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El president holandès del BCE se’n va i deixa molta feina per fer

L’anunciada fi de
Duisenberg

S’
J . M . M u n t a n e r i P a s q u a l

acaba l’etapa in-
augural del Banc
Central Europeu
(BCE) amb la
substitució regla-
mentària del seu

president, l’holandès Wim Duisenberg.
Després d’un període d’incertesa en la
candidatura de Jean-Claude Trichet,
embolicat en l’afer del Crédit Lyonnais
encara en tramitació judicial, la seva
oportuna absolució ha permès de cristal-
litzar el pacte acomunitari germano-
francès sobre qui ha d’ésser el segon
president del Banc.

La sortida de Duisenberg no ha d’alçar
gaire tristesa en el món econòmic i fi-
nancer. El món polític, en canvi, li ha
donat tota mena de medalles per haver
engegat el BCE i plasmat l’euro. Però el
cert és que el senyor de la tofa ondada de
cabells blancs no s’ha guanyat gaires
simpaties. Alguns diuen que ha fet un
paper d’estrassa. D’altres, que la seva
feina mereix un aprovat o notable; però
ningú no creu que mereixi un excel·lent.
Sovint hom l’ha contrastat amb la cate-
goria professional, la força personal i els
encerts monetaris del seu alter ego ame-
ricà, Alan Greenspan. En aquest punt, i
malgrat que tota comparació és odiosa,
resulta que el malparat és, francament,
en Duisenberg.

Plega ara en un moment en què l’e-
conomia europea no pot estar pitjor,
perquè és en un cul-de-sac. Els tombants
de la represa econòmica poden repre-
sentar-se amb tres lletres: una V, en cas
que l’expansió segueixi de seguida la
recessió; una U, si triga un període curt;
i una L, si la remuntada triga. Europa
encara ronseja en aquest cul-de-sac.
Molts, en canvi, ja creuen que els Estats
Units se’n sortiran aviat, amb un perfil
U. Les estimacions ho confirmen: Ale-

manya enguany creixerà 0%. Els Estats
Units, 2,5%. Malgrat que en totes dues
àrees el reengegament s’ha fet esperar,
el d’Europa encara pot trigar. D. Fol-
kerts, del Deutsche Bank, es pregunta si
Europa no va lligada amb el cable de
remolc als Estats Units.

En aquest tràngol tothom s’ha girat
vers els qui maneguen els fils de l’eco-
nomia i, entre ells, els bancs centrals.
Aquests poden abaratir el cost del diner
a curt terme i, així, estimular la inversió
productiva o la dels consumidors. Tot-
hom creu que els bancs centrals tenen,
en la taxa d’interès que fixen, una vareta
màgica que pot remoure
l’economia i fer-la anar en-
davant. Hom sap, també,
que n’han de vigilar l’esta-
bilitat; és a dir, combatre-hi
la inflació. Ara bé, si les co-
ses van a mal borràs sembla
que haurien d’incitar el
creixement sense mirar-s’hi
gaire més.

Si molts han criticat
Duisenberg és perquè ha
estat un repatani primmi-
rat i no ha reaccionat gaire
davant el decandiment
econòmic d’Europa. Al
juny, però, va donar un cop
de maça i va rebaixar en
0,5% la taxa d’interès. “Ja
era hora!”, van exclamar
diaris, polítics i inversors.
A. Bourgeois, de Natexis
(França), ha escrit que, “una
vegada més, el BCE ha tri-
gat massa a adaptar la seva
política monetària a la tris-
ta realitat econòmica euro-
landesa”. Al juliol, sembla-
va que, ja que l’economia
encara no piulava, Duisen-

berg podia fer una nova baixada. Però,
per a sorpresa de molts, no la va fer.

I, així, Duisenberg s’acomiada amb
aquesta poca-solta de no adaptar-se amb
flexibilitat a fomentar el creixement
d’Europa. Com que no és fàcil que a la
resta de l’estiu toqui res i com que al
novembre serà Trichet qui agafarà el ti-
mó, hom pot suposar que aquest no
llevarà l’àncora només en instal·lar-se al
setial; sinó que, si és que ho ha de fer,
s’hi posarà al desembre. De juny a des-
embre, doncs, la suposada vareta màgica
tancada dins l’estoig. I l’economia, ar-
rossegant-se...

Quan al juliol el BCE no afluixa el cost
del diner, Estats Units (final de juny),
Canadà, Gran Bretanya i Suècia ho fan.
Cosa sorprenent, sobretot en el primer
cas, perquè allà ja són a la romanalla del
cost del diner, amb un interès migrat de
l’u per cent. Cal pensar, doncs, que si ho
han fet és perquè els calia molt, de
fer-ho. En canvi, Duisenberg repeteix
que ja anem bé, així: “La taxa és l’apro-

piada a terme mitjà”. L’economista John
M. Keynes devia intuir, ja el 1923, que
sempre hi ha Duisenbergs i, per això, va
escriure allò de: “A la llarga, serem tots
morts”. L’economia, venia a dir, no se
l’ha de deixar allargassant-se en
cul-de-sacs, sinó que cal sacsejar-la per-
què alci el cap. No és només una flegma
inapropiada davant la urgència econò-
mica la que ha caracteritzat Duisenberg.
Sinó que se’n va tot deixant dos farcells
per desembolicar. El primer és la disputa
pel creixement d’Europa entre el BCE, la
Comissió de Brussel·les i els governs dels
Estats. Un i altres es passen contínua-
ment aquesta bomba de rellotgeria.

El valuós Pacte d’Estabilitat i Crei-
xement, d’ortodòxia en la finança pú-
blica per tal d’evitar la degradació de
l’euro, se n’ha anat en orris. S’hi esta-
blia que el creixement durable depèn
d’una finança afermada. El president
Chirac acaba de demanar que s’estovi
“temporalment” el pacte; tal com ja ho
havia reclamat el canceller Schröder.
Aquell ja ha estat “adaptat” per la Co-
missió; però, és clar que, segons alguns
governants, no n’hi ha prou. Ara bé, no
tots els països hi estan d’acord i, per
això, s’esbatussen. La Comissió també
ha pagat un consultor que assegura
que cal reformar el pacte si és que vo-

len que afavoreixi el crei-
xement.

El BCE s’exclama que ja
ha fet prou per falcar-lo i
que ara correspon als go-
verns de fer com ell. D’al-
tra banda, com toca, ha dit
que no hi vol veure cap
mena d’ablaniment. Al
juliol Duisenberg, davant
la premsa, va acusar els
polítics de posar a risc la
confiança, i d’aquesta ma-
nera també el creixement
i el recobrament, per no
voler consolidar llurs fi-
nances. Va dir: “Els polí-
tics no tenen ambició”.

El segon embolic és,
precisament, el d’aquesta
manca de confiança que
té frenada la maquinària.
Però això esdevé una al-
tra història. El fet és que
la fi del mag Duisenberg
ha deixat la feina econò-
mica més fina encara a
l’aigüera.

■ J.M. Muntaner i Pasqual. Economista

Lectures d’estiu
T e r e s a P à m i e s

J
a el va recomanar la meva amiga
Isabel-Clara Simó en el seu Fil de
vint a l’AVUI del 15 de maig. Es
tracta del llibre Escampar la boira,

de Maria Dolors Orriols i Monset, se-
gon cognom revelat per Josep M. Ba-
llarín en el seu article dominicial del
25 de maig. Així em vaig assabentar
que l’escriptora vigatana i el capellà
són cosins germans. “Potser més que
cosins –afegeix–, perquè hem con-
viscut molts de dies junts. Puc dir que,
llegint-la, li endevino fondals que po-
ca gent en sabria el baix continu de la
música”. I el cosí de l’Orriols ens pre-
senta alguns familiars en el seu estil
pintoresc, adjectiu que el diccionari

de l’IEC atorga a qui “descriu viva-
ment, animadament, les coses”. L’estil
de la seva cosina és diferent perquè
diferents són les motivacions que
l’han convertida en una gran escrip-
tora del seu temps. Animadament i
vivament, mossèn Ballarín ens diu
que “la Maria Dolors era filla de la tia
Maria, una senyoreta de Terrassa,
avesada a la vida de la gent a la dreta
del passeig, per raure a can Merinos
de Vic, gran botiga a Plaça, amb sogra
dreta, cunyada argelagosa, cunyada
bleda, cunyat capellà futur canonge. I,
per marit, l’home més tímidament
esquerp que he conegut”. L’Orriols
afegeix altres detalls a la descripció de

la parentela i de l’entorn, i sense pin-
toresquisme, resulta amena i discre-
tament divertida evocant personatges
i situacions vinculades a una vida ac-
tiva i compromesa. S’hi refereix en la
breu introducció a Escampar la boira,
escrit per l’Orriols “quan has passat
llargament la perillosa ratlla dels
vuitanta anys”, els records de la famí-
lia van impregnats de nostàlgia i, per
respecte a una mateixa, s’amorosei-
xen sense fer-ne esment, per concen-
trar-se en els episodis i anècdotes més
generals. En la seva narració autobio-
gràfica, Maria Dolors Orriols recrea la
seva època, l’ambient de la ciutat de
Vic, on va néixer l’any 1914, cinc anys
abans que ho fes jo a Balaguer, un
octubre embolcallat de boira tan
densa i humida com la de la plana de
Vic. La diferència d’edat és mínima i
vam viure els mateixos esdeveniments
que marcarien la nostra biografia: la
dictadura de Primo de Rivera, l’adve-
niment pacífic i joiós de la Segona
República, la proclamació precipitada

de la República Catalana pel carismà-
tic avi Macià, l’aixecament militar
feixista, la noble resposta del poble, i
les repercussions que tingué tot ple-
gat, en famílies com la seva i com la
meva, tan diferents i tan emblemàti-
ques de la Catalunya profunda. Tot hi
és evocat en el llibre de Maria Dolors
Orriols, en un estil elegant però no
pintoresc, com el del seu cosí Ballarín
Monset, també bon escriptor però més
arrelat al terròs, com el seu personat-
ge Mossèn Tronxo, un èxit editorial a
rellegir en temps de vacances. Co-
mentant el darrer llibre de la seva co-
sina escriptora, Ballarín té una ex-
pressió significativa. Cita els títols
dels llibres que ella ha escrit i co-
menta: “Tanmateix, és ben poc cone-
guda. No m’estranya gens. Ni rebel; ni
alliberada, feta i dreta sense nous, mai
no ha remenat pels cenacles culturals,
ha anat a la seva. I millor. Altrament,
els seus llibres no serien tant d’ella
com ho són”. Lectures d’estiu i de tot
l’any.


