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debat

En una creu d’euros

La crisi econòmica ha re-
duït la política grega a
una batalla brutal entre
dosestatsanímicsquími-
cament purs: la por i la

ira.Diumenge va guanyar la prime-
ra de la mà de Nova Democràcia.
Aquesta victòria per mínims dóna
un respir temporal a la Unió Euro-
pea i ens ha salvat a tots de ser xu-
clats per un remolí econòmic sen-
se fons.Dubtomoltíssim, però, que
faci res per guarir les ferides pro-
fundes que tenallen Grècia i bona
part de la perifèria europea i que
pugui evitar el triomf del par-
tit de la ira en un futur no
gaire llunyà.

Si Syrizahaguésven-
çut abans-d’ahir, els
danys haurien estat
e x t r ao rd ina r i s .
Grèciahauriapatit
una retirada
massiva de di-
pòsits ban-
caris iEuro-
pa hauria
hagut d’im-
posar con-
trols de ca-
pitals, una
m e s u r a
contrària al
concepte de
mercat únic que
ha estat la base del
projecte europeu.
Considerant la pro-
mesa de Syriza de de-
nunciar el pla d’ajust
econòmicpactat entre
Atenes i Brussel·les, la
Unió, amb Alemanya
al capdavant, s’hauria
vist abocada, a més a
més, a triar entre
dues opcions igual-
ment intolerables.
La primera hauria
consistit a complir
l’amenaça deMer-
kel de retirar els
fonsde rescat euro-
peus, començantpel
pagament de 25.000
milions d’euros pre-
vist al setembre. Sense
aquests diners, l’estat grec
hauria hagut d’emetre paga-
rés o alguna altra mena de mone-
da per pagar funcionaris i proveï-
dors. Aquests pagarés, d’un valor
probablement ínfim, haurien su-
posat la mort de l’euro a Grècia i
generat el caos monetari més ab-
solut. Va ser Eugeni Xammar qui
va descriure la hiperinflació dels
primers anys del període d’entre-
guerres a Alemanya com la situa-
ció més immoral en què pot caure
una societat moderna, en què tot-
hom queda subjecte a la llei del
més fort, i com l’autènticmoment
en què es va covar l’ou de la serp
nazi, que hi aparegué deu anys
després.

Davant d’un hipotètic triomf de
l’esquerra radical grega, la segona
opciód’Europahauriaestat ladece-
dir i renegociar les condicions pac-
tadesambGrècia i ladecondonarel
comportament fiscalment irres-
ponsabled’Atenesquehacontribu-

ït tant a agreujar la crisi europea.
Perquè és un fet del qual ningú vol
parlargaire.Syrizas’hapresentat (o
ha estat presentada en molts mit-
jans) com la veu d’una esquerra ra-
onable que vol impulsar unprogra-
makeynesià i antiausteritat que fa-
ci sortir l’Europaperifèricade lacri-
si enquèes troba.Enrealitat, elque
Syriza vol és mantenir-se dins de
l’euro sensehaverdepagar capdels
deutes de l’estat grec i sense accep-
tarcapde lescondicionsquepuguin

fer tant l’estat grec com launiómo-
netària mínimament viables. Ac-
ceptar el seu joc i fer una Europa
més grega seria, però, caure en un
error catastròfic.

Per la sevabanda, lavictòriade la
por ideNovaDemocràcia (quehau-
rà d’acabar governant en coalició
amb els socialistes del Pasok) tam-
bé deixa Grècia en una situació in-
sostenible.Les forcesproeuropeis-
tes, si ésqueaquestconceptevoldir
alguna cosa, nohan aconseguit una
majoria de l’electorat i, per tant, la
legitimitatnecessàriaperexecutar
el programa d’ajust firmat amb
Europa. Elmateix Samaràs, el
líder de Nova Democràcia,
s’ha compromès a renego-
ciar aquell programa (cu-
riosament posant com a
exemple el govern de
Rajoy). És cert que la

victòriad’Hollan-
de, tant a les
presidencials
com a les le-
g i s l a t i v e s
franceses, po-
dria obrir un
certespaiper-
què Berlín i
París alleuge-

rissinel jouque
han imposat so-

bre Grècia. Mostrar
unacertamagnanimitat

en la victòria –perquè les
eleccions gregues han estat,
sobretot, una victòria d’Eu-
ropa i de la seva estratègia
d’agitar l’espantall d’una
sortida caòtica de l’euro–,
ajudaria Europa a gua-
nyar temps en aquesta
crisi. Ara bé, fins i tot si
Europa acceptés rela-
xar els termes de
l’ajust, l’horitzó eco-
nòmic i polític grec
convida al pessimisme
més absolut. Com que
la taxa de creixement
econòmic grec no co-
breix el tipus d’interès
queAteneshadepagar so-

bre el deute –una situació
idèntica a l’espanyola–, les

obligacions financeres gregues
continuaran creixent imparables.
I, per damunt de tot, els polítics
grecs han estat incapaços de crear
les infrastructurespúbliquesmíni-
mes –és a dir, una agència tributà-
ria capaç d’acabar amb el frau fis-
cal–, indispensables per generar la
confiança institucional i social que
permet tenir creixement a llarg
termini.

En definitiva, l’escenari que es
planteja ara mateix és la continu-
aciód’unajustamentdolorós i inú-
til, equivalent a tenir el poble grec
clavat, comunCrist denoucrucifi-
cat, en una creu feta d’euros. Fer
que enbaixin tots sols és, com jahe
dit, convidar al caos més absolut.
Per això, l’única solució és que la
Unió Europea mateixa, amb l’aju-
dade l’FMI i delsEstatsUnits, pla-
nifiqui i gestioni la sortida ordena-
da deGrècia de l’euro, una devalu-
ació competitiva i l’establiment
d’una nova dracma estable.

CARLES BOIX
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SUSANA SUBIRANA

ELDIARID’AHIR
Lugo, vint anys després: A la pàgina
32, a l’article de Jordi Sunyer vamescriu-
re malament el títol del llibre de Joan
Ezquerra, quenoeraAbrelatas sinóAzco-
naAbrelatas.

L’or que
compra la salut no
es pot considerar
mai mal utilitzat

John Webster 

LACITA

Fins i tot si Europa
acceptés relaxar

els termes de l’ajust,
l’horitzó econòmic i polític

grec convida al
pessimismemés absolut


