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L’euro i el fuet

Entre les ciutats de
Chongqing i Wuhan el
riu Yangtze baixa ràpid
entre gorgesmolt estre-
tes. Per això, abans de la

introducció delmotor dièsel, l’úni-
ca formaderemuntarel correntera
ferservir latraccióanimali,sobretot,
humana.Unamassadeculis,guarnits
ambarnesosdecorda, estiraven len-
tamentbarquesigavarresmentreun
vigilant els fuetejava per fer-los tre-
ballar. Sembla que els pocs occiden-
talsqueanavenaChongqingreaccio-
naven horroritzats davant d’aquest
espectacle fins queundia una turis-
taamericanavamanar
al capità de la barca
que fes parar
aquells assots. El
capitàs’hivanegar
i va explicar: “Els
culis tenen el dret
d’estirar la barca. I
hanestat ellsmatei-
xoselsquehandecidit
contractar un vigi-
lant i pagar-li amb
l’encàrrec d’asso-
tar-losperassegu-
rar-se que tots
fan el seu treball
diligentment i
per igual iqueno
hi ha ningú que
s’aprofiti de la
suordels altres”.

A l’època àlgi-
da de la creació
de la Unió Euro-
pea, l’opinió pú-
blicaméseurope-
ista i més favora-
ble a un procés
d’integració ràpid
i complet era la
delspaïsosdelape-
rifèria.LaUEvaser
concebuda,deGrè-
cia a Portugal, com
un remei a lesman-
cances polítiques i
e c o n ò m i q u e s
d’aquells estats.
Com a la història de
les gavarres xineses,
la transferència de
competències aBrus-
sel·les i la creació d’una
autoritatsupranacionalha-
via de disciplinar els païsosmés dis-
funcionals.Elcatalanismevaabraçar
aquestatesipercomplet: l’OTANen-
senyaria anglès als militars espa-
nyols, laUE collaria els buròcrates i
els monopolis estatals i el TSJE es
convertiria en l’últim garant dels
drets dels catalans contra un poder
judicial, l’espanyol, estafadordeme-
na.Catalunyanovaserl’únicaqueva
dipositar les seves esperances en la
UE. Els estudis d’opinió existents
mostrenquelacorrelacióentreelsu-
port al projecte europeu a cada pa-
ís i el nivell de corrupció a escala
nacional era aleshores gairebé
perfecta.

Aquesta estratègia de transfe-
rència de poder ha xocat, tanma-
teix, amb dos problemes. El pri-
mer és polític i perjudica directa-
ment els objectius catalans
d’aconseguir més sobirania políti-
ca.Leselitsestatals (incloses leses-

panyoles) no han desaparegut sinó
que s’han subrogat en la posició del
que havien de ser unes autèntiques
autoritats supraestatals indepen-
dents. Això els permet controlar,
fins a cert punt, les fronteres i les
normativesde laUnió.Dit d’unaal-
tra manera, el vigilant que té el fu-
eta lamàcontinuasent l’estatespa-
nyol, ara vestit d’UE.

El segon problema és econòmic.
Fent realitatelsdesitjosdelspaïsos
perifèrics, el projecte de l’euro ha

restringit la capacitat demaniobra
de cadaestat ambmolta efectivitat.
Abans de l’euro, els països menys
disciplinats en els seusmercats la-
borals (des deFrança fins aGrècia)
podien optar per una devaluació
monetària per recuperar la compe-
titivitat quehavienperdut via preus
isalarismésalts.Ara ladevaluacióés
impossible i, per tornar a vendre,
l’únicasoluciórealésl’ajustperlavia
depreus i/oproductivitat. Lamatei-
xa Alemanya va haver de fer, sota el
governsocialdemòcratadeSchröder,
un conjunt de reformes estructurals
profundesper ser competitiva.

Tanmateix, com que els cos-
tos a mitjà termini
d’aquesta solució han
passat a sermolt subs-
tancials, alspaïsos de la

perifèria s’han començat
a dibuixar dues alternati-
vesa l’statuquoactual.La
primera consistiria a
abandonar la barca, aco-
miadar el vigilant i sortir
de l’euro. Laprobabilitat
que això passi encara és
baixa però no zero. Tot
dependràdels resultats
a les eleccions del 6 de
maigaGrècia i de la ca-
pacitatdelspartits tra-
dicionals de formar
govern. Si passés, pe-
rò, l’impactede la sor-
tida seria extraordi-
nari: una devaluació
grega provocaria un
pànic financer i un
corralito immediats a
Espanya.

La segona alterna-
tiva passaria per con-
tractar un vigilant di-
ferent i per adoptar
una estratègia econò-
mica més relaxada.
Aquesta possibilitat,
que segons la premsa
espanyola i catalana
tindria lloc amb la vic-
tòria d’Hollande tam-
bé el 6 de maig, impli-
caria un gir econòmic

cap a polítiquesmonetà-
ries i fiscals més expansi-

ves,a l’estilde lesquevaence-
tarMitterrand l’any81.

Lescondicionsactuals,però, són
diferents: eldeutepúblic francès, al
voltant del 90% del PIB, no dóna
capmarge demaniobra i França ha
decoordinar-seambunaAlemanya
cada copmés neguitosa. En tot cas,
unanovaexpansió fiscal (comladel
plaE)nosolucionariaelsproblemes
de fons de l’economia espanyola:
d’una banda, uns pressupostos per
al 2012 demena populista, que cas-
tiguen els únics sectors (investiga-
ció, empreses) i territoris (corredor
mediterrani) que poden estirar
l’economia;de l’altrabanda,unsec-
tor bancari amb una cartera im-
mensa de crèdits hipotecaris de va-
lor real dubtós que demoment so-
breviu dels préstecs tous del BCE.
Ara per ara, el procés de racionalit-
zació econòmica que venia implícit
amb l’euro (i que tothom va accep-
tar en el seumoment fundacional)
sembla inevitable, i molt dolorós.

CARLES BOIX

PROFESSOR UNIVERSITAT PRINCETON

ELDIARID’AHIR
Fed’errades: L’ARA agraeix als lectors
que ens facin arribar els errors que de-
tectin en el contingut dels articles. Un
cop confirmat l’error, l’ARA publica la fe
d’errades en aquestamateixa columna.
Podeu fer-nos arribar les vostres esme-
nes a opinio@ara.cat.

Un llibre obert
és un cervell que parla;
tancat, un amic
que s’espera; oblidat,
una ànima que perdona;
destruït, un cor que plora

Proverbi hindú 

LACITA

S’espera que una victòria
d’Hollande porti polítiques

més expansives. Però
el deute públic francès no
dónamarge demaniobra i
l’ajust sembla inevitable
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