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Recordo les paraules del coprín-
cep Sarkozy dient que calia re-
fundar el capitalisme, perquè 
s’havien desvirtuat els seus 
principis. Era l’inici de l’any 
2009. Des de llavors ençà, quan 
tots els mitjans ens volen con-
vèncer que la crisi ha quedat 
enrere, podem afirmar que ens 
han ben ensarronat.

Mirant al nostre voltant, 
podem apreciar que tot torna a 
ser igual després de la crisi. Bé, 
tot no. Els salaris han disminuït 
globalment, malgrat un incre-
ment de l’activitat econòmica. 

En l’àmbit polític, la demo-
cràcia s’ha empobrit, tant en 
quantitat com en qualitat. Es 
troba aculada contra la paret, 
sota l’amenaça de l’autorita-
risme. Les regnes del poder 
segueixen en mans de les ins-
titucions financeres, que han 
continuat fustigant les institu-
cions polítiques, fent-les seguir 
els camins que afavoreixen els 
seus interessos. Continuem, 
doncs, en una economia basada 
en l’especulació. Els naïfs que 
volen una economia basada en 
el coneixement hauran d’espe-
rar una mica més.

Mentrestant, continua aug-
mentant la despesa global en 
armes i exèrcits. Oblidem-nos, 
de moment, d’inversions en 
desenvolupament sostenible, 
que ens aportin els beneficis del 
progrés equitable.

A nosaltres, en Sarkozy ens 
va comminar a trencar amb la 
nostra història de paradís fiscal. 
Perquè així ho farien, també, la 
resta de paradisos. En comptes 
d’això, aquí hem seguit fent la 

viu-viu. La resta, també. De res 
han servit les veus que recla-
men acabar d’una vegada per 
totes amb els paradisos fiscals. 
Lluny queda, doncs, la proposta 
d’aplicar una taxa a les transac-
cions financeres internacionals 
per via electrònica, cosa que se-
ria una alternativa per millorar 
el finançament públic, fet que 
permetria alleugerir la pressió 
fiscal dels contribuents.

Així les coses, alguns con-
tinuen presumint del seient 
permanent que tenim a les 
Nacions Unides. Però no diuen 
res de l’actitud servil envers els 
grups que realment tallen el 
bacallà. Parlo de les grans po-
tències, organitzades al voltant 
del G-5, i posteriorment del 
G-8, del G-20, etc. Seguim ser-
vilment aquells que treballen 
per tallar les ales al multilatera-
lisme democràtic, així com les 
dels organismes internacionals, 
concebuts a les Nacions Unides, 
per servir per al progrés de tots 
nosaltres, els pobles. 

Tot plegat, t’adones que el 

que més ha preocupat a les 
institucions financeres i políti-
ques, durant els anys de crisi, 
ha estat facilitar encara més el 
flux del diner. És una prova que 
el Govern es congratuli, públi-
cament, cada cop que les agèn-
cies de ràting ens posen nota. 
Unes agències que, ves per on, 
són les mateixes empreses que 
no van saber veure, o no van vo-
ler veure, les conseqüències per 
a les persones de les bombolles 
econòmiques. 

Podem concloure, doncs, que 
la refundació del capitalisme 
ha estat una aixecada de cami-
sa de les elits dominants. L’èxit 
de l’ensarronada radica en com 
han evitat que els pobles utilit-
zessin el poder que els atorga 
internet. Aquesta xarxa de co-
municació permet la participa-
ció no presencial, però efectiva, 
en la presa de decisions de les 
nostres institucions. També 
permet organitzar-se fins a 
aconseguir l’objectiu a assolir. 
Perquè triomfi, només cal pas-
sar de ser receptor a ser emis-
sor. Tanmateix, encara hi ha 
gent que no ho vol veure. 

Per això comparteixo 
aquests pensaments del doctor 
Federico Mayor Zaragoza. Per-
què el món té remei. Podem fer 
que la nostra societat funcioni 
d’una altra manera. Hi ha alter-
natives. Les coses sí que poden 
ser d’una altra manera. Només 
exercint més i més pressió so-
bre els nostres governants els 
farem moure. Sortosament, els 
més joves ja ho estan fent, tot 
i que n’hi ha que encara miren 
cap a un altre costat. 

Alçarem la veu!

La refundació del 
capitalisme de 
Sarkozy ha sigut una 
aixecada de camisa

Aquest és un dels meus inicis de 
novel·la preferits: “Siempre me 
siento atraído por los lugares en 
donde he vivido, por las casas y 
los barrios. Por ejemplo, hay un 
edificio de roja piedra arenisca 
en la zona de las Setenta Este 
donde, durante los primeros 
años de la guerra, tuve mi primer 
apartamento neoyorkino.”

Potser així, tot aïllat de la 
resta del text, no sembla res de 
l’altre món. De fet, si ara m’en-
carreguessin llegir-ho sense cap 
referència prèvia “primer” de tot  
assenyalaria amb el meu llapis 
vermell la reincidència inade-
quada de “primer/primeros” en 
una mateixa frase que a més a 
més pertany al paràgraf d’aper-
tura.

Però, com que es tracta de De-
sayuno con diamantes, de Truman 
Capote, i mantinc amb aquesta 
obra un idil·li de vint anys exac-
tes sense esquerdes, no puc sinó 
estimar-la sense reserves. A can-
vi, i amb el pretext de la menció 
intencionada, em permetré de 
parlar sobre la meva afició per 
col·leccionar petites (només pel 
que respecta al nombre de pà-
gines) joies de la literatura, com 
aquesta, que mai em cansaré de 
recomanar.

Potser perquè amb aquesta 
novel·la curta de Capote, que 
arriba justet al centenar de pàgi-
nes, vaig entendre que una obra 
gran no necessàriament és una 
gran obra. O que, com va dir en-
certadament Antoine de Saint-
Exupéry (mestre de la concisió al-
legòrica amb El Petit Príncep), “la 
perfecció no s’aconsegueix quan 
no hi ha res més a afegir, sinó 
quan no hi ha res més a treure”. 
Aquests llibres curts adreçats 

tant a lectors i no lectors habitu-
als pertanyen, com explica l’Álex 
Susanna a Libro de los márgenes, 
“a una categoria especial d’obres 
que tenen el do d’arribar amb 
un gran poder de seducció a un 
públic més ampli i divers, són 
obres summament agraïdes que 
tenen una forma i un argument 
que semblen discórrer davant el 
lector amb un grau inusual de 
lleugeresa (aquella gravetat sen-
se pes a què apel·la Italo) i trans-
parència (que no és incompatible 
amb la profunditat, com passa 
amb alguns gorgs torrents d’alta 
muntanya)”.

Arriba setembre i el temps 
dels llibres lleugers d’estiu toca 
a retirada per fer lloc a la rentrée 
editorial de tardor, que ens pro-
posa, entre d’altres, el retorn a 
la ficció de l’Arundathi Roy, l’in-
combustible Paul Auster i el sem-
pre incisiu Emmanuel Carrère. 

Si ets de les persones que ne-
cessita una certa aclimatació o es-
calfament per arribar en condici-
ons a les lectures més exigents, i 
ja que he escrit en algun moment 
“que mai em cansaré de recoma-
nar aquestes petites joies de la 
literatura”..., aquí va una selecció 
de deu microtítols (alguns també 
de la preferència de Susanna) per 
rebre amb ganes la temporada 
editorial: Charing Cross Road, de 
Helene Hanff; Adreça desconegu-
da, de Kathrine Kressann Taylor; 
Pedra de tartera, de Maria Barbal; 
Helena o el mar del verano, de Ju-
lián Ayesta; Musclos per sopar, de 
Birgit Vanderbeke; De visita, de 
Maeve Brennan; La tomba de les 
llumenetes, d’Akiyuki Nosaka; La 
verdadera, de Saul Bellow; Córrer, 
de Jean Echenoz, i Sombras en la 
hierba, d’Isak Dinesen.

Lleugeres i agraïdes

EL GONGPLAÇA DEL POBLE

Diuen que el pitjor ha quedat enrere i que l’economia creix, però ens han ben ensarronat
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El model econòmic 
continua basant-se 
en l’especulació, no 
en el coneixement


