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La depreciació de la moneda nord-americana pot perjudicar Europa

La intoxicació del dòlar

D
J . M . M u n t a n e r i P a s q u a l

e l’escapada de
l’euro tothom en
va ple. Ara bé, de la
davallada una mica
a plom del dòlar
se’n parla menys.

Potser perquè sempre atreu més l’aten-
ció qui guanya que qui perd. Però, com
sovint passa, no tot allò que lluu és or.
Fins i tot, allò que sembla ben lògic pot
resultar força il·lògic. Qui diria que,
potser, la caiguda del dòlar és una vic-
tòria dels Estats Units i, específicament,
per al president Bush? I que, tal volta, la
tan desitjada revaloració de l’euro pot
acabar essent una llufa penjada a l’es-
quena de l’economia europea? De les
aparences relluents i de les intoxicaci-
ons engalipadores, deslliura’ns-en se-
nyor!

En el període 1995-2000 el dòlar s’a-
nà enfilant en el seu canvi amb les al-
tres monedes del món. Després, el 2001,
pujà i baixà al voltant del punt àlgid al
qual havia arribat. Des del 2002 ha anat
caient amb força precipitació, sobretot
en el seu canvi amb la nova moneda
europea. L’època daurada de la puja del
dòlar correspongué a la de les vaques
grasses de l’economia americana. Era la
de la doble presidència de Bill Clinton,
quan es capgirà la manca de dinamis-
me anterior, de l’època Bush pare.

El secretari del Tresor de Clinton, R.E.
Rubin, tot just entrar al càrrec digué:
“Un dòlar fort és d’interès nacional”.
Repetí aquesta frase dotzenes de vega-
des. Esdevingué, com diuen els anglo-
saxons, un mantra –o sigui, un mis-
satge decisiu dit reiteradament– de
l’era Clinton. El dòlar, enfilant-se sense

parar, esdevingué la moneda més forta
i més demanada del món. Allaus de
monedes de tots els països (de reserves
de bancs centrals, d’inversors, d’espe-
culadors) compraren dòlars.

Quan en Bush fill guanyà la presi-
dència, el mantra es mantingué, però
ballà una mica. El primer nou secretari
del Tresor, P.H. O’Neill reiterà el suport
a la fortalesa del dòlar. Però hi afegí
algun comentari marginal que no lli-
gava amb aquell compromís. El qui el
succeí, J.W. Snow, ha dit,
el maig d’enguany, en el
G-8, que la baixa del dòlar
ha estat “més aviat mo-
desta”; és a dir, que
n’hauria volgut més. En
canvi, al juny, a la televisió
PBS, ha reiterat que “el
president i jo som favora-
bles a un dòlar fort”. La
raó: “Ningú no accedeix a
la prosperitat per la deva-
luació, i el valor de les di-
vises, qui el fixa millor són
els mercats oberts i con-
currents”.

Hi ha hagut un gradual
i insegur canvi d’opinió
–vol i dol–? O bé s’ha
tractat d’una intoxicació
de l’opinió, en pintar una
cosa i fer-ne una altra? Els
experts coincideixen a dir
que es tracta d’això segon,
sense, però, qualificar-ho
d’engany públic. K. Lan-
don, a Nova York, ha esta-
blert la llista de les vega-
des que el govern americà

ha fet campanya per afeblir el dòlar: 16
des del 2001. Ho considera un “esforç
sostingut dels polítics per depreciar el
dòlar, malgrat llur sovintejat clam de
recolzar una divisa forta”. És possible
que l’administració no sigui decisiva en
la caiguda del dòlar; però sí que hi
contribueix. Cap aquí va un altre expert
de Nova York, M.R. Rosenberg, quan diu
que “mai no hi ha hagut una política de
dòlar fort, sinó, més aviat, un mantra
de dòlar fort que els polítics han repetit
contínuament”. Aquests, comenta, no
hi poden fer res, per aturar l’ajusta-
ment del dòlar, que és degut a la gran

magnitud i continuada expansió del
desequilibri exterior americà. De ma-
nera que reiterar el dòlar fort pot fer
més mal que bé.

L’expansió Clinton no fou neta, sinó
bruta. Europa reproduí l’esbojarrament
americà. “L’esclat de la bombolla de les
cotitzacions borsàries ha revelat consi-
derables depreciacions d’actius i expo-
sats desequilibris macroeconòmics en
l’economia mundial”, ha escrit T. Mayer
(Frankfurt). Hi ha, doncs, encara molta
feina grossa a fer. Per això l’ajustament
al medi nou de després de la bombolla
és lluny encara d’estar enllestit. Dur i

decisiu és aturar i reduir la
posició exterior negativa
dels EUA; fer-la menys ex-
plosiva.

La crisi moral i empre-
sarial que seguí l’esclat
dels excessos borsaris i el
descobriment de la cor-
rupció empresarial al cor
mateix de l’economia, féu
ballar el còmode recurs de
refugiar-se als EUA, des-
prés que l’especulació ja
hagués estrinxolat els mi-
racles asiàtic i llatinoame-
ricà. El reflux dels capitals
que anaven vers el dòlar
no trigà gens. I hi contri-
buí el renaixement de la
por envers la bomba de
rellotgeria del desequilibri
exterior americà. Tothom
el coneixia; però tothom
anava tirant de veta, fins
que la frenada econòmica
el féu relluir.

La caiguda del dòlar
forma part d’un complex
paquet. Primer, fer més
barata a fora la venda de la

producció americana. Segon, tant re-
duir les importacions com fer créixer
les exportacions i així fer minvar l’es-
voranc entre el creixement de la de-
manda interna i externa dels EUA. Si
cau el dòlar un 20% i, a més, l’esvoranc
cedeix, el dèficit serà suportable. El dò-
lar, doncs, pot continuar lliscant; però
si els EUA no venen molt més i no
compren molt menys no hi arribaran.
El fet greu és que aquesta cura farà que
els altres països –entre ells Europa– en
surtin perjudicats, en llur comerç in-
ternacional. Si això genera una guerra
comercial, potser el dòlar caurà encara
molt més.

Vet ací per què el dòlar feble és una
de les claus del reajustament mundial.
I la raó que fa que el Business Week es-
crigui: “Bona notícia! El dòlar està
baix”. O, en contra, perquè S. Forbes a
Forbes Global alerti del perill que “els
inversors i les empreses creguin que els
EUA estan muntant una devaluació del
dòlar”. A. Greenspan, de la Fed, malgrat
alguna bona notícia econòmica, encara
no veu clar si això s’iniciarà aviat. Tot
plegat, boira per donar i per vendre.

L’únic que ho veu clar és en Bush.
Amb la guerra provocada a l’Iraq ha
inflamat les brases del patrioterisme.
Amb la depreciació del dòlar podrà en-
carrilar l’economia. Ho tindrà tot per
ser reelegit l’any vinent. Que és l’única
cosa que vol. I, així, continuar essent
l’home providencial per als Estats Units i,
en funció d’aquests, per al món sencer.

■ J.M. Muntaner i Pasqual. Economista

Un testimoni
i un plaer
J o a q u i m F e r r e r

A
conseguir un domini de la llengua capaç de trans-
metre-hi a l’escriure els replecs de sensacions i si-
tuacions no és fàcil. Exigeix en qualsevol cultura un
esforç permanent i naturalment un talent. A vega-

des recomanem escrits que són importants per la seva pro-
cedència i excepcionalitat però que són redactats amb un
fràgil utillatge lingüístic. Ben al contrari, en altres ocasions
ens trobem amb testimonis que ens arriben a través d’una
redacció viva que sap comunicar les més profundes actituds
i els fets de forma que llegir-los esdevé un plaer pel que ens
diuen i com ens ho diuen.

D’aquesta mena és el dietari de Maurici Serrahima (Bar-
celona 1902-1979), escriptor i polític de qui ara en ocasió del
centenari de la naixença s’ha iniciat la reedició completa. A
principis dels anys setanta foren publicats dos volums en-
cara incomplets per mor de la censura d’aquella època. Ara
i a càrrec de Josep Poca i Gaya la mateixa Edicions 62 està
procedint a la reedició completa dels dos primers volums,
als quals han de seguir dos més. Aquest dietari cobreix l’è-
poca que va del 1940 al 1974; és, doncs, un gran testimoni
d’uns anys que Catalunya visqué sota la dictadura fran-
quista i en la qual des del primer moment existí una vo-
luntat de resistir-s’hi i de reconstruir el que les circums-
tàncies havien enrunat.

Maurici Serrahima aconseguí un estil precís i profund en
els seus escrits, fos en novel·les, assaigs o bé en aquest dietari

que escrivia conscient que havia de ser una font d’informació
d’una època dura per la repressió generalitzada que queia
damunt Catalunya.

Llegir Maurici Serrahima és un plaer pel que descriu i per
l’amenitat amb què és capaç de fer-ho. És un estil aparent-
ment senzill però que en realitat és el resultat d’una elabo-
ració exigent. Fa uns dies comentant amb Josep Benet l’inici
de la reedició d’aquest dietari em deia: “Serrahima era de la
gent acostumada a fer un article diari però quan la dictadura
franquista prohibí qualsevol forma d’expressió periodística
es refugià en altres gèneres i molt concretament en el dietari.
Escrit de forma directa, però que sovint era el resultat de dues
i tres redaccions prèvies per aconseguir la precisió desitjada”.

El resultat de les condicions d’escriptor de Maurici Serra-
hima i del constant esforç d’aprofundiment és una prosa
d’una claredat i detall que fan que el lector l’assaboreixi com
un testimoni important i un plaer extraordinari. Un cas
semblant fou el de l’historiador Ferran Soldevila, que a part
de gran investigador aconseguí també un estil d’una gran
amenitat que el fa un autor de referència per la forma i pel
fons. Recentment, també s’ha publicat un dietari d’aquest
gran historiador.

El primer volum reeditat del dietari de Maurici Serrahima
Del passat quan era present 1940-1947 es publica complet i ens
descriu la voluntat de mantenir i rellançar la vida cultural i
política de Catalunya encara que fos en les pitjors condicions.
Un bon complement d’aquest primer volum és la magnífica
obra de Joan Samsó La cultura catalana entre la clandestinitat i la
represa pública (1939-1951).

La reedició del dietari de Maurici Serrahima és, doncs, una
bona notícia, s’hi descriu una època de forçada clandestinitat
sota la qual batega la voluntat tossuda de seguir, de continuar
i de transmetre els grans valors culturals i polítics a les noves
generacions. Aquest primer volum comprèn un dels períodes
més difícils quan tot semblava perdut i quan gent com Ser-
rahima lluitaren contra aquella mort programada i tot això
ens és dit amb l’estil clar i profund que el caracteritza.

■ Joaquim Ferrer. Historiador


