
La crisi del sistema

Progressaelmóncomcre-
ien els pensadors mo-
derns, des de Hume fins
a Marx? O la història és
uneternretorn,unaroda

quegira fentsempreelmateixcamí,
com predicaven els filòsofs antics i
el seu admirador alemany, Nietz-
sche?Durantmoltde temps, veient
com Sastre queia en l’oblit més ab-
solut, com s’ensorrava el Mur de
Berlín i com desapareixien les
temptacions totalitàries de dretes i
d’esquerresaEuropa,vaigviure,op-
timista,de la il·lusióqueaquestave-
gada sí que ens apropàvem de debò
a unamena de fi de la història i que
emergia unmón potser imperfecte
però al capdavall raonable.

Ara ja non’estic segur. És cert: la
plaçaCatalunyaavançacapa lanor-
malitat.PeròdelmonumentaFran-
cesc Macià encara en pengen les
restes del cartró amb què els indig-
nats van decidir rebatejar-lo com a
monumentaBuenaventuraDurru-
ti. La manca dememòria històrica
(novull creurequehihagihagutcap
mala fe) fa estremir. Al capdavall,
Durruti va ser el líder faista que,
després de dedicar bona part de la
seva vida a atracar bancs aEspanya
iaSud-amèrica, esva instal·lardefi-
nitivament a Catalunya, on el juli-
oldel 1936va imposar la seva llei i la
del seu sindicat sobre el poder legí-
timamentconstituïtde laGenerali-
tat i va emparar, fins a la sevamort
unsmesosdesprés, totselspasseigs
revolucionaris que acabaven amb
un tret al cap del “passejat” de torn
al nostre país.

Amb els indignats i els seus vale-
dors tornen tots els fantasmes del
passat. Hi ha l’intel·lectual francès
ques’adreça–ambel toque jagasta-
ven els pensadors i tertulians del
paísveídurant lesguerrescarlines i
acavallde ladarreraguerracivil–al
poble espanyol i a la seva generosi-
tat eterna, aquella generositat que
fa tan bonic quan es vesteix de sang
a la plaça de toros. Hi ha els acadè-

mics indígenes que, en nom de la
justícia universal, poden tornar a
viureunasegonaotercera joventut,
just quan els tocava el darrer tomb
en la seva vida professional, oferint
articles, cartes idiscursos irrespon-
sables. Ens volen convèncer que el
sistema (capitalista) està en crisi. I
que, entre tots plegats, construiran
una nova democràcia, una demo-
cràcia real, amb uns instruments
adequats a les tecnologies comuni-
catives del segle XXI.

De la crisi del capitalisme i de les
contradiccionsinternesjaenvapar-
lar el joveMarx al seuManifest co-
munista. Famés de cent cinquanta
anys que tots esperemque les seves
profeciesapocalíptiquesescomplei-
xin.¿Noésunterminidetempspru-
dent per enviar una teoria inútil al
calaixdelsmalsendreços?¿Noseria
millorqueensconcentréssimenco-
sesmés substancioses?De lademo-
cràcia real, l’únic que en sabem és
queno sabemquè és. La darrera ve-
gadaquelagentqualificavalaparau-
la democràcia amb adjectius ho fe-
ia, val la pena recordar-ho, per par-
lar de la “democràcia orgànica” i la

“democràciapopular”.Dedemocrà-
cia, però, només n’hi ha una: la que
esfaa leseleccions,alsreferèndums
i als Parlaments. Fora d’això, no hi
ha salvació. Si existís cap altra cosa,
ja l’hauríeminventatentretotsper-
què hem estat experimentant, des
de la Il·lustració omolt abans, amb
totamena de sistemes, alguns amb
resultats terribles.

Espanya té aquestes coses. Por-
ta a dins unneguit profund: vol sal-
var el món. I, per això mateix, veu
sempre crisis sistèmiques a cada
cantonada. La veritat, però, és que
l’únic que ha de fer és salvar-se a si
mateixa. I, per salvar-se, el millor
quepot fer és copiar el futur: imitar
els països, endreçats i industriosos,
del nord d’Europa. Mentre l’Estat
espanyolencoratjavaunabombolla
immobiliària immensa, les econo-
mies europees es posaven a to en
competitivitat i reformaven l’estat
delbenestarperenfortir-lo.Excep-
teel sector financer,els sectorseco-
nòmicsespanyols (de laconstrucció
a laquímica)apeneshancrescuten
productivitat en els darrers quinze
ovintanys.AHolanda,Suècia iAle-
manya, en canvi, la productivitat
dels sectors exportadors ha aug-
mentatentreuncinquantapercent
i un cent per cent. Per això la seva
crisi ha estat tan pacífica. I per això
tot aquest discurs espanyol de cri-
si sistèmicaelssemblaabsurdi, com
amolt, romàntic.

El moviment dels indignats és
una granmala notícia per a Catalu-
nya. El nostre país es debat, no sé si
amb gaires forces, entre formar
part, ambelssectorseconòmicsbri-
llantsqueencara li queden,de l’Eu-
ropa carolíngia o ser una província
d’Espanya.Eldiscursdels indignats
amenaçad’empènyer-la cap a la se-
gona i el seumovimenteternament
cíclic entre l’especulació i el popu-
lisme. Tinguem-ho present a l’ho-
ra de prendre partit: la seva victò-
riaconvertiriaunacrisi conjuntural
en una llarga decadència.
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Elmillor que pot fer
Espanya és oblidar-se

de salvar el món i imitar
les reformes dels països

del nord d’Europa


