
es de fa un parell de mesos
s’ha engegat un debat sobre si
l’economia està en recupera-
ció o no. Els polítics que estan

al govern diuen que sí, que la recuperació
ha començat, mentre que els que estan a
l’oposició diuen que no, que la recupera-
ció no arriba al carrer. De fet aquest és
l’argument que preval: podrem parlar de
recuperació de l’economia quan es noti al
carrer, és a dir, potser mai.

He explicat anteriorment en aquest es-
pai que Espanya va tenir la mala ocurrèn-
cia de comprar molt més que no pas va
vendre durant tretze anys –des de setem-
bre de 1998 fins a maig de 2012– fruit
d’un model econòmic basat en l’especu-
lació i l’endeutament. En total el desequi-
libri va ser de 392.500 milions d’euros, un
37% del PIB. És molt important tenir en
compte que l’origen dels problemes de la
nostra economia neix d’aquest fet per tal
de no tornar a prendre decisions errònies
pel que fa al consum intern. Si vam com-
prar més que no pas vam vendre a l’exte-
rior va ser perquè l’economia va deixar de
ser competitiva, i amb béns i serveis no
competitius, com més creix el consum in-
tern més s’importa, fent el forat cada ve-
gada més gran. Per tant només queda la
solució de créixer venent més a fora i
comprant menys, cosa que fem des de
2012. Des de llavors el saldo exportador
de béns i serveis és positiu, amb un total

acumulat fins al mes d’octubre 2014 de
66.799 milions d’euros, la xifra equivalent
a la del saldo negatiu acumulat des del
setembre de 1998 fins al febrer de 2003.
És a dir, tot just hem recuperat fins al
2003, quedant encara per recuperar la
part més important dels anys de la bom-
bolla immobiliària. Si continuem així, per
recobrar els 325.000 milions que encara
devem (sense comptar els interessos), a
un ritme mensual mig de 2.000 milions
de superàvit mensual, farien falta 162
mesos, uns 13,5 anys, arribant a l’any
2028.

Els moviments que fa l’economia glo-
bal milloraran el ritme exportador i els
serveis turístics de forma notable, per la
qual cosa l’equilibri de l’economia es pot
avançar considerablement, potser no ga-
ire més enllà del 2020. Per un costat la
baixada del preu del petroli farà que gua-
nyem 170 milions de superàvit mitjà cada
mes, alhora que millorarà el poder adqui-
sitiu dels turistes que ens visiten, penalit-
zant el turisme en àrea dòlar. Per un altre
costat la baixada de l’euro respecte al dò-
lar en pocs mesos, d’1,36 a 1,15, millora la
competitivitat dels productes europeus
en un 15% front als asiàtics i els nord-
americans. Els deures que ha fet la indús-
tria i el turisme en els darrers tres anys fa-
ran possible que aquest ritme s’acceleri,
però en cap cas ens indiquen que això ja
ha passat i podem tocar les campanes. Ni

permet tan sols pensar que la solució
d’augmentar el consum intern sigui una
solució raonable sense frenar el superàvit
exterior: el risc és que un augment de
consum intern augmenti de forma no
volguda la importació de productes en un
ritme més fort que el de l’exportació.

La percepció en el món econòmic és
que les persones i les empreses que tre-
ballen sobre l’exportació tenen perspecti-
ves bones sobre l’economia. Per a elles la
recuperació ja ha començat, però per a la
resta de la societat res s’ha mogut i les ex-
pectatives romanen igual, sense esperan-
ces. De fet, el que ha començat és un pe-
ríode en el que les desigualtats seran
cada vegada més grans si no neixen no-
ves formes de compensar-les. Les recep-
tes que l’economia ha aplicat en la seva
història no són adequades per resoldre el
nou problema de desigualtat, per la qual
cosa seria desitjable assajar-ne de noves,
fer un camí prova i error, per tal de trobar
la recepta definitiva que resolgui la pers-
pectiva de futur que s’albira des d’ara.

Es pot observar que l’avaluació de la
tendència de l’economia pot ser positiva
si es fa des del costat exportador o negati-
va si només es mira l’atur, però mai hem
de caure en el catastrofisme –com fa Niño

Becerra quan diu que la baixada del pe-
troli no servirà per a res– ni en la desespe-
ració que porti a abandonar la lluita per
millorar la societat. El meu criteri és que
serem capaços de recuperar la riquesa
perduda durant els bojos anys immobi-
liaris, que esdevindrem exportadors nats,
però que no serem capaços de crear el
treball suficient per acabar amb l’atur.

Una cosa és resoldre el forat econòmic
i una altra adaptar-se a una economia
que ja no funciona amb els paràmetres
d’abans, creant treball de forma propor-
cional al creixement del PIB. Si abans
amb un creixement del 3% Espanya era
capaç de crear més de 500.000 llocs de
treball, ara potser només en crearà
300.000. La nova economia demana una
formació laboral que no tenim ni tindrem
en un temps prudent i una adaptació a
unes formes de vida diferents que perme-
tran viure amb menys ingressos.

L’economia que ve és una economia
que, encara que en els propers anys crei-
xi, no sabrà augmentar el seu PIB, alhora
que disminuirà les despeses, és a dir,
mantindrà el poder adquisitiu sense aug-
mentar els ingressos. Tota una revolució
que farà que potser tinguem per sempre
més la sensació que la crisi és eterna.
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www.jvila.cat
Joan Vila

luís Busquets és un dels ho-
menots més interessants i in-
quiets de la nostra vida cultu-
ral. Hi vaig coincidir a la Junta

de l’Ateneu Barcelonès presidida per l’e-
nyorat Jordi Sarsanedas, però ja abans

n’havia seguit amb admiració la produc-
ció bibliogràfica. I recentment n’he pogut
valorar obres que han suscitat l’atenció de
crítics i de nombrosos lectors com Els
evangelis secrets de Maria i de Magdalena,
Carta al Papa o Jesús era un heretge. Bus-
quets és un autor que esquiva la rutina i la
resignació i que es proposa sempre reptes
intel·lectualment estimulants. També ho
fa a la seva darrera novel.la, La mirada de
l’auriga. Busquets hi fa servir amb mur-
rieria el recurs literari de la troballa d’un
document del segle XVIII, transcripció
llatina d’una còpia grega d’un manuscrit
molt antic que contenia els records de
Basili de Camarina, que va servir de mo-
del per a la famosa escultura de l’auriga
de Delfos, que formava part d’un conjunt
que representava una quadriga oferta per
Polizel, senyor de Gela, després d’haver-
se coronat com a guanyador dels Jocs Pí-
tics del 474aC.  El volum s’inicia amb uns
aclaridors mapes que situen Gela i les al-

tres ciutats de la Sicília del segle V abans
de Crist en el marc dels dominis grecs, i
amb un arbre genealògic de la nissaga de
Dinòmenes, de la qual era membre Poli-
zel i que va governar en aquella època
una bona part de Sicília. Impressionen les
dimensions de l’estàtua de bronze de
L’auriga del Delfos, però encara ho fa més
la dignitat i la severitat en un rostre jove
que no transmet la joia que escauria es-
perar en un monument commemoratiu
d’una victòria, sinó concentració i, en
mots de Busquets, «un deix de terror». El
relat de Basili de Camarina, de primer
mosso de quadra i després auriga, ens in-
trodueix en el món dels jocs panhel·lè-
nics, descrivint-nos les competicions d’O-
límpia i de Delfos, però alhora ens cap-
bussa de ple en la importància estratègica
i política de Sicília en la Mediterrània d’a-
quell període. Hi trobem una narració
corprenedora de la decisiva batalla d’Hí-
mera, en què Geló de Siracusa, germà de

Polizel, va vèncer els cartaginesos, que as-
piraven a controlar l’illa, però també Bus-
quets hi mostra les rivalitats entre els fills
de Dinòmenes, incloent-hi un seguit d’as-
sassinats concebuts per condicionar la
successió en el poder. A La mirada de
l’auriga, hi apareixen figures fonamentals
de la cultura clàssica relacionades amb
els protagonistes de la novel.la, com Ès-
quil, Empèdocles, Pitàgores de Samos,
autor del conjunt escultòric d’on parteix
el fil argumental, o Plató. Lluís Busquets
hi fa confluir aspectes tan diversos com la
reflexió filosòfica, el debat sobre els mo-
dels d’espiritualitat basats en un divinitat
essencial i una pluralitat de déus asso-
ciats a les pulsions i als anhels humans, la
consciència històrica, l’erotisme, el món
de les herbes remeieres,... A l’hora de fer
balanç de la condició efímera i cíclica dels
esdeveniments, des dels seus 88 anys, Ba-
sili reconeix: «He estat claror minúscula
d’una simple lluerna».
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LA MIRADA DE
L’AURIGA

POETA

Carles Duarte i Montserrat 

HI HA RECUPERACIÓ,
O NO?

Opinió

Diari de Girona ■DIUMENGE, 18 DE GENER DE 201522

REDACCIÓ, ADMINISTRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I PUBLICITAT

Passeig General Mendoza, 2. 17002 Girona.
http://www.diaridegirona.cat

A/E: diaridegirona@epi.es
TELÈFON

972 20 20 66
FAX DE REDACCIÓ

972 20 20 05
FAX D’ADMINISTRACIÓ

972 22 48 25
FAX DE PUBLICITAT

972 21 25 87

DELEGACIÓ A L’ALT EMPORDÀ
Avda. Salvador Dalí, 79. 17600 FIGUERES
TELÈFON: 972 50 99 09 
FAX: 972 50 93 69
A/E: altemporda.diaridegirona@epi.es 

DELEGACIÓ A LA GARROTXA
DELEGAT: Xavier Valeri
Plaça Clarà, 6, 1r pis. local 0-5. 17800 OLOT 
TELÈFON: 972 26 88 11. FAX: 972 26 81 50
A/E: garrotxa.diaridegirona@epi.es

CLUB DIARI DE GIRONA
TELÈFON: 972 20 20 42
HORARI: De dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 h i 17.00
h a 19.00 h. Divendres i vigílies de 9.00 a 14.00 h
A/E: subscripcions.diaridegirona@epi.es

DIFUSIÓ
CONTROLADA PER

Diari de Girona expressa les
seves pròpies opinions
únicament a l’Editorial i respecta,
com a publicació oberta i plural,
la dels seus articulistes.


