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¿És cert que hi ha
e s p e c u l a d o r s
que poden arri-
bar a enfonsar
una moneda na-

cional important? Sí, és absoluta-
ment cert: el dia 16 de setembre del
1992, per exemple, el financer Geor-
ge Soros va canviar prop de 10.000
milions de dòlars en lliures esterli-
nes i va provocar una fluctuació sís-
mica en l’economia britànica. El go-
vern anglès va haver de devaluar la
lliura un 20%, i el senyor Soros es va
embutxacar més d’un milió de dò-
lars en qüestió de minuts. ¿És cert
també que hi ha grans corporacions
que actuen malintencionadament i
fan variar el preu de tota mena de
productes de primera necessitat?
Sí, és igualment cert: només cal que
pensem en les batzegades planetà-
ries que van provocar determinades
decisions de l’Organització de Paï-
sos Exportadors de Petroli (OPEP)
als anys setanta. ¿I és cert que algu-
nes decisions econòmiques en prin-
cipi benintencionades poden arri-
bar a tenir efectes catastròfics sem-
blants, en la mesura que el seu abast
és mundial? Sí, és dramàticament
cert: pensem què va passar fa ben
pocs anys amb la producció massi-
va de biocombustibles, que van fer
encarir de manera brutal productes
alimentaris de primera necessitat.

Deixo els exemples perquè no
acabaríem mai, però la conclusió és
evident: jugar amb els mercats
d’una manera o d’una altra –els tres
exemples que hem posat tenen una
naturalesa ben diferent– sempre
comporta un risc. És ben lícit i ra-
onable que els governs es preocu-
pin per aquestes qüestions i tinguin
una actitud vigilant i responsable.
Fins aquí, crec que tots hi estaríem

Els mercats

FERRAN SÁEZ
FILÒSOF

d’acord. El problema és que les co-
ses són molt més complicades, per-
què el mercat –equívoca abstrac-
ció!– és alguna cosa més que Geor-
ge Soros, l’OPEP i totes les reuni-
ons de peixos grossos amb barret de
copa, monocle i havà que vulguin.

Com que hem començat amb un
to interrogatiu, continuem-hi. Cen-
trem-nos, per exemple, en el mercat
immobiliari, lligat inexorablement,
via hipoteca, amb el financer. No es
tracta d’un mercat qualsevol, sinó
del centre indiscutible d’aquesta
crisi. ¿Vostè coneix algú que fa cinc
o sis anys fos segrestat per un direc-
tor de sucursal bancària i, amb una
pistola al cap, signés una hipoteca
davant d’un notari? Jo tampoc. ¿A
vostè li sona algú que, en el mateix
període, renunciés a obtenir unes
sucoses i de vegades quasi delirants
plusvàlues en la compravenda d’un
habitatge en nom del bé comú? No

em sona gens, a mi. ¿I sap algun cas
de persones que hagin triat el seu
lloc de residència no en funció de les
seves expectatives i necessitats per-
sonals sinó en nom del reequilibri
territorial? Segur que n’hi deu haver
alguna, però és evident que no és la
norma. Els mercats també són això.
No s’hi val, per tant, a caricaturitzar
un problema endimoniadament
complicat tot dibuixant quatre se-
nyors que encenen els seus cigars
amb bitllets de 500 euros i que do-
minen el món i els destins dels que
hi vivim.

La persecució de l’especulació a
gran escala, la que altera el preu de
béns i serveis bàsics, hauria de ser
implacable, en la mesura que afec-
ta negativament el gruix de la po-
blació. Un tipus que genera fam a
còpia d’acumular i retenir produc-
tes de primera necessitat hauria de
rebre un càstig exemplar. Ara bé:
¿què passa amb aquelles conductes
col·lectives i generalitzades que
acaben provocant terratrèmols
semblants? Era prou evident, per
exemple, que les famílies que fa uns
anys van demanar hipoteques al
120% sobre un valor còmicament
sobretaxat s’acabarien enxampant
els dits. La pregunta pertinent és:
¿l’Estat hauria hagut d’intervenir
en aquell mercat? Potser el proble-
ma és que ja ho havia fet. Si la gent
prenia aquella decisió irracional
era, en part, pel substanciós estí-
mul de la desgravació fiscal. Parlant
d’intervenir i de regular: el mercat
més vigilat del món és el de la dro-
ga, i ja en veuen els resultats. La
part positiva de la crisi econòmica
–potser l’única– és que ens farà re-
plantejar una pila de coses. Molt de
compte, però, a l’hora de fer-ho
passar tot pel broc gros.

Si la gent va caure en el
parany hipotecari va ser

en part per la intervenció
de l’Estat: per l’estímul
de la desgravació fiscal

Biblioteca moderna
Es pot entendre la societat xarxa
com una estructura social formada
per xarxes d’informació, que avui
són possibles gràcies a les tecnolo-
gies de la informació. Si no volem
amagar el cap sota l’ala, la societat
actual demana conèixer i fer servir
les noves tecnologies de la informa-
ció en àmbits ben diferents, i, sobre-
tot, demana saber què s’ha de fer
amb la informació obtinguda en un
entorn sempre canviant.

Aquestes són les noves compe-
tències de la societat de la informa-
ció. Per aquest motiu, el segle XXI
exigeix peremptòriament el domini
d’habilitats, d’actituds i de coneixe-
ments específics en l’ús de la infor-
mació. I és aquest un nou repte edu-
catiu: ensenyar a treballar la infor-
mació, a buscar-la, a tractar-la, a as-
similar-la, a comunicar-la.

El paper de la biblioteca és clau
en el tractament de la competència
en informació. Però especialment
és clau perquè dins les quatre parets
d’una biblioteca es pot activar un
curiós procés bioquímic, que té lloc
quan un usuari és capaç de metabo-
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ARA.CAT
Quimnuss, sobre els papers de Salamanca
“Algú em pot explicar quins arguments tenen

els que no volen que es tornin els papers de
Salamanca? Ho pregunto de veres, és total-
ment incomprensible per a mi, però algun

argument es deuen donar a ells mateixos, no?”
ARA.CAT

JaumeBadalona, sobre els ‘indignats’
“Fora d’estar d’acord o no, la decisió de tallar
els carrers la van prendre en assemblea des-
prés de la manifestació. Unes hores després

la majoria dels que van votar a favor
no apareixen. Bonica manera de donar exem-

ple als polítics de com s’han de complir els
compromisos adquirits!”

FACEBOOK
Violeta Llac, sobre el cost de la sisena hora

“I el cost d’enviar tot de docents a l’atur
quin és? Gent que paga lloguers i hipoteques...

Gent que si no paga es queda sense casa
(per la banca no cal patir, els tornarem a donar

calés), gent que deixarà de consumir...”
ARA.CAT

Josepsalt, sobre Camps
“Ja que amb aquest “sacrifici” personal espe-

ren governar Espanya, proposo que hi hagi
altres sacrificats com l’Esperanza, la Rita,
la presidenta d’Aragó i fins i tot la nostra
Camacho. Vinga i ànims! Que així segur

que ho aconsegueixen!”

litzar la informació i de transfor-
mar-la en coneixement. Amb
aquest acte tan senzill, tan biològic,
tan domèstic, qualsevol persona pot
començar un procés de creixement
personal molt profund.

La informació ens pot donar po-
der, cert; però el poder sovint està al
servei de la mentida o de la vanitat o
dels interessos personals, que no
són pas els col·lectius. Només el co-
neixement ens farà lliures. I tots hi
hem d’aspirar. I és que el coneixe-
ment, per definició, va a l’encalç de
la veritat, de la bellesa, de la pau i de
la justícia. Aquest impuls és etern i
innat i és l’acte més sofisticat que un
ciutadà pugui endegar mai. I la pri-
mera espurna de tot això, repeteixo,
es pot activar en la més humil de les
nostres biblioteques.
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Aprofitant les possibilitats que ens
donen les tecnologies informàti-
ques estic convençut que podem
enriquirelfuncionamentdelnostre
sistema democràctic. I ho podem
fer incorporant al funcionament
del Parlament una dosi important
de democràcia participativa amb
l’ús de les eines que ja ens ofereix
ara la web 2.0 i la signatura digital.
(...) I no estic pensant en fòrums
anònims on es pot dir de tot i no
passa res. Estic pensant en espais
virtuals públics on els ciutadans,
convenientment identificats, po-
dem debatre i votar (...). La societat
probablement encara no és prou
madura per a un canvi d’aquest
abast,peròse’npodriaincloureuna
llavor en una nova llei electoral.

Representativitat

Extracte del blog ‘Ara, quatre
ratlles des del Montgrí’, a cura de

Jordi Regincós Isern. El text complet a
http://blogspersonals.ara.cat/desdel

montgri/
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El Camps
magnètic

!Un camp magnètic té la qualitat de pro-
duir l’efecte imant. Francisco Camps era
magnètic: com un imant, atreia trajos i altra
mena d’objectes de luxe. Ell no ho volia i no en
sabia res, però ves per on, li venien, coses de
la física. Era magnètic, l’home. L’expresident
no sap que ara passarà del magnetisme a la re-
pulsió: repel·lirà trajos, persones, de tot. Ja ho
tenen això els imants, si els gires.

!A Camps també li venien els vots,
aquests amb gran plaer per part seva i del seu
partit, que és hegemònic al País Valencià,
també conegut com el No-País Català. El Se-
nyor Imant, com el seu antecessor, Zaplana,
i segurament com el seu successor, dit Fabra,
han fet del casticisme festiu i folklòric i del foc
d’artifici permanent (digueu-ne arquitectura
faraònica, Fórmula 1 i altres magnes esdeve-
niments) la via local cap a l’espanyolitat uni-
versal i barroca de nou-ric. Tot amb gran èxit
i despesa, i fent elis elis als valencians del
nord, tan perillosament imperialistes.

!Bé, el Camps magnètic ha deixat ara
camp lliure perquè el senyor Rajoy s’instal·li
a la Moncloa i perquè el dit Fabra, Alberto per
als amics, explori el model Castelló, d’on ha
estat alcalde absolut. Per a qui no conegui la
ciutat, és un indret on a l’inventor de l’urba-
nisme, l’il·lustre higienista Ildefons Cerdà, li
agafaria un mareig de dimensions lipotími-
ques. Castelló i els seus encontorns són un
malson de barbàrie arquitectònica. De la ve-
ïna Nules, ha fet fortuna la dita “a Nules no
t’atures”... Efecte repulsió, ja m’entenen.
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