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airebé imprescindible per a aquells
que estem més o menys indignats,
oportuníssim, sòlid, amè i amb un

agraït alè optimista, El futur del capitalisme
es pot llegir com un manual sobre l’evolu-
ció històrica d’aquest sistema i alhora com
un assaig que ajuda a comprendre la crisi
actual i n’apunta possibles vies de sortida.
No és poca cosa. I és que fa temps que el
sociòleg i president de l’Institut d’Estudis
Catalans, Salvador Giner, es preocupa per
entendre l’estructura del nostre món, una
era que percep plena d’ansietat. “Mai no
havia estat tan efímer el temps present”.
Potser perquè el capitalisme ens empeny
a conrear la impaciència.

Partint de propostes de pensadors com
ara Daniel Bell, Marx i Schumpeter, els
quals ja havien raonat sobre el present i el
futur de la civilització occidental amb teo-
ries lúcides, però que no s’han acabat
complint, Giner aporta una anàlisi entene-
dora per, tot seguit, esbossar hipòtesis so-
bre cap on anar gràcies a un entretingut
joc intel·lectual que, des de la reflexió, de-
termina que el capitalisme té corda per
estona. Perquè, com a sistema, no està en
crisi, tot i que en pateix com n’ha patides
d’altres des dels seus orígens.

Barcelona i Milà
El sociòleg català ens explica com, en la
baixa edat mitjana, la Mediterrània i con-
cretament les ciutats de Barcelona i Milà,
van esdevenir el bressol dels orígens mer-
cantils del capitalisme. A la ciutat catalana,
hi sorgien els primers antecedents dels
bancs (la taula de canvi) mentre que, a la
llombarda, s’hi assentava la base teòrica,
amb la comptabilitat a través del llibre de
doble entrada, amb les fileres del deure,
l’haver i el saldo.

G

Giner també recorda que el capitalisme
és un sistema amoral, tot i que apareix i es
desenvolupa en el marc del liberalisme de-
mocràtic, que sí que té una moralitat. Un
liberalisme que, quan li ha calgut, ha per-
mès barrabassades com són el tràfic d’es-
claus o el comerç de drogues, malgrat
l’existència de mecanismes en els poders
polítics i legals per impedir-ho.

Ideòleg d’esquerres, Giner no evita ser
crític amb alguns sectors que critiquen el
sistema per ensorrar-lo. Però lluny de fer
llenya, el sociòleg opta per encarar la “mu-
dança” en lloc de la “catàstrofe” de l’eco-
nomia capitalista amb eines que en facili-
tin la domesticació i no la caiguda. El futur
del capitalisme defensa el concepte d’aus-

teritat (en la línia del desaparegut historia-
dor britànic Tony Judt) com el pilar sobre
el qual ha de girar aquest canvi de pell.
“Una austeritat igualitària, que permeti
l’existència de les diferències culturals i in-
dividuals”. Ens cal fer un tomb ètic i social
amb l’objectiu de transformar l’hegemonia
neoliberal abans que aquesta ens acabi
devorant. Però, com?

Solidaritat i civisme
Els eixos d’aquesta evolució passen per la
instauració d’una economia solidària (amb
propostes com les banques populars, els
microcrèdits...), el desenvolupament d’allò
que se sap que dóna resultat, un laïcisme
que eviti que la religió tenalli la ciència i el

debat, la promoció d’una cultura de la in-
novació científica que garanteixi els drets
socials de la democràcia i la consolidació
d’una llibertat més ben entesa amb la po-
tenciació de la societat civil.

En el punt on som ara, la mobilització
no s’ha de focalitzar només en les mani-
festacions multitudinàries al carrer o en
les acampades a la plaça Catalunya (cer-
tament cridaneres i efectives) sinó que cal
acompanyar-les amb la participació i la
implicació activa, diària i cívica als barris,
com a individus i també com a col·lectiu.
La humanització del capitalisme és una
tasca que demana esforços continuats en
què s’hi ha d’involucrar tothom. I tenim
molta feina per fer. ❋

Assaig Marta Monedero
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ilenci és, potser, una de les pa-
raules més repetides en el
Trau de llum, el nou poemari

de Ramon Bosch i Boada (Terrassa,
1956), un autor singular, tastaolletes
de les arts, la filosofia i la cultura,
que comença a publicar de manera
tardana, l’any 2008. El silenci, de la
mà de la solitud, l’aïllament, el no-
res, travessen aquesta obra, que
neix directament de la terra, hi fa ar-
rels, per retornar-nos una reflexió vi-
tal profunda i delicada. Bosch llança
la seva mirada pròpia sobre la natu-
ra, que aquí pren més vida que mai.
Ressegueix el pas d’estacions, els
elements que l’identifiquen, per mi-
rar-s’hi, per mirar endins i resseguir
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la pròpia consciència. La llengua i les
paraules brollen d’aquesta natura vi-
va (des del florir primaveral fins a
l’esllanguiment del setembre, amb
una àmplia paleta de colors) i ali-
menten versos i contundència.

Fanalet, bosc i brolles dels mar-
ges, figuera vincladissa, la quintana,
l’alzina, corrals, la pleta, cascalls, l’ei-
xida, malves purpúries, dàlies, lle-
vant i ponent, color de canyella, casa
vella pairal, figues morades, el gebre
que s’irisa a l’herbei, porpra greixosa
de la gespa... Són elements que
s’escolen pel Trau de llum, per sem-
pre anar a parar a la martellada final
del silenci, una constatació amb què
es tanca l’obra: “No es deboleix / a

l’inequívoc primer cel / la llum darre-
ra que ens perfà. / Extreta del seu
trau / rehabilita / el món”.

Com demostren aquests versos,
l’autor domina els estris de la natura
per fer néixer correspondències dins
l’experiència i recerca personal.
L’escriptor David Castillo celebra, en
el pròleg del llibre, “el llenguatge me-
tafòric i evocatiu”, amb “fragments
de silenci”, que ofereix el poeta, que
es troba en un “territori proper al
simbolisme i a l’expressionisme, pe-
rò sense definició tòpica”. “Llegir el
paisatge i formar-me part”, una bo-
na definició que troba Castillo per a
Trau de llum, “una parada i fonda en
la trajectòria de Bosch”.

Aquesta clau la trobem, dreçada
als nostres ulls, ja en el primer poe-
ma, que després d’una descripció
paisatgística, es tanca amb una con-
clusió onírica, potent, personalíssi-
ma, com és el conjunt: “Ajaçat, / en-
tre somnis / cap a casa, / més
amunt”. En ocasions, la natura ens
llança avisos més suaus: “pel pont
del repòs / ve el setembre”. D’altres
moments, el mer instant tel·lúric,
aïllat, pren una poètica ben pròpia:
“el sol badalla entre núvols al jardí
regat”. I finalment, retorna, sempre,
reiteratiu, fins i tot obsessiu, el buit,
lluminós. “Soles / es subhasten les
paraules”. O, si volen, “el silenci es
capbussa al silenci”. ❋

Natura viva amb silenci
Poesia Anna Ballbona


