
	 Les	preguntes	que	sor-
geixen	són	¿quants	llocs	
de	treball	s’haurien	sal-
vat	si	s’hagués	suavitzat	
la	dinàmica	d’ajust	l’es-
tiu	del	2011	com	alguns	
vam	demanar?	I	¿qui	as-
sumeix	la	responsabili-
tat	dels	milions	de	llocs	
de	treball	perduts	a	cau-
sa	dels	errors	de	política	
econòmica?
	 L’altra	raó	ha	estat	el	
fort	creixement	del	turis-
me	internacional.	Des	de	
l’estiu	passat	l’arribada	
d’estrangers	va	anar	ca-
ient	respecte	a	l’any	ante-
rior,	però	les	revoltes	soci-
als	a	Turquia,	primer,	i	a	
Egipte,	després,	han	des-
viat	uns	700.000	turistes	
cap	a	les	nostres	costes.
	 I,	finalment,	les	expor-
tacions	de	béns	han	re-
puntat	el	trimestre	pas-
sat,	principalment	pel	
fort	creixement	del	Reg-
ne	Unit.	Les	enquestes	in-
dustrials	europees	anticipen	que	la	
millora	pot	continuar	durant	l’es-
tiu.	Però,	com	va	advertir	ahir	l’FMI,	
«la	recuperació	europea	segueix	sent	
fugissera».	Malgrat	el	repunt,	el	crei-
xement	de	les	nostres	exportacions	
encara	és	el	més	baix	des	del	2009	
i	l’augment	del	segon	trimestre	ha	
compensat	la	intensa	caiguda	del	tri-
mestre	anterior.	Per	tant,	les	nostres	
exportacions	estan	estancades	des	
de	finals	del	2012.
	 No	obstant,	la	restricció	del	crèdit	
és	brutal	i	manté	el	consum	privat	i	
la	inversió	domèstica	en	depressió.	
Segons	el	Banc	d’Espanya,	el	segon	
trimestre	la	caiguda	de	la	demanda	
interna	va	ser	de	la	mateixa	inten-

No hem tocat fons
La frenada de l’‘austericidi’, el turisme i les exportacions han moderat la destrucció d’ocupació

E
l	nombre	de	desocupats	
ha	retornat	a	la	crítica	xi-
fra	de	sis	milions	i	la	taxa	
d’atur	ha	caigut	amb	for-
ça.	La	societat	espanyola	

fa	sis	anys	que	pateix	la	depressió	i	
l’elevada	desocupació,	i	hi	ha	molts	
desitjos	que	s’acabi	aquesta	maleïda	
crisi,	perdre	la	por	i	tornar	a	la	nor-
malitat.
	 Amb	les	dades	de	l’EPA	és	impru-
dent	donar	l’alta	al	malalt.	Després	
de	trimestres	molts	durs	d’intensa	
destrucció	d’ocupació,	s’ha	de	valo-
rar	positivament	que	s’hagin	creat	
150.000	llocs	de	treball	el	trimestre	
passat.	Aquesta	és	la	mateixa	xifra	
del	segon	trimestre	del	2011,	però	el	
dimoni	apareix	en	els	detalls.	

El sEctor	industrial	i	la	
construcció	van	continuar	destru-
int	ocupació	i	tots	els	nous	llocs	de	
treball	es	van	crear	en	els	serveis.	Dos	
de	cada	tres	llocs	de	treball	creats	ho	
van	ser	amb	contractes	a	temps	par-
cial	i	un	de	cada	dos	es	va	crear	a	les	
Balears.	Per	tant,	exceptuant	les	Ba-
lears,	les	altres	economies	segueixen	
en	depressió.
	 Tot	i	així,	es	confirma	que	l’huracà	
va	perdent	intensitat.	¿Què	ha	passat	
perquè	baixi	la	capacitat	destructiva	
de	la	depressió?	Principalment,	s’ha	
aturat	l’austericidi.	El	segon	trimestre	
del	2012	es	van	destruir	67.000	llocs	
de	treball	públics,	amb	el	seu	impac-
te	multiplicat	sobre	l’ocupació	pri-
vada.	El	trimestre	passat	es	va	man-
tenir	gairebé	estable.	

sitat	que	el	primer	trimestre.	Sola-
ment	al	maig	el	crèdit	a	empreses	i	
famílies	va	caure	en	17.000	milions,	
l’equivalent	a	l’1,5%	de	PIB.	Destaca	
la	davallada	del	30%	anual	del	crèdit	
hipotecari.
	 Convé	no	oblidar	que	patim	una	
crisi	de	deute	que	té	poc	a	veure	amb	
l’anterior	recessió	del	1992	i	que	la	
crisi	de	l’euro	i	la	nostra	incapacitat	
per	devaluar	en	compliquen	la	solu-
ció.	El	problema	és	el	deute	extern,	i	
el	2013	ha	augmentat.	La	major	part	
és	bancari	i	el	principal	actiu	dels	
bancs	són	vivendes	que	cada	dia	va-
len	menys.	
	 Els	economistes	sabem	que	un	
sistema	bancari	infracapitalitzat	és	

la	principal	causa	de	la	restricció	
de	crèdit.	Per	això	és	urgent	avan-
çar	en	el	sanejament	bancari	com	
ens	ha	recomanat	l’FMI	en	l’últim	
informe	sobre	Espanya.	La	clau	és	
atacar	el	deute	de	les	famílies	amb	
quitacions	per	aconseguir	que	es	
quedin	a	casa	seva.	La	dació	en	pa-
gament	o	l’embargament	drenen	
recursos	dels	bancs	i	també	expli-
quen	la	restricció	de	crèdit.
	 La	crisi	bancària	i	la	depressió	
han	contaminat	el	deute	públic	i	
també	ha	entrat	en	un	camí	d’in-
sostenibilitat.	El	total	ja	supera	el	
90%	del	PIB,	el	dèficit	segueix	prò-
xim	al	7%	i	l’ajust	fiscal	s’ha	endar-
rerit	però	està	encara	pendent	de	
ser	executat.

si a això	hi	afegim	que	les	
projeccions	de	deute	públic	per	al	
2014	de	diversos	països	europeus	
superen	nivells	del	130%	del	PIB	i	
que	el	projecte	d’unió	bancària	a	
l’eurozona	ha	quedat	limitat	a	la	
creació	d’un	supervisor	únic	que	
en	cas	d’incendi	necessitarà	el	fi-
nançament	i	els	diners	dels	estats	
per	apagar-lo,	convé	ser	prudent.	
La	tragèdia	grega	està	per	resoldre,	
Portugal	cada	dia	és	més	inestable	
i	Itàlia	també.	Per	sortir	d’aquest	
cercle	viciós	necessitaríem	creixe-
ments	del	PIB	nominal,	que	inclou	
la	inflació,	del	5%.	I	aquest	escena-
ri	a	Espanya	i	a	Europa	ni	hi	és	ni	se	
l’espera.
	 Per	tant,	l’EPA	confirma	que	el	
malalt	millora	dins	de	la	gravetat.	
Però	encara	segueix	empitjorant	
i	no	se	li	pot	donar	l’alta,	ja	que	és	
vulnerable	a	recaigudes.	I	el	Barce-
nasgate	augmenta	la	complexitat	i	
la	incertesa.	H
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L’EPA indica que el malalt 
millora dins de la gravetat,
que no se li pot donar l’alta
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Els indicadors econòmics

E
stem	capficats,	pensant	
en	les	nostres	misèries	o	
grandeses,	preparant	
mentalment	les	maletes	
o	 lamentant-nos	 que	

aquest	estiu	tampoc	podrem	fer	les	
vacances	somiades.	Ens	indignem	al	
descobrir	al	nostre	diari	la	cara	més	
fosca	de	la	política,	de	l’economia,	
de	l’esport...	Sospirem	o	maleïm,	se-
gons	el	cas,	quan	sentim	parlar	del	
dret	a	decidir,	de	la	independència,	
del	federalisme...	Però	totes	les	nos-
tres	preocupacions	es	tornen	minús-
cules,	insignificants,	quan	la	tragè-
dia	es	fa	present	i	el	dolor	passa	just	
al	nostre	costat,	no	al	llunyà	Carib	ni	
al	remot	Índic.	Així	de	crua	és	la	rea-
litat	quan	decideix	sacsejar	les	nos-
tres	consciències.
	 Cinc	hores	i	mitja	des	que	l’Alvia	

diña	i	Ourense.	Més	de	200	passat-
gers	a	bord.	Uns	endormiscats;	al-
tres,	immersos	en	les	seves	lectures,	
o	en	els	seus	somnis,	o	en	les	seves	an-
goixes.	I	quan	el	tren	està	a	punt	d’ar-
ribar	a	Santiago,	en	un	lapse	de	deu	
fatídics	segons,	la	vida	i	la	mort	cap-
giren	de	manera	inesperada	el	tra-
jecte.	
	 Només	dura	deu	segons	l’esgar-
rifós	vídeo	del	descarrilament,	re-
gistrat	per	una	càmera	fixa	disposa-
da	per	Renfe	vora	les	vies.	N’hi	ha	de	
sobres.	Atès	que	el	tren	va	encarar	el	
funest	revolt	a	una	velocitat	clara-
ment	excessiva,	n’hi	haurà	que	ex-
hibiran	la	gravació	per	endossar-li	
tota	la	responsabilitat	al	maquinis-
ta,	pretenent	eximir	així	la	compa-
nyia	de	qualsevol	responsabilitat.	
Altres	es	preguntaran,	amb	raó,	si	

no	hauria	estat	millor	racionalit-
zar	la	inversió	ferroviària,	renun-
ciant	a	línies	de	l’AVE	deficitàries	
i	invertint,	en	canvi,	en	els	millors	
sistemes	de	seguretat.	Però	deixem	
aquesta	discussió	per	a	tècnics,	ju-
ristes	i	polítics.

L’horror, sempre a la vora

Perquè	el	que	en	veritat	ens	ense-
nya	aquest	sinistre	és	que	ningú	
s’escapa	dels	capritxos	de	l’atzar,	
que	l’horror	sempre	està	a	la	vora.	I	
davant	aquest	mirall	cruel	que	ens	
cisella	les	arrugues	de	l’ànima,	des-
cobrim	que	viure	i	morir,	gaudir	i	
patir,	és	només	qüestió	de	segons.	
Que	cada	segon	compta.

En només 
deu segons

@Enric_Hernandez

04155	va	sortir,	a	les	tres	de	la	tar-
da	en	punt,	de	la	madrilenya	esta-
ció	de	Chamartín.	Sis	parades	realit-
zades:	Segòvia,	Medina	del	Campo,	
Zamora,	Puebla	de	Sanabria,	A	Gu-
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El teatre 
agonitza sota 
l’iVa cultural

cArLeS

Sans

F
a	un	any,	el	teatre	espa-
nyol,	i	el	català	en	parti-
cular,	havien	disfrutat	
d’una	temporada	bona.	
Va	augmentar	el	nombre	

d’espectadors	i	les	produccions	
també;	no	obstant,	al	tornar	de	les	
vacances,	ens	havien	apujat	l’IVA	
13	punts	i	contemplàvem	amb	es-
tupor	com	el	sector	es	desplomava	
en	poc	temps.	No	m’hauria	pensat	
mai	que	una	decisió	del	Govern	po-
gués	errar	el	tret	d’una	manera	tan	
costosa.	Segons	la	FAETEDA,	la	re-
captació	des	d’aquell	setembre	fins	
a	aquest	març	actual	va	caure	el	
25%,	i	la	recaptació	neta	de	les	em-
preses,	un	33%.	Uns	57	milions	en	
pèrdues.	A	Catalunya,	400.000	per-
sones	van	deixar	d’anar	al	teatre	en	
relació	amb	la	temporada	del	
2012.
	 Amb	el	maleït	augment	de	l’im-
post	es	pretenia	recaptar	més	di-
ners.	Doncs	resulta	que	ara	es	re-
capta	molt	menys.	Les	pèrdues	de	
taquilla	han	tingut	un	impacte	ne-

gatiu	sobre	els	drets	d’autor	i	sobre	
el	marge	net	de	les	empreses,	i,	per	
tant,	sobre	la	recaptació	fiscal	que	
se’n	deriva.	
	 Des	del	punt	de	vista	laboral,	ha	
suposat	la	pèrdua	directa	de	1.050	
llocs	de	treball,	i	en	conseqüència	
un	impacte	negatiu	sobre	la	recap-
tació	d’impostos	i	Seguretat	Social	
per	valor	de	7,6	milions.
	 Per	poc	que	se	sàpiga	d’economia	
es	pot	veure	que	amb	la	destrucció	
d’ocupació	es	recapta	menys	i	s’in-
verteix	també	molt	menys	en	noves	
produccions;	així,	escenògrafs,	tèc-
nics,	figurinistes	i	equip	tècnic	que	
viuen	de	nous	muntatges	es	que-
den	sense	feina.	
	 A	més	a	més,	fa	uns	dies,	per	si	
ens	haguéssim	fet	alguna	il·lusió	
d’una	marxa	enrere	atès	el	fracàs	
dels	resultats,	el	Senat,	amb	la	ma-
joria	del	PP,	ha	rebutjat	la	petició	
de	la	resta	de	grups	de	rebaixar	
l’IVA	a	com	estava	abans	de	la	mas-
sacre	actual.
	 La	veritat	és	que	si	continuem	ai-
xí,	el	teatre	anirà	agonitzant	men-
tre	espera	el	gran	canvi.	H

Després de la 
pujada, les empreses 
ingressen menys, i 
Hisenda no recapta més


