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l periodista Ma-
nuel Brunet, que

va viure de 1889 a
1956, bescantat per
uns, respectat per al-
tres, torna a l’actuali-
tat amb tota justícia.

El posa a l’abast de tothom el doctor
Francesc Montero, de la Universitat de
Girona, en un llibre acurat, amè, escla-
ridor. Ben recomanable. A Figueres, on
vivia, Brunet era “el mestre”. Ho deia
Fages de Climent en una nota, inclosa
en el llibre. Hi ha una lliçó de Brunet
que va més enllà de les que impartia
com a home culte. Fou un lliçó sobre la
complexitat humana i la relativitat de
les idees. Pels qui fem recerca en peri-
odisme històric, Brunet és un perso-

natge que també ha tornat a l’actuali-
tat amb la polèmica sobre la Sagrada
Família de Gaudí. Fou una persona
abrandada i contradictòria. L’any 1950
va publicar un article que clamava per
la continuïtat de les obres del temple.
Trenta anys abans, en canvi, havia insi-
nuat –com Josep Pla– que fos ender-
rocat el Palau de la Música. Deia que
era el Palau de la Quincalleria, de la
mateixa manera que ara hi ha un regi-
dor que confon la Sagrada Família amb
una mona de Pasqua. No és nou,
doncs, abraonar-se contra l’estètica
modernista. Les fòbies dels reacciona-
ris del segle XX s’han empeltat en es-
nobs del segle XXI. Si es fes realitat el
desig de malmetre patrimoni, Brunet i
Pla, hereus del conservadorisme vuit-
centista, serien jutjats avui pel Tribunal
de l’Haia. Brunet va renegar del seu
passat iconoclasta. La lliçó Brunet tam-
bé és la de contenir l’orgull, fugir de la
supèrbia, apaivagar ímpetus juvenils.
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Lliçó Brunet

Fou un lliçó sobre la
complexitat humana i la
relativitat de les idees

Francisco Correa, PRESUMPTE CAP DE LA TRAMA GÜRTEL

“Gènova [seu del PP] era casa meva;
era més temps allí que al meu despatx”

La frase del dia

“Cal una política
fiscal creativa, que
generi un cercle
virtuós. Una que
serveixi perquè la
productivitat creixi
més ràpidament i
perquè la població
tingui menys
aversió al risc

a productivitat del treball, mesu-
rada com el volum de producte
que cada persona produeix per

terme mitjà, ha empitjorat la seva evo-
lució des del començament de la crisi,
el 2008. Aquesta és una dada preocu-
pant, perquè l’evolució de la productivi-
tat és un factor clau per explicar
l’avenç del nivell de vida de les persones
d’una societat.

LA RAÓ D’AQUEST AUGMENT tan dèbil no
és del tot clar. I no deixa de ser sorpre-
nent. El sentit comú ens podria fer pen-
sar que l’omnipresència de noves tec-
nologies hauria de fer que la productivi-
tat del treball estigués augmentant. Pe-
rò no és així, i la dèbil evolució de la pro-
ductivitat del treball està implicant
una evolució dèbil de la productivitat
de tota l’economia (coneguda com pro-
ductivitat total dels factors).

LES PREVISIONS DE CREIXEMENT que es fe-
ien quan la majoria d’economies desen-
volupades començaven a deixar enrere
la crisi econòmica han resultat massa
optimistes perquè no van saber veure
que aquesta evolució més dèbil de la
productivitat es mantindria durant un
llarg període. A més, aquest poc creixe-
ment de la productivitat, sumat a qües-
tions demogràfiques com l’envelliment
de la població, està frenant una varia-
ble clau per al creixement econòmic
present i futur: la inversió empresarial.
A tots els països desenvolupats aquesta
inversió empresarial creix molt per so-
ta del que ho feia abans de la crisi i del
que seria ara necessari. Això genera un
bucle pervers. La menor inversió em-
presarial present disminueix l’aug-
ment de la productivitat en el futur, la
qual cosa frena les expectatives de crei-
xement i fa reduir addicionalment la
inversió empresarial en el present.

LA DISMINUCIÓ PERSISTENT DEL RITME de
creixement de la productivitat redueix

L la rendibilitat del capital i genera un ti-
pus d’interès d’equilibri més baix. Re-
cordem que la disponibilitat d’estalvi
(la seva oferta) ha d’igualar-se a la seva
demanda, la compra de maquinària i
tecnologia per part de les empreses (la
inversió empresarial). Si no s’igualen,
l’excés d’estalvi és equivalent a una
manca de demanda i genera una reces-
sió (sobreproducció i atur). La variable
que ha de fer que s’ajustin l’oferta i la
demanda d’estalvi és el tipus d’interès
(el preu de l’estalvi). Aquest tipus d’in-
terès s’ha anat reduint fins a nivells
molt baixos, en un intent infructuós
d’estimular una inversió empresarial
(la demanda de l’estalvi) que no reac-
ciona pel fet d’estar fortament influen-
ciada per altres factors.

L’AUGMENT DEL NIVELL DESITJAT d’estalvi

després de la crisi, per motiu de pre-
caució, pressiona també els tipus a la
baixa. Sobretot el dels actius conside-
rats de menor risc, com el deute públic
a llarg termini, que es troba a mínims
històrics i assoleix en alguns cassos
inclús valors negatius, per sota de ze-
ro. Això afecta l’efectivitat de la políti-
ca monetària. En un món on el tipus
d’interès d’equilibri és baix, el fet que
els bancs centrals redueixin els tipus
d’interès fins a un nivell zero (la políti-
ca monetària expansiva) té menys
efecte expansiu que si el tipus d’inter-
ès d’equilibri fos més elevat. I per tant
fa més necessària la utilització de l’al-
tre instrument de política econòmica,
la política fiscal.

L’ÚS DE LA POLÍTICA FISCAL expansiva en
els països desenvolupats està molt
condicionat pel fet que el sector públic
ja està molt endeutat, però serà neces-
sari trobar una manera creativa de
buscar un impuls des d’aquesta ban-
da. Les polítiques monetàries expan-
sives són ara necessàries, imprescin-
dibles, per ajudar les economies a sor-
tir de la recessió i mantenir la recupe-
ració, però molt probablement no se-
ran suficients.

CAL UNA POLÍTICA FISCAL creativa, que
generi un cercle virtuós. Una que ser-
veixi perquè la productivitat creixi
més ràpidament (inversió en infra-
estructures però també en educació,
ciència i innovació) i perquè la pobla-
ció tingui menys aversió al risc i no
estalviï tant (reforçant l’estat del
benestar amb la provisió adequada de
serveis públics). I una política fiscal
creativa seria, en un moment en què
els estats ja estan molt endeutats, una
que sigui capaç de mobilitzar la in-
versió del sector empresarial privat,
amb incentius o projectes conjunts.
No és fàcil, però serà cada vegada més
necessari.
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