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OPINIÓ

n un article anterior explicava
que la crisi estructural crea de-
sigualtats que ara per ara no
sabem resoldre i que l’origen

d’aquest procés s’explica per una obertura
de les transaccions internacionals, per una
pèrdua significativa de la fiscalitat reparti-
dora dels estats i per una pèrdua impor-
tant de les bases de recaptació per l’aug-
ment de la competència que porta a reduir
costos, guanys i a automatitzar al límit.

Una de les primeres conseqüències d’a-
quest procés és la desregulació laboral. En
els darrers 20 anys, 14 països dels 20 de
l’OCDE han alleugerit la seva reglamenta-
ció laboral, majoritàriament a Europa del
nord. Una protecció laboral massa forta
pot conduir a una mena de dualisme de
desigualtat: un sector protegit al qual és
difícil entrar perquè hi ha una baixa rota-
ció de treball, amb bons salaris, i per l’altre
costat un sector amb contractes temporals
generadors de precarietat, amb baixos sa-
laris. A aquí cal afegir-hi el declivi sindical
fruit de l’augment de la competència i de
la dificultat dels sindicats a trobar un nou
lloc en la nova economia. La baixa inflació
i la fragilitat de les empreses també propi-

cien una pèrdua de força sindical. De fet
tenen mala peça al teler en la seva supervi-
vència ja que una elevada sindicalització
permet assolir millors salaris en relació
amb la remuneració de capital, però si els
salaris han de tenir com a contrapartida
reduccions de llocs de treball, la contra-
partida a la igualtat pot ser l’atur.

Tot plegat porta a pensar que només
queda una política vàlida per a la solució
de la desigualtat que passa per la igualtat
d’oportunitats entre ciutadans, és a dir, per
l’educació, la formació professional i per la
salut, just el contrari del que ara es fa.

Una conseqüència de la crisi és que la
pèrdua d’activitat no afecta tant un sector
com un territori industrial. La crisi ha afec-
tat més territoris amb sectors industrials
en declivi que altres zones amb poc pes in-
dustrial. Ha afectat més territoris amb bai-
xa densitat de població que a àrees urba-
nes intenses. Afecta més territoris amb
economies rígides i tancades que
d’altres amb economies
flexibles, amb ràpi-
da reacció a
canvis: Alema-
nya i Suècia
cauen ràpidament en
crisi però en surten a
la mateixa velocitat.
França es resisteix a en-
trar en crisi però tampoc
en pot sortir. Les dues
primeres economies són
obertes a l’intercanvi in-

ternacional mentre que la de França és
una economia basada en la funció pública
que modula el creixement.

En aquest mateix sentit les grans ciutats
resisteixen millor la crisi que la resta del
país ja que el treball no assalariat modern
és molt urbà: programació,  assessoria in-
formàtica, consultoria en gestió... En
aquesta mateixa direcció la reestructura-
ció del sistema productiu destrueix sobre-
tot llocs de treball masculins i creen prin-
cipalment treball femení: entre 1982 i 2006
les dones s’han beneficiat del 84% de la
creació neta de treball. Els llocs perduts es
troben en la construcció, l’agricultura, l’ar-
tesania i el comerç. Es pot dir que la crisi
afecta les feines més antigues i tradicio-
nals, i menys les de serveis.

Per tant, la crisi a Espanya afecta menys
àrees com a la comunitat de Madrid que
es nodreix d’una aportació important de
salaris que provenen de funcionaris,
amb nombrosos serveis al seu
voltant, que no pas àrees com
la de Girona o la de tot l’arc
mediterrani, amb una econo-
mia totalment oberta a la com-
petència internacional. És el que
hi ha en el fons del dèficit fiscal
català, valencià i balear i el que
no hi ha a Navarra o al País
Basc. En totes aquestes àrees
la competència internacio-
nal és molt forta, i es neces-
siten tots els recursos possi-
bles per esdevenir més com-
petitives, cosa que és possi-
ble a les

comunitats forals i impossible a les altres
del mediterrani.

Aquest fenomen no és exclusiu d’Espa-
nya. A Île de France, la regió de París, li
desapareix el 10% de la seva aportació fis-
cal per ser distribuïda a la resta de França.
També comencen a fer el mateix debat
que aquí, dient que hi ha àrees de França
on la renda per càpita més baixa va acom-
panyada de l’index de benestar més alt. Si
la solució democràtica, diuen, és el repar-
timent del dèficit fiscal de la regió per jus-
tícia territorial, Île de France estarà més
exposada que les altres als desafiaments
de la mundialització. En cas de continuar
així, Île de France, amb el 19% de la pobla-
ció francesa, no podrà ser la locomotora
del creixement dels sectors productius i
competitius del país. La tria que França
haurà de fer és si continua pel camí del no
creixement, de la pèrdua continuada de

competitivitat internacional, del no
equilibri pressupostari, del deu-
te públic creixent,... o pel con-
trari farà marxa enrere i deixarà

que la seva locomotora econò-
mica no s’ofegui i arrossegui la res-

ta del país, creant novament teixit
productiu i equilibrant l’economia. 

El dilema a França esdevé la clau
en la solució de la crisi estructural

mundial,  tant en la qüestió regional,
com en la sindical, la recaptatòria o la de la
reglamentació en el comerç internacional
per frenar la pèrdua indiscriminada i sen-
se sentit de part del benestar social. Potser
el problema de dèficit fiscal català el resol-
drà França. Vés a saber!
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La crisi estructuraL (i 2).
canvis

quest mes de febrer el ja con-
solidat Festival Internacional
de Circ Ciutat de Figueres posa
de nou un focus potent sobre

una de les expressions artístiques més ple-

nes de bellesa i d’emoció. El circ forma
part de les nostres vides i l’associem a l’im-
previst, a la fascinació, a la transgressió
màgica de la realitat quotidiana, al repte
de posar a provar els límits. El circ és me-
ravella, humor, passió, deixar-nos dur de la
mà de la imaginació per un territori d’im-
mediatesa i proximitat entre el públic i l’es-
pectador. El món del circ té a Catalunya
una tradició i una força extraordinàries,
però històricament no ha rebut des de les
institucions públiques el tractament que
es mereix, tot i la seva indiscutible dimen-
sió popular i el talent i la qualitat excepcio-
nals d’alguns dels nostres millors artistes
de circ, amb una notable projecció inter-
nacional. Catalunya és capdavantera en
circ dins l’Estat espanyol i un referent en
l’àmbit internacional amb unes fites de
creativitat a l’alçada d’altres països. Molts
dels nostres artistes de circ actuen arreu
d’Europa i sovint els millors artistes
 estran gers vénen a Catalunya per actuar-

hi, per conèixer de prop els nostres grups i
intercanviar-hi experiències. Quan parlem
del nostre circ es fa indispensable esmen-
tar figures tan formidables com Charlie
Rivel o destacar la qualitat i excel·lència
artística de les més de 80 companyies cata-
lanes que treballen a Catalunya i a fora.
Personalitats com la de Tortell Poltrona
ajuden a entendre i a explicar la nostra
vida cultural. I les relacions entre el món
del circ i el de la literatura (Joan Bros-
sa,...), la música o les arts visuals és impor-
tantíssima, perquè s’han inspirat mútua-
ment d’una manera fecunda. Cal valorar
positivament que el diàleg entre les insti-
tucions catalanes i l’Associació de Profes-
sionals del Circ de Catalunya (APCC), pre-

sidida per Joan-Ramon Graell, hagi donat
fruits tan rellevants i útils com els Plans In-
tegrals del Circ. Escau, a més, celebrar l’ac-
tual iniciativa de l’APCC de dur a terme,
amb un veritable èxit, a Terrassa, Mataró,
Manresa, Barcelona i Valls els tallers de
Circ en família. I és bo de posar en relleu la
labor excepcional que per al foment de la
creació es genera a l’entorn de l’equipa-
ment La Central del Circ o la de l’Ateneu 9
Barris amb el circ social i la producció
d’espectacles, o l’escola Rogelio Rivel en
l’àmbit de la formació, els col·lectius Cro-
nopis i Tub d’Assaig per la seva voluntat
d’oferir espais per a l’exhibició i la creació,
el Festival Trapezi de Reus, el Festival In-
ternacional de Pallassos de Cornellà, la
Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empor-
dà o la revista «Zirkolika» en la seva tasca
de difusió del circ o els brillants premis
que organitza. El circ viu a Catalunya un
moment d’efervescència creativa i de pro-
jecció social creixent. Ens calia.
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EL CIRC: REPTE,
BELLESA I
EMOCIÓ

Carles Duarte i Montserrat

www.jvila.cat
Joan Vila

Només queda una política vàlida
que passa per la igualtat
d’oportunitats entre ciutadans, és a
dir, per l’educació, la formació
professional i per la salut
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«Catalunya és capdavantera en circ dins
l’Estat espanyol i un referent en l’àmbit
internacional amb unes fites de
creativitat a l’alçada d’altres països»
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