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Una moneda que és forta però que no ha aconseguit ser estable

L’euro a l’aigua

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

e primer, hi hagué
la vergonya d’un
euro nounat, ple
de la teòrica gran
força econòmica de
la vella Europa,

que va ésser menyspreat pels mercats
de divises de tot el món. Cosa que va fer
que fos arrossegat aigües avall pel tor-
rent de la depreciació durant dos anys.
El Banc Central Europeu només hi deia
que això no podia ésser, que no era lò-
gic. Però era.

Després, com si de cop hi hagués un
sisme submarí, l’euro fou impulsat cap
amunt, borbollejant. Gairebé un any de
remuntada, flotant en una d’aquelles
grans onades, dites al Japó tsunami, que
van fer la glòria de l’il·lustrador japonès
del segle XVIII H. Hokusai. Aquest euro
surfista ha tornat a sorprendre el BCE,
que no hi ha dit res, bocabadat per la seva
enfilada més enlaire de l’horitzó.

Ara, finalment, l’euro ni és arrossegat
ni és empès; però és remogut per unes
onades mitjanes i va fent tot el que pot
per surar bé, amunt i avall. El BCE s’ho
mira, calla, i potser pensa que déu-n’hi-do
de com va ara si això dura i no hi ha
tramuntanades que ho esguerrin.

El capteniment del BCE en relació
amb l’euro ha estat curiós, per no dir
estrany, en totes aquestes diverses situ-
acions.

En la primera etapa, la de la llarga
caiguda, els pocs comentaris del Banc
sobre l’euro semblaven la cançó de
l’enfadós. Tots tenien la mateixa torna-
da. A W. Duisenberg, el seu president,
només obrir la boca ja se li sentia dir:
“L’euro està subestimat en relació amb
les dades fonamentals de l’economia
europea. El nostre desig és que l’euro
sigui fort i estable”. De fort, res; i d’es-
table, tampoc. Però en tenia ganes.

Al segon acte, el del do de pit, el Banc
ha emmudit gairebé del tot. ¿N’ha estat
orgullós, el BCE, de l’euro? No ho hem
sabut. Els dirigents s’ho han guardat. Ja
que l’euro s’ha enfortit, deuen estar
contents. Però no és estable. Com es
menja que sigui fort i inestable? Dui-
senberg no ha piulat.

Però el cervell econòmic del BCE, O.
Issing, ha dit al setmanari Der Spiegel,
després de faronejar que ell ja preveia
que els qui es planyien per la caiguda
de l’euro serien els qui gemegarien per
la seva enfilada, que la pujada és una
correcció de la subestimació d’aquesta
moneda. I quan li pregunten quan és
que la correcció fa passar l’euro de sub-
estimat a sobreestimat, respon amb un
estirabot: “No hi ha ningú que pugui
determinar-ne la línia exacta”. Poc des-
prés d’això, el canceller G. Schröder,
mogut pels queixosos exportadors ale-
manys que diuen que no poden vendre
per la caror de l’euro, ha dit sornegue-
rament: “Suposo que persones intel·li-
gents en el BCE discuteixen cada dia si
en la cotizació dòlar-euro fan tot allò
que poden per mantenir la competiti-

vitat de les exportacions europees”. Is-
sing ha contestat, com un gall de pan-
ses, que sí, que sí que ho són, d’intel·l-
igents; però que en la competitivitat
compten altres coses. És a dir, que no és
culpa només de l’euro. ¿Ha volgut sal-
var la moneda, que, tombi per on tom-
bi, ja va bé? ¿O ha estat una plantofada
imaginària en retreure que és l’Alema-
nya de Schröder la que no rutlla?

La cosa més funambulesca, tanma-
teix, ha estat quan E. Domingo i Solans,
de l’executiva del BCE, preguntat per
l’euro en un dinar de periodistes a Ber-
lín, ha respost: “Jo no parlo mai d’a-
quest tema”. Perquè és tabú? ¿O perquè,
com ha dit Issing, ningú no en sap res?
Sembla que per al BCE, de l’euro, no se
n’ha de parlar. Però l’euro fa que se’n
parli. I els més competents per expli-

car-ho, els del BCE de qui depèn la mo-
neda i que s’ocupen de la seva estabili-
tat, s’escapoleixen de fer-ho. ¿Problema
tècnic, psicològic o de voler imitar els
americans, que han tingut amb el dòlar
una “complaent descurança” (bening
neglect)? Misteri; i inexplicable, de mo-
ment.

La qüestió real de l’euro és que ha
tingut problemes des de l’inici; i que
pot tenir tràngols, i grossos, en el futur.
Tot plegat més alarmant que els esca-
rafalls que, de tant en tant, escenifi-
quen els polítics. Dos estudis sobre el
futur de la parella euro-dòlar, que s’a-
fegeixen a altres d’anteriors, ho de-
mostren. Un l’ha fet el centre francès
CEPII (París) i l’altre el Research Büro
del Deutsche Bank (Frankfurt). ¿Per on
ens pot coure l’euro?

D’entrada, ja sabem que l’euro ha
pujat perquè ha minvat la confiança
mundial en el dòlar, després d’esmus-
sar-se l’embranzida de l’economia
americana. Ara comença a haver-hi se-
nyals que revifa. ¿Recobrarà terreny el
dòlar i el farà perdre a l’euro? És una
incògnita. ¿La tercera etapa, l’actual,
s’acaba? Sembla que els períodes de
correcció han durat, en la història re-
cent, una mitjana de 17 setmanes.

Però hi ha un acord general: malgrat
que l’economia dels EUA millori, el dè-
ficit enorme i creixent que té en els
comptes amb l’exterior pot fer que el
diner de tot el món, que s’hi dirigia i
permetia de saldar-lo, s’ho repensi. Cosa
que farà més feble encara el dòlar. El
govern dels EUA va dient que vol un
dòlar fort, però ja ningú no se’l creu.
Perquè és evident que, sobretot, cer-
quen de reduir la grandària d’aquesta
bomba de deute.

Per això, tota millora del dòlar és
només temporal. El que compta és la
forta tendència, de 2 o 3 anys, de bai-
xada. Ara ja s’ha desvalorat molt. La
qüestió és saber què els passarà a les
altres monedes del món; sobretot a les
asiàtiques de què depèn gairebé la
meitat del deute americà. Si la Xina
(22% del deute) arribarà a reavaluar el
renminbi. Si el Japó deixarà que pugi el
ien. Els països més directament afectats
són els industrials. Entre ells, els de
l’euro.

Però, igual com passa amb les inter-
relacions d’un sistema planetari, ara
que el dòlar-sol es refreda una mica, la
resta de monedes-planetes hauran
d’escalfar-se. Si moltes s’hi resisteixen,
qui pagarà la festa serà, al final, el fill
mut del BCE: el remullat euro.

Flotats al Tívoli
J o a q u i m F e r r e r

S
egurament que una de les bran-
ques de la cultura catalana que
són més frondoses és el teatre.
Quins elements hi juguen per-

què sigui així? En primer lloc l’existèn-
cia arreu de Catalunya d’una xarxa
fluctuant però sempre densa de teatre
fet per aficionats que signifiquen un
gran planter que ara es complementa
amb la funció de les escoles.

Tota aquesta riquesa de material hu-
mà que vol fer teatre, que en fa encara
no de forma professional o que es pre-
para a fer-ne constitueix una realitat
que finalment amb la democràcia ha
esclatat i omple els diferents gèneres.

L’aventura del teatre com la de les
altres branques de la nostra cultura ha
estat difícil. Com en totes, la dictadura
franquista produí un trencament entre
autors i públic en prohibir-se’n i poste-
riorment limitar-se’n i obstaculit-
zar-se’n la normal projecció. El teatre,
aquest art de la paraula i el gest, resultà
directament afectat per una etapa en
què l’expressió era controlada barroe-
rament o pels fils més discrets de la
censura.

Però en aquella situació Catalunya
comptà amb dos directors de teatre ex-
traordinaris que l’impulsaren i saberen
recrear la necessitat d’un teatre amb

idees i capacitat d’anàlisi. És prou co-
negut, però és lògic recordar el que
significà i sortosament encara aporta
Ricard Salvat i la contribució també
genial de Fabià Puigcerver des del Tea-
tre Lliure.

Posteriorment, ja amb llibertat, Cata-
lunya ha comptat amb nous personat-
ges absolutament excepcionals com són
Josep Maria Flotats i Lluís Pasqual que
signifiquen una constant preocupació
per la màxima qualitat en la represen-
tació al servei de continguts importants.

Són motors que creen qualitat i que
provoquen que el teatre sigui una ne-
cessitat i un vehicle de gran intensitat
en la comunicació d’idees i perspecti-
ves. L’un i l’altre viuen l’aventura del
teatre enmig d’episodis que sovint els
entrebanquen l’acció, però fidels a una
immensa vocació segueixen essent
punts de referència.

En el cas de Josep Maria Flotats, que
des de fa uns dies presenta al Teatre
Tívoli París 1940, de Louis Jouvet, obra

que ja havia representat en llengua ca-
talana el 1993 al Teatre Poliorama, una
sèrie d’estúpides situacions l’allunyà de
fer teatre a Catalunya i com tothom sap
ràpidament aconseguí el màxim èxit a
Madrid, on aterrà disposat a oferir
qualitat, amb idees.

Primer fou amb l’obra Arte i ara amb
París 1940, on recrea les lliçons de Jouvet
per fer el teatre que connecta amb el
públic, perquè l’autor n’extreu ressons
i replecs que creen la comunicació in-
tensa que pot produir-se des de l’esce-
nari i anar a interrogar, a sacsejar i a
empènyer l’espectador. És la força de
sempre del teatre.

Per unes setmanes Flotats ofereix al
Tívoli, en aquesta ocasió amb la mag-
nífica actriu Mercè Pons, el procés que
l’actor segueix en els assaigs per fer
densa i suggerent la paraula i el gest del
teatre, amb lliçons que Jouvet donà el
1940 i que com tots els textos amb
contingut són d’interès permanent.

■ Joaquim Ferrer. Historiador


