
La crisi ha desencadenat molta literatura.
suggerim aquí alguns títols significatius.

1. La història de la crisi
A escala mundial va ser narrada per Leo -
poldo AbAdíA a La crisi ninja i  altres mis-
teris de l’economia actual (bar celona,
 labutxaca, 2010) que explicava com la
 decisió d’alguns banquers de prestar a
deutors insolvents,  esperant enriquir-se
així, va acabar per desencadenar una he-
catombe mundial. 

dos anys després, cenyint-se a Espa -
nya i amb moltes anècdotes concretes,
Ernesto EkAizEr va publicar Indecentes.
Crónica de una atraco perfecto (Madrid,
Espasa, 2012). per si títol i subtítol no fos-
sin prou clars, el llibre porta un avanttítol
que resa: Por qué lo llaman crisis cuan-

do es una estafa. Com a fil conductor del
llibre pot servir la frase de la pàgina 51:
«Existeixen interessos creats que obsta-
culitzen la capacitat intel·lectual d’eco-
nomistes i analistes».

2. Sortides de la crisi
Juan TorrEs LópEz, Contra la crisis, otra
economía y otro modo de vivir, Madrid,
HoAC, 2011. Va ser dels primers que van
aixecar la veu a Espanya per denunciar
que les polítiques contra la crisi només
serviran perquè els grups oligàrquics
s’enriqueixin i augmentin més el seu
 poder, i perquè milions de persones s’em-
pobreixin més. Escrit amb un pathos con-
tagiós, posa de relleu els silencis interes-
sats que acompanyen moltes declaracions
dels nostres governs i aporta moltes da-
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des comparatives que ajuden a obrir els
ulls i a saber on som, subratllant aquestes
paraules de Mayor zaragoza: «Cal fer
front a aquests pocavergonyes que ens
deien que no hi havia mitjans per reduir a
la meitat la fam al món…; aquells matei-
xos que després parlaven de 700.000 mi-
lions de dòlars per rescatar les financeres
i dir-los que ara  toca rescatar els desafa-
vorits». sosté que «una altra economia és
possible». però… és «una economia amb
més ètica, més  política i més amor».

EConoMisTAs frEnTE A LA Crisis (EfC),
No es economía, es ideología, barcelona,
deusto, 2012. dotze economistes agru-
pats sota la sigla EfC sostenen aquí que
«la crisi s’ha convertit en una coartada
per canviar la nostra forma de convivèn-
cia social» (p. 10). Es va produir per falta
de regulació i se la vol resoldre desregu-
lant més. d’això en diuen hipòcritament
reformes però, en realitat, són «contrare-
formes» (p. 11), l’ob jectiu de les quals és
«reduir dràsticament la  labor de l’estat
com a redistribuïdor de rendes» i «modi-
ficar els equilibris entre empresaris i tre-
balladors en el si de l’empresa» (p. 42),
traient força als sindicats. Aquests inte-
ressos es disfressen sota una ideologia
insistent: tota proposta alternativa «és
perversa» (només servirà per empitjorar),
«és inútil» (perquè l’economia funciona
per lleis inalterables) i a més suposa «un
risc massa alt» (p. 261). Com tots els lli-
bres de diversos autors, és desigual, pre-
tén parlar de tot (finances, mercat de
 treball, fiscalitat, bancs, energia, medi
am bient…), i alguns capítols són minu-
ciosament tècnics.

paul krugMAn, ¡Acabad ya con esta cri-
sis!, barcelona, Crítica, 2012. un al·legat
en favor de polítiques keynesianes, que
ens van treure de la cri si anterior i avui

són rebutjades interessadament pels
grans poders de la terra. El resultat de la
crisi està sent tornar els riquíssims enca-
ra més rics i els treballadors normals o de
les classes mitjanes cada vegada més
pobres (p. 83-95). i «el més indignant és
que no hi ha cap necessitat que passi el
que està passant» (p. 29), llevat que «és
difícil aconseguir que un home entengui
alguna cosa quan el seu salari depèn del
fet que no ho entengui» (p. 97)… sosté
que les mesures que s’estan prenent ens
fan anar a pitjor i que hauríem de fer el
contrari. L’austeritat és bona per a temps
d’auge però no de depressió. L’estalvi és
una conducta lògica en l’àmbit personal
però, quan en un moment de perill tots
l’apliquen, resulta tan desastrosa com
quan tots s’entesten a sortir alhora i per 
la mateixa porta d’un recinte que s’està
cremant. per tant: cal activar la demanda
i això només ho pot fer el govern creant
obra pública (i, si cal, imprimint diner,
que serà una forma de devaluació).
perquè el problema no és el deute en si,
sinó qui deu els diners. L’autor critica el
to moralista amb el qual Alemanya fus -
tiga la resta de paï sos en interès propi 
(p. 33). Europa havia d’haver actuat com
islàndia. El problema ha sigut que molts
països europeus no tenien moneda pròpia
(p. 194).

En conclusió: «Els canvis en la des-
pesa governamental mouen la producció
i l’ocupació en la mateixa direcció: si es
gasta més creixeran tant el pib com
l’ocu pació, si es gasta menys minvaran
ambdós» (p. 225-226). «Els riscos de fer
massa poc són molt superiors als d’assu -
mir-ne de més» (p. 228).

3. Lliçons de la crisi per al futur
reinhard MArx, El capital. Un alegato 
a favor de la Humanidad, barcelona,



planeta, 2011. ironies de la vida: en ple
segle xxi apareix un llibre titulat El ca -
pital, l’autor del qual no és aquell ateu
rediviu sinó un bisbe catòlic. Amb cert
sentit de l’humor, s’obre amb una carta
del Marx d’avui al d’ahir on, després de
manifestar-li poques simpaties, l’arque-
bisbe es pregunta si el seu avantpassat no
tindria raó en força coses: com ara que,
també en economia, la meva llibertat aca -
ba on comença la llibertat de l’altre. i que
avui som esclaus d’un «imperatiu eco nò -
mic» (quan alguna cosa produeix be ne -
ficis cal fer-la), sense consideracions hu -
manistes o morals en cap dels dos casos. 

Les seves referències són o. nell-
breuning, l’«economia social de mercat»
i la doctrina social de l’Església. L’estat
ha d’intervenir per a «la redistribució de
la renda, el creixement econòmic sostin-
gut, la lluita contra la desocupació i la
protecció del medi ambient» (p. 95). no
arriba a reconèixer que la doctrina social
de l’Església és inaplicable en el nostre
sistema i, per tant, o cal canviar el siste-
ma o la doctrina social de l’Església no
val per a res. però s’apropa a això quan
afirma que considerar el treball com una
mercaderia més, sotmesa «a les lleis
suposadament infrangibles del mercat»,
és incompatible amb la doctrina social
de l’Església (p. 123). fustiga l’fMi per
no conèixer més polítiques que les que
agreugen els problemes socials (p. 269).
denuncia «moltes facultats de ciències
econòmiques on els estudiants només
apre nen a fer complicats càlculs econo-
mètrics» sense aprendre coneixements
fonamentals (p. 292). i és recomanable el
capítol 6, que narra la crisi del 29 i deixa
el lector amb la boca oberta en veure com
es repeteix la història i que poc que apre-
nem els homes. 

Cal estar més a l’esquerra que aquest
bisbe des d’una visió de l’home seguido-

ra d’E. Mounier que no doni primacia a
l’aspecte individual sobre el social sinó
que els equipari tots dos. i des d’una re -
flexió (absent en l’obra) sobre el «dret de
propietat» en la moral cristiana. però si
l’Església tingués avui una llarga sèrie de
prelats com aquest donaria al món un
rostre molt més creïble de l’Evangeli.

La seva conclusió: si no som capaços
de respondre al desafiament del moment,
«el fantasma de karl Marx sortirà de la
tomba per perseguir-nos» (p. 299).

Terry EAgLETon, Por qué Marx tenía ra -
zón, barcelona, península, 2011. segons
l’autor, el marxisme cons titueix «la més
perspicaç, ri gorosa i ex haustiva» crítica
del capitalisme (p. 15). però aquesta crí-
tica ha sigut rebutjada apel·lant a la filo-
sofia social de Marx, i en nom d’«una no -
va filosofia social: la de la més descarada
cobdícia» (p. 18-19). Ella ens fa  con sentir
amb «el mite que la fabulosa riquesa
generada per la forma de producció capi-
talista acabarà arribant-nos a tots tard o
d’hora» (p. 23). per això el llibre es de -
dica a reivindicar la filosofia social de
Marx, responent a les crítiques que se li
van fer.

El comunisme de l’Est tenia molt poc
de marxista: Marx no veia possible arri-
bar al socialisme ni en un únic país, ni
des d’una economia agrària. Marxistes
com Trotski van ser molt crítics amb l’e-
conomia russa (p. 36). Marx tampoc no
va ser un determinista: la mateixa expres-
sió posterior «socialisme o barbàrie» mos -
tra que en la història hi ha possibilitats
obertes però no necessàriament usos cor-
rectes d’aquestes possibilitats. Marx tam-
poc no era un utòpic il·lús: va combatre
amb rudesa els socialistes utòpics i seria
més fàcil acusar-lo d’una vaguetat imper-
donable. Tampoc no era un reduccionista
econòmic: «ni les forces econòmiques
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són l’únic determinant» (p. 111), ni aques-
ta determinació és una causa me cànica,
sinó que hi ha una doble direcció entre la
«base econòmica» i la «super estructura».
però Marx creu que «només l’econòmic,
entès en el seu sentit restringit, ens per-
metrà transcendir l’econòmic» (p. 126).

Marx no hauria sigut un pensador de
la història si no donés importància deci-
siva a l’esperit. El seu materialisme «té 
a veure amb donar menjar al famolenc,
acollir els immigrants i protegir els po -
bres de la violència dels rics» (p. 139).

Marx defensa que les necessitats físi-
ques no només ens fan pensar, sinó que a
més «modelen la nostra forma de pensar»
(p. 143). i «modelen» no vol dir que pro-
dueixen.

ni tenia una idea ja obsoleta de la llui -
ta de classes: en el Manifest dedica grans
elogis a la burgesia. però busca aprofitar
els seus èxits i evitar que el ca pitalisme
sigui «una força tan emancipadora com
catastròfica» (p. 159). ni va ser promotor
de la violència: «un dels primers decrets
dels bolxevics només arribar al poder va
ser l’abolició de la pena de mort» (p.
183). segons W. benjamin: «La revolu-
ció no és el tren que està fora de control,
sinó el fre d’emergència amb el qual s’in-
tenta aturar-lo. És el capitalisme el que
està descontrolat» (p. 180). Tam   poc no
creu el marxisme en un estat totpoderós i
despòtic. difícilment va po der ser un
apologista de l’estat qui va aplaudir la
comuna de parís. «L’estat que Marx
aprovava era el del domini dels ciutadans
sobre ells mateixos i no el d’una minoria

sobre una majoria» (p. 193), ja que sabia
que l’estat existeix en bona me sura per
defensar l’ordre actual que és injust.

Conclou afirmant que Marx segueix
vigent no per oferir solucions, sinó pel
seu diagnòstic del sistema capitalista.

4. Conclusió
Els nostres autors coincideixen que sota
presumptes afirmacions econòmiques
només hi ha postures ideològiques que
obeeixen a interessos concrets. Aquests
in teressos afavoreixen només els defen-
sors d’aquestes postures, però no la resta
de la societat. per això resulta incom-
prensible la impertorbabilitat amb què el
nostre govern afirma que només hi ha un
camí, i que estem fent bé les coses. una
cita de krugman defineix les dues postu-
res: «El conservadorisme modern s’en-
trega a la idea que les claus de la prospe-
ritat són els mercats sense restriccions i 
la recerca sense traves del benefici eco-
nòmic i personal. També defensa que
l’expansió de les funcions governamen-
tals posterior a la gran depressió només
ens ha suposat perjudicis… El que real-
ment veiem és una historia en la qual els
conservadors es van fer amb el poder, es
van posar a desmantellar moltes d’aque-
lles proteccions del temps de la de pres -
sió… i l’economia es va enfonsar en una
segona depressió notablement negativa»
(p. 77).1

José i. gonzález faus, sj.
Cristianisme i Justícia

1. El que s’ha exposat aquí de manera molt succinta apareixerà més àmpliament en un butlletí d’Actualidad
Bibliográfica, gener-juny de 2013.


