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Al president nord-americà no el preocupa la bona gestió econòmica

El pot buit de Bush

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

l pare americà s’ha ha-
gut de presentar da-
vant els espectadors de
tot el món amb el sac
de regals i esperances
ben buit. Els negocis en

els quals s’ha embarcat li han sortit de
biaix i, per això, en comptes de treure’n
profit per al benestar del seu país, l’han
deixat ben plomat.

El 4 de febrer el Congrés dels Estats
Units ha rebut els quatre volums dels
comptes per a l’any vinent del president
George W. Bush. Un cop més, amb nú-
meros vermells; una cosa que d’entrada
és un deshonor per a un republicà. Però
que no ha fet enrojolar Bush, perquè, pel
que en sabem, no li passa mai i perquè
té la mà trencada a enredar el seu poble,
sense que pagui amb la cara que fa.

Mancat d’un pot ple de diners i ca-
lent-li endeutar-se per a tapar els forats
de les seves guerres de prevenció, “basa-
des en suposicions sense verificar” (com
l’ha amonestat The New York Times), ha
hagut de fer martingales en foteses com
les despeses en educació, assistència sa-
nitària als deixats de la mà de Déu,
protecció del medi ambient, agricultura,
justícia i transport. Però, això sí, amb la
mà foradada en despeses militars, segu-
retat interna, espai interplanetari i tot
allò que lliga amb el seus malnoms,
guanyats a pols, de “redemptor del
món” i “gran mentider”.

Però, què importa el dèficit públic, al
qual no paren de referir-se els seus –per
a ell– pacifistes enemics demòcrates,
que només ho fan per destronar-lo? Ho
aclareix l’anècdota del seu primer se-
cretari del Tresor, Paul O’Neill, en el lli-
bre publicat sobre el seu pas per la Casa
Blanca. El 2001 hi discutien el pla de
recobrament de l’economia i O’Neill
s’oposà a baixar més els impostos i a
augmentar el dèficit. L’alter ego de Bush,
el vicepresident Cheney, va tallar-lo:
“Dèficits pressupostaris? Reagan ha de-
mostrat que això no té importància”.

El 2000 la CBO (Oficina Pressupostària
del Congrés) preveia un confortable su-
peràvit als deu anys següents, amb la
desaparició del deute l’any 2010. El dè-
ficit d’enguany anirà vers el 5% del pro-
ducte estatal i hom no preveu un exce-
dent abans del 2012. I encara això amb
força dubtes, ja que costa de creure les
hipòtesis d’estalvi manejades.

En gros, en resulten dos problemes
que poden fer mal al nou creixement
americà: l’alça forta de les taxes d’interès
a llarg terme (les que en marquen la
durabilitat); i un efecte d’evicció (el
deute públic es menja el diner que
hauria de servir per al crèdit a les em-
preses productives).

També la història, de Reagan ençà,
alliçona els qui volen aprendre i tenen
una certa honestedat pública. Aquell
hollywoodenc president arribà al rè-
cord, no superat, del 6% del PIB, per les
seves despeses militars i reducció d’im-
postos. Després, calgué 10
anys, amb Bush pare i
Clinton per deixar nets els
comptes públics. El primer,
perdé bous i esquelles en
augmentar els impostos, i
no reeixí a un segon man-
dat. És quan hom sentí la
famosa frase: “Curt de
gambals; si és l’economia
que repica!”

Bill Clinton, el 1993, va
fer un cop de timó arriscat
i capiculà la política fiscal
dels republicans. Aconse-
guí l’equilibri pressuposta-
ri en augmentar els impos-
tos, incrementar les despe-
ses socials i reduir-ne d’al-
tres. Va esmicolar el tòpic
que això no podia estimu-
lar l’economia: reengegà el
creixement, disparà la pro-
ductivitat i creà 22 milions
de llocs de treball nets, tot
deixant en no res el nom-

bre de desocupats. El seu secretari del
Tresor, Robert Rubin, “imposà una
perspectiva global en la política” (com
ha escrit l’economista R.J. Barro), cosa
que donà racionalitat i disciplina a go-
vern i oposició; fou una mena de tsar
econòmic.

Ara Rubin ha escrit: “En l’opinió pú-
blica el dèficit ha esdevingut, en certa
manera, el símbol de la incapacitat d’un
govern a gestionar el país”. No perquè,
com diu, si cal no hi pugui haver una
política keynesiana d’enfortir la despesa
pública; sinó perquè convé anar “a l’e-
quilibiri pressupostari al llarg d’un ci-
cle”. El problema és perdre’n el control.
I això és el que, es miri com es miri, li ha
passat a Bush.

Quan als Estats Units comença a bufar
el creixement una espasa de Dàmocles
penja damunt el cap del president cap-
ficat per a ésser reelegit. Des que Bush
seu al Despatx Oval hi ha 2,3 milions de

nous desocupats. Però és sobretot el
desori fiscal allò que més esgarrifa tot-
hom, tant dretà com esquerrà. Entre els
primers, dos testimonis singulars. Busi-
ness Week, el desembre passat, va tit-
llar-ho, en un editorial, de “Follia fiscal
dels republicans”. Deia, sense pèls a la
llengua: “Milers de milions de dòlars
estan carregant el dèficit pressupostari,
que ja s’enfonsa sota el pes de la irres-
ponsabilitat fiscal”. Ara el Wall Street
Journal denuncia l’administració Bush
com “la més malbaratadora des els anys
1960”, per l’augment de les despeses.

No només les militars, sinó també les
corrents. El projecte de Bush de millorar
l’eficiència de la Sanitat ha passat a pit-
jor vida; i encara hi ha afegit més des-
pesa, sense fer-hi cap reforma seriosa. A
Bush no el preocupa el criteri de bona
gestió econòmica, sinó l’oripell i la fa-
ramalla. I ara, poder sortir-se’n, en la
reelecció, peti qui peti.

A l’esquerra demòcrata ha aparegut
una nova lectura del reeiximent de
Clinton: la del premi Nobel Joseph E.

Stiglitz. Creu que no ho van
encertar prou, ni Clinton,
ni Rubin. Si, diu, haguessin
posat meny diner a saldar
el dèficit i més en recerca i
desenvolupament, tecnolo-
gia, infraestructures i edu-
cació, “atesos els alts rendi-
ments d’aquestes inversi-
ons, el producte nacional el
2000 hauria estat encara
més alt i el potencial de
creixement de l’economia
encara més fort”.

Segurament té raó; i si
els demòcrates destronen
Bush potser ho demostra-
ran. Però, fins i tot abans
d’això, el que és cert és que
“d’allà on no n’hi ha no en
pot rajar”. Ni del tupí coro-
nat de Bush, ni del seu pot
foradat.

■ Josep M. Muntaner i Pasqual.

Economista

Les novel·les incisives
de Maria Dolors Orriols
J o a q u i m F e r r e r

L
a literatura catalana té bona sa-
lut. Ja sé que és una afirmació
que tot seguit em pot fer adonar
que també tenim problemes no

resolts entre els quals hi ha com a bàsic
la lenta extensió que guanya entre el
públic.

A Catalunya encara sorprèn com en
una conversa és difícil i segons com im-
possible parlar de llibres i, no cal dir,
dels que porta l’actualitat. Però la simple
ullada als prestatges d’una llibreria par-
la de la vitalitat de la literatura catalana,
sigui d’autors joves, ja reconeguts o
simplement clàssics.

En aquest bosc literari sortosament
atapeït cal assenyalar un problema im-

portant, entre d’altres, que ens empeti-
teix, com és l’oblit que a vegades fem
d’autors que tenen una obra extensa que
han anat desgranant al llarg dels anys i
que el ritme actual o una circumstància
sembla marginar. Potser el cas més des-
tacat d’aquest tipus de situacions és el de
Pedrolo, gairebé desaparegut, esperem
que momentàniament, però n’hi ha
d’altres.

Un d’aquests casos incomprensibles és
el de la novel·lista Maria Dolors Orriols
(Vic, 1914), que havent publicat i reeditat
del 1949 al 1992 nou novel·les totes són
exhaurides en aquest moment i, en con-
seqüència, és difícil que siguin conegudes
per les noves generacions de lectors.

Orriol és una escriptora d’estil inci-
siu, que no estalvia res en la descripció
de la realitat. En les pàgines dels seus
llibres s’hi troben les vicissituds i aspi-
racions que han caracteritzat cada mo-
ment que ella ha copsat amb una o di-
verses novel·les. És una escriptora d’ac-
titud rebel i de mirada penetrant. Re-
cordem les seves nou novel·les: Cavalca-
des (1949), Retorn a la vall (1950), Reflexos
(1951), Cop de porta (1980), Contradansa
(1982), Petjades sota l’aigua (1984), Molts
dies i una sola nit (1985), El riu i els in-
conscients (1990) i Una por submergida
(1992).

Aquest conjunt de novel·les reflectei-
xen formes de vida, crisis, aspiracions,

èxits i fracassos de la vida del segle XX
que es projecten en la més viva actua-
litat, són eines interessants per conèi-
xer els grans fenòmens com el femi-
nisme esclatant o aprofundir en les di-
verses mentalitats que conviuen en la
societat catalana.

Orriols és una autora que hauria de
continuar present oferint-se en les
nostres llibreries a través de reedicions
com molts altres autors perquè justa-
ment els nous novel·listes i el públic en
general han de trobar el coixí que sig-
nifiquen altres generacions per com-
prendre la dinàmica sencera de l’a-
ventura literària, altrament, potser
sense voler-ho, retallem l’amplària que
té la literatura catalana i vivim exces-
sivament pendents del llibre que acaba
de sortir oblidant el teixit creatiu que
l’aguanta des de totes les èpoques.

Aquesta atenció constant per oferir
el que és novíssim i el que ho era ahir,
és el que caracteritza les grans litera-
tures i les grans editorials que posen
contínuament a l’abast dels lectors to-
tes les visions i estils que els podien
facilitar el conèixer i gaudir dels re-
plecs de la història.


