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La crisi grega

L’epicentre de la crisi
gregacomençà,ara fa
uns tresanys, a lape-
nínsula Calcídica, a
la costa nord deGrè-

cia. A l’extrem occidental d’aquella
península, que té la forma precisa
del trident de Posidó, amb braços
d’uns cinquanta quilòmetres de
llargada cadascun i una orografia
magnífica de pics de fins a dos mil
metres, hi ha la república de mont
Athos, una confederació de vint
gransmonestirs ortodoxos.

Quan,arafaràgairebéunquartde
segle, vaig visitar aquella república
mil·lenària, el monestir de Vatope-
di, una immensamassa fortificada,
de torres quadrades, parets d’un
pam de gruix i grans patis empe-
drats, tenia un aspec-
te una mica ruïnós.
Amb el posat sever,
que vaig atribuir a la
mevadeclaraciódeca-
talanitat ial fetqueels
almogàvershaviensa-
quejatelmonestirset-
centsanysabans, l’en-
carregat de la cuina
em serví uns cigrons
reescalfats i un ditet
d’ouzo. A la tarda,
mentre jo esperava la
barqueta quem’havia
de dur al Gran Laura,
unmonjo jove barbut
trencava les normes
monacals ies llançava,
amb les faldes arro-
mangades, a la mar
lluminosad’unabadia
tan perfecta com un
arc demig punt.

Als noranta, una
petita collademonjos
xipriotesenvanpren-
dre possessió amb
l’ambició de dur-lo
novamentaunaèpoca
mésgloriosa.Alcapde
pocdescobriren,ama-
gadaenunade les tor-
res, una acta de dona-
ció d’un llacminúscul
feta al segle XIV per
l’emperador Joan V
Paleòleg. El llac, que
havia estat declarat
reserva natural, no
trigàgaireaserrequa-
lificat comapropietat
susceptibled’explota-
ció.Uns anysdesprés,
elsmonjosaconsegui-
ren, tambémiraculo-
sament, que l’estat
grecbescanviésaquell
llaquet, valorat en uns 55 milions
d’euros, perunconjuntde73propi-
etats públiques, incloent-hi les ins-
tal·lacions gimnàstiques dels Jocs
Olímpics del 2004. Aquelles terres
i edificis també foren requalificats
fins a valer, un copVatopedi vapro-
cedir a engegar diversos plans d’ex-
plotació comercial, prop de 1.000
milionsd’euros, segonsunacomisi-
sió parlamentària d’investigació
dels fets.

L’escàndold’aquellesoperacions
immobiliàries féu caure el primer
ministre conservador immediata-
ment. El nou govern socialista ven-

cedor a les eleccions va revelar que
les finances públiques gregues pre-
sentavenunforatdedimensions in-
èdites: el dèficit, projectat en uns
7.000 milions d’euros pel govern
sortint, era en realitat de més de
30.000milions.L’anunci,quevaso-

moure laUnióEuropea,vaserelde-
tonant de la crisi actual.

Per descomptat, la història de
Vatopedi, que ha crescut fins a ar-
ribar als 100monjos, no hauria es-
tatpossiblesense lacooperaciód’un
estat completament capturat per

interessos purament particulars i
sense la connivència d’una societat
oncadascú intentaaprofitar-sedels
altres sense capmena de límit.

Lapolíticagregaoscil·laentredos
granspartitsofamílieselectorals.El
primer, nominalment socialista, el
dirigeix l’actual presidentde govern
grec, un Papandreu fill i nét de pri-
mers ministres. Davant del segon,
suposadamentconservador,hihaels
Karamanlis: el fundador d’aquesta
dinastiagovernàaGrèciaabansides-
présde ladictaduradels coronels; el
seu nebot, també primer ministre,
beneí els negocis deVatopedi.

Cada partit funciona com una
gran maquinària de col·locació: no
cal ni dir-ho, a càrrec de l’erari pú-
blic.Enelsdarrersdeuanyselssala-

ris del sector públic
s’han duplicat en ter-
mesreals.Elsalaripú-
blicmitjà és tres vega-
desmésaltqueelsala-
ri privat mitjà. En el
sistema educatiu, que
ésa lacuad’Europaen
resultats, laproporció
demestresperestudi-
antsésquatrevegades
mésaltaqueladelcap-
davanter europeu,
Finlàndia. Aquesta
mancadedisciplinaen
la despesa ve acompa-
nyada pel frau fiscal i
comptable més abso-
lut. Dos terços dels
metgesgrecsdeclaren
ingressospersotadels
1.000eurosmensuals.
A l’àrea d’Atenes no-
mésuns300contribu-
ents declaren que te-
nen una piscina, tot i
que, fentservirGoogle
Earth, el govern n’ha
detectat17.000.Enal-
gunscercles financers
internacionals es co-
neixia el capde l’insti-
tutnacionald’estadís-
tica grec com el màgic
perlasevacapacitatde
cuinar els números.

L’arrel de la crisi
grega no es deu a un
neoliberalisme ram-
pant. Al contrari. No
hiha societat europea
méscol·lectivista, tant
de paraula com en as-
piracions. I probable-
ment no hi ha econo-
mia europea més re-
gulada igremialitzada
que l’hel·lena. El pro-

blema deGrècia és que ningú es re-
fia dels seus conciutadans. Qui vol
pagar impostos quan la resta fa tot
el possible per evadir-los? Qui pot
confiar en unes institucions públi-
quesquefuncionenacopdecontac-
tes personals? La crisi grega és una
crisimoral enunsentitmoltprecís:
és lacrisipròpiad’unasocietatonel
campi qui pugui impera sense lí-
mits, on ningú es fa responsable de
res. El gran interrogant és si, en
aquest estat de descomposició de
les normes socials més bàsiques,
podran recuperar els conceptes de
deure cívic i joc net.
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El problema de Grècia
és que ningú es refia dels

seus conciutadans.
És la crisi pròpia d’una
societat on el campi qui

pugui impera sense límits


