació social. Però també 
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van quedar indefensos aquells que creien en la reductio ad 
absurdum de la societat de mercat de 1973-2008. Potser no 
és a l’horitzó un sistema alternatiu sistemàtic, però la possi-
bilitat d’una desintegració, fins i tot d’un enfonsament, del 
sistema existent ja no es pot descartar. Cap de les parts sap 
què passaria o què podria passar en aquest cas.

Jo em veig incapaç de visualitzar el futur que s’acosta, en-
cara que tinc el convenciment que suposarà una ruptura 
amb el passat, un canvi de paradigma tal com el va plante-
jar Kuhn.4 I un canvi de paradigma és un canvi de valors i 
també un canvi dels instruments que permetin expressar la 
direcció d’aquests valors. Encara que sigui metodològica-
ment, cal tornar a Marx i al seu concepte de superestructura 
per comprendre millor aquesta ruptura amb el passat, una 
ruptura epistemològica.

He seguit i segueixo de prop, per raons personals i pro-
fessionals, els moviments asincopats d’aquesta crisi sistèmi-
ca. També he estudiat algunes de les millors anàlisis sobre 
les seves causes més profundes. Hi ha certa coincidència i 
molta voluntat de millora. El missatge és: ho hem fet molt 
malament i hem de prendre mesures perquè no es repeteixi. 
És a dir, cal fer arranjaments. Han extret lliçons, però 
aquestes lliçons només permeten, al meu parer, atacar els 
símptomes, i eviten la incursió a la zona més profunda que 
amaga les arrels del problema.

Si agafem alguns testimonis dels analistes més aguts, po-
drem contrastar la meva asseveració anterior.

4 Kuhn, Thomas S. The structure of scientific revolutions. The University 
of Chicago Press, 1996.
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1. El futur ja no és el que era

En un assaig publicat el 1937 amb el títol «Notre destin et 
les lettres»,8 el poeta i filòsof francès Paul Valéry declarava: 
«L’avenir est comme le reste; il n’est plus ce qu’il était.» 
Aquell mateix any, en un article publicat a la revista brità-
nica Epilogue,9 escrit per Laura Riding i Robert Graves, es 
deia: «The human mind has reached the end of temporal 
progress: the future is not what it used to be.»

És a dir: el futur ja no és el que era. Millor? Pitjor? No se 
sabia. Tot i que Riding i Graves eren més pessimistes que 
Valéry, tots tres acceptaven que el futur seria «diferent». Ni 
l’extrapolació del passat en un entorn de felicitat prefabri-
cada, ni un escenari de perfils apocalíptics.

Què va passar el 1937 per registrar aquesta hipòtesi de 
futur? Com sempre, un conjunt de fets i alguns d’especial 
rellevància. Començaven a esquerdar-se les utopies. La pra-
xi del comunisme soviètic en mans de Stalin es transforma-
va en una màquina de «purgues» entre els principals mili-
tants no addictes al líder. En la Guerra Civil espanyola, els 

8 Valéry, Paul. «Notre destin et les lettres», Conferencia, 15 de setembre 
de 1937.

9 Riding, Laura i Graves, Robert. «From a private correspondence on re-
ality», Epilogue (1935-1937). The Millennium Graves, agost del 2001.
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feixistes, amb el suport material i logístic dels governs ale-
many i italià, anaven guanyant territori i ajusticiant els ven-
çuts. La Lliga de les Nacions es declarava neutral en el con-
flicte espanyol mentre la legió Còndor feia pràctiques de 
bombardeig en zones civils. Les tropes japoneses envaïen la 
Xina. El govern nazi alemany declarava, cínicament i públi-
cament, que garantia la integritat del territori belga en la 
mesura que no suposés una amenaça contra Alemanya. Ne
ville Chamberlain era nomenat primer ministre del Regne 
Unit. Era temps de silenci i de renúncia. S’imposava la bar-
bàrie. Les «elits» no es volien comprometre.

Setanta-cinc anys després, el bel·licisme és en altres 
fronts. No ens sentim amenaçats pels tancs (perquè, per 
sort, els exèrcits són supranacionals i el patriotisme caserna-
ri es troba arraconat), però intuïm que les coses ja mai se-
ran com abans. Si l’any 37 del segle passat es van esquerdar 
les utopies, el 2008 es van trencar molts projectes il-
lusionants.

Cal fer una breu descripció de la història més recent per 
identificar els vectors de la ruptura.

A nivell macro i després de la Segona Guerra Mundial, el 
món occidental va viure l’època més florent. La indústria 
americana, greixada i posada a punt durant el conflicte, va 
ajudar a la reconstrucció del solar europeu. Les bases creades 
a Breton Woods asseguraven l’equilibri del sistema financer. 
El dòlar responia i protegia. L’ombra allargada del difunt 
Franklin D. Roosevelt imprimia caràcter als seus successors. 
Keynes era de lectura obligada i ningú discutia les seves re-
comanacions. El capitalisme renà (aquesta curiosa barreja de 
pensament liberal i compromís social) tutelava la redistribu-
ció de la renda. Era l’època dels telèfons blancs i de les co-
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mèdies de Rock Hudson i Doris Day, que entretenien el 
públic. Els intel·lectuals europeus, especialment els france-
sos, ho qüestionaven tot, però la seva influència era escassa.

Les colònies africanes i asiàtiques van començar a des-
prendre’s del jou directe dels seus explotadors, tot i que 
moltes vegades aquests últims van mantenir-ne el domini a 
través d’agents nacionals. Les consciències dels blancs se 
sentien tranquil·litzades mentre completaven els seus habi-
tatges amb els últims avenços de la tecnologia del consum. 
Tot estava en ordre.

La història es va complicar quan la guerra del Vietnam 
es va transformar en un toll immund que va despertar la 
ira d’una societat confortablement adormida. Allà es va 
iniciar el declivi de l’«imperi americà» i la constatació que 
el poder era multipolar. El complex militar-industrial que el 
president Eisenhower havia denunciat va començar a pe-
sar en la política pressupostària del govern federal. Però 
els excedents encara permetien remunerar bé el capital i la 
força de treball, la qual cosa assegurava la continuïtat de 
la demanda.

Als dos costats de l’Atlàntic, les torxes seguien enceses. A 
l’Amèrica del Nord, el mite del «somni americà» continua-
va vigent, i a Europa, l’economia social de mercat era el 
model dominant. El fordisme i la societat de consum cami-
naven a bon ritme. La productivitat anava a l’alça.

El 1957 s’havia creat la Comunitat Europea (Tractat de 
Roma), en un intent que fossin les institucions les que co-
hesionessin nacions històricament enfrontades. Els països 
fundadors (Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica, Holanda i 
Luxemburg) compartien uns valors economicosocials de 
tall progressista, fruit dels pactes entre cristianodemòcrates 
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i socialdemòcrates. L’expressió pràctica d’aquests valors ac-
tuava com a protecció davant de possibles contagis de la 
ideologia imperant a la Unió Soviètica. En la mateixa Co-
munitat Europea, els partits comunistes (legitimats per la 
seva oposició a la barbàrie nazi) actuaven com a consciència 
crítica de l’establishment. Els estats nacionals tenien un pa-
per rellevant en l’economia, amb un important pes del sec-
tor públic.

Probablement, el poble no debatia sobre el concepte de 
progrés, però sí que notava, en el dia a dia, una millora no-
table de la qualitat de vida. L’educació, la sanitat i l’assis-
tència en la vellesa estaven assegurades. El futur il-
lusionava.

Els trenta gloriosos (1945-1975) estaven arribant al final. 
A l’octubre del 1973 esclatava de nou un episodi més del 
conflicte larvat entre els països àrabs i Israel. Però aquesta 
vegada les conseqüències van ser imprevisibles. Els àrabs 
van interpretar que Occident (i especialment els Estats 
Units) eren responsables directes d’aquell contenciós, i van 
respondre actuant sobre el preu de la seva matèria primera 
estrella: el cru de petroli. A partir d’aquí, els comptes pú-
blics dels estats «feliços» es van començar a desequilibrar. 
L’economia mundial es va desestabilitzar. Ja res tornaria a 
ser com abans.

Es van buscar solucions miraculoses, sense acceptar que 
l’entorn havia canviat. Es van qüestionar les teories de Key
nes i una onada de liberalisme econòmic va envair les can-
celleries occidentals. Margaret Thatcher i Ronald Reagan 
(dècada dels vuitanta) van liderar el projecte. La democrà-
cia va passar a un segon pla i va ser substituïda pel mercat. 
Per tapar els forats dels balanços, es va iniciar la gran onada 
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de les privatitzacions. L’opacitat dels processos va posar de 
manifest un «capitalisme d’amiguets» que va afavorir uns 
pocs.

Jesús Mota, en el seu assaig crític La gran expropiación,10 
explica el cas espanyol i el paper actiu dels dos partits do-
minants en aquella època. Es tracta d’un document inapre-
ciable, voluntàriament oblidat, que s’hauria de donar com 
a lectura obligatòria als alumnes de batxillerat. Perquè aquí 
hi ha les bases de la «gran estafa». Diu Mota:

Els governs socialistes van ocultar en la mesura del possible 
les privatitzacions parcials que van decidir. Les van fer pas-
sar de puntetes davant l’opinió pública i sempre van col-
locar la seva significació econòmica i social a la rebotiga 
dels esdeveniments rellevants. El silenci era la norma i la 
discreció era la consigna. El terme privatització despertava 
la mala consciència dels dirigents del PSOE amb el mateix 
vívid automatisme que una magdalena proustiana o la so-
miadora evocació de Manderley a la Rebecca d’Alfred 
Hitchcock. Era un terme gairebé proscrit. Tant que va arri-
bar a desenvolupar-se un joc de sinònims i metàfores per 
evitar-lo. El més afortunat i durador va ser el de desinversió. 
L’actitud del PP ha estat exactament la contrària. Han con-
vertit les privatitzacions en un fenomen social i les han ex-
hibit com una aportació fonamental de la seva política. 
Només ha faltat aprovar en Consell de Ministres una Festa 
Nacional de les Privatitzacions…

I més endavant Mota posa noms i cognoms a aquest dal-
tabaix:

10 Mota, Jesús. La gran expropiación. Madrid: Temas de Hoy, 1998.
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