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Deu detencions i dinou
escorcolls en l’entorn de CDC,
coincidint amb la signatura del
decret de constitució del
Parlament.

10
anys

20
anys

Les dues capitals estaran a cinc
hores en tren el 2010. França
accelera tres variants
ferroviàries per garantir l’alta
velocitat.

Jordi Pujol demana a Sevilla
que s’acabi la imatge d’una
“Catalunya explotadora”. El
líder de CiU no convenç Chaves
sobre el nou finançament.

El 3% en escena Barcelona i París La imatge exteriorTal dia
com
avui fa...
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o se sap si van
actuar de nit o

de dia, però tenien la
clau del magatzem de
Nou Barris i devien
estar una bona estona
per endur-se’l. Pesava

bastant, de bronze com era. Els pri-
mers a adonar-se que li faltava el cap
van ser els de la brigada municipal de
manteniment, però vés a saber quant
de temps feia que estava així. El diari
ABC va donar la notícia, en una peça
del periodista Àlex Gubern: “Decapitan
una estatua de Franco”. Un tall net, qui
sap si amb un bufador o una serra ra-
dial. No va aparèixer mai més.

L’escultor Josep Viladomat no podia
imaginar-se que aquella obra sense
signar seria objecte d’una polèmica i
d’una gestió absurdes; el reclam d’una
exposició que denuncia la permanèn-
cia dels símbols franquistes a l’espai
públic i que ha estat blasmada per una
apologia que no pretenia. Viladomat va
acceptar l’encàrrec de Porcioles per
una permuta: l’havien acusat de con-
traban. Aquella seria una obra destina-
da a esdevenir un objecte de participa-
ció popular. Un final imprevisible el

1963, quan l’alcalde agraïa al dictador
la cessió del castell de Montjuïc. Du-
rant anys Franco va cavalcar sota el cel
blau del pati d’armes, envoltat de flors.

Als vuitanta va patir un atac de pin-
tura rosa i, després, li van tallar una ca-
ma per fer-lo entrar al museu militar,
on fou resguardat fins al 2008. Les últi-
mes intervencions han estat de clara i
rovell d’ou, d’esprai i d’acoblament
d’andròmines variades fins que dijous
a la nit, abatut del tot, un camió de
l’Ajuntament va recollir-lo amb una
grua, llardós i multicolor, com un resi-
du impossible d’encabir en cap conte-
nidor de reciclatge democràtic. Quin
miratge. Uns celebren que per fi han
expulsat el caudillo del carrer. I els al-
tres –que potser salivaven amb el sim-
bolisme de situar el decapitat al Born–
no han sabut què fer, perquè protegir-
lo hauria estat massa gros. Qui sap si,
en algun pis principal de Barcelona, un
nostàlgic somriu sobre la butaca enve-
llutada mentre acaricia la closca de
bronze, un Franco lluent i immortal so-
bre un nou pedestal de marbre, com
qui amanyaga el gat.
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L’immortal

En algun pis de Barcelona, un
nostàlgic somriu sobre la
butaca envellutada mentre
acaricia la closca de bronze,
un Franco lluent i immortal

“Amb el BCE
apareix un quart
poder: el poder
monetari

a estat aquí el premi Nobel Stiglitz
per presentar el seu últim llibre,
L’euro. Com la moneda comuna

amenaça el futur d’Europa, on planteja
que l’euro es va configurar malament des
d’un inici i que, amb la crisi, està essent un
malson per als països de la perifèria de la zo-
na euro. Tanmateix, la seva posició és molt
més ambigua sobre quin serà (i sobre quin
hauria de ser) el futur de l’euro.

STIGLITZ, PERÒ, ARRIBA UNA MICA TARD. Ni-
cholas Kaldor el 1971 o Wynne Godley a
principis dels 90 del segle passat, per asse-
nyalar dos economistes destacats, entre
molts que ho hem fet posteriorment, ja van
advertir que una unió monetària (l’euro)
no podria funcionar si no hi havia una unió
política i una unió fiscal i pressupostària. I
això darrer és simplement una quimera.

L’EURO TAL COM HA ESTAT CONFIGURAT

pretén bàsicament limitar la sobirania eco-
nòmica i monetària dels països de la Unió
Econòmica i Monetària. D’una banda, im-
pedeix (o limita) que aquests països puguin
fer polítiques econòmiques pròpies/sobi-
ranes (sobre el tipus de canvi, monetària,

H fiscal, etc.) i, per tant, impossibilita que es
puguin fer polítiques anticícliques per llui-
tar contra l’austeritat i polítiques per pro-
moure un creixement sostenible. D’altra
banda, l’euro limita la democràcia: les deci-
sions sobre l’euro i sobre les polítiques eco-
nòmiques dels països són preses per la gent
que forma part d’unes institucions (Con-
sell Europeu, Comissió Europea, Banc
Central Europeu) que no han estat esco-
llits democràticament per la ciutadania eu-
ropea. Més en concret, amb el BCE (supo-
sadament “independent”) apareix un
quart poder (al costat dels tradicionals: le-
gislatiu, executiu i judicial), el poder mone-
tari, que és el que té la darrera paraula so-
bre el que poden fer, o no, els països suposa-
dament sobirans de la zona euro.

A MÉS, SI LES DECISIONS SOBRE L’EURO i so-
bre les polítiques econòmiques dels països
es posen en mans d’uns organismes “inde-
pendents”, “tècnics” (com el BCE) on els
que decideixen són uns “tecnòcrates”, que
no ha escollit ningú democràticament,
perquè “són els que hi entenen”, “els que
saben què es fan”, evidentment desapareix
el paper que havien jugat tradicionalment
els sindicats o els partits polítics, i molt par-
ticularment els d’esquerres. Dit amb altres
paraules, en el marc del BCE, de l’euro (i
fins i tot de la Unió Europea), desapareix la
possibilitat de fer política. I molt particular-
ment de fer polítiques d’esquerres.

PER TANT, I TENINT EN COMPTE que “un altre
euro no és possible” (ni convenient m’atre-
viria a dir), si es vol recuperar la sobirania
econòmica i monetària, si es vol recuperar
la democràcia i la possibilitat de fer política,
i en particular polítiques d’esquerres, això
requereix inexcusablement sortir del pa-
rany que signifiquen l’euro i el BCE, i evi-
dentment prendre unes quantes mesures
més de política econòmica que requeririen
un altre article.

Antoni Soy. Professor de la Universitat de Barcelona

Stiglitz i l’euro
Tribuna

Tornarem a veure
bous a la
Monumental?
b Un nou enfrontament en-
tre Espanya i Catalunya es
cou al panorama polític.
Aquesta vegada referint-se
a la posició envers les cur-
ses de braus. El Tribunal
Constitucional declara que
l’estat autonòmic pot regu-
lar les curses però no prohi-
bir-les. El que a mi m’agra-
daria saber és quin tant per
cent de població catalana se
sent identificada amb els
valors que desprèn aquest
festeig. No només fa al·lusió
a unes actituds caduques i
antigues sinó que, a més, es
tracta d’un espectacle ofen-
siu. Tot i així, altra vegada
aconsegueix guanyar la par-
tida el conservadorisme en
un país on la democràcia
sembla ser irreal, la pobla-
ció tan sols vota un cop ca-
da quatre anys i les qües-
tions que podrien ser sot-

meses a referèndum són
consensuades per tres es-
peculadors del poder.
OLGA MONTILLA
Cardona (Bages)

Carta oberta als
poders màgics
b Els poders màgics del se-
nyor fiscal, naturalment.

Són aquests poders els
que li han permès conèixer i
interpretar “inequívoca-
ment”, les malèvoles idees
que tenen tant la presidenta
com el poble català, de vo-
ler-se independitzar; (i si
Catalunya s’independitza,
de què viuran el rei d’Espa-
nya, i tots aquells que ens
xuclen el fruit del treball de
tots els catalans?).

Es veu que en la carrera
judicial els ensenyen a ser
“Justos en els seus judicis”
(?) i a no estar influenciats
per les opinions dels altres
(vull dir del Gobierno de Es-
paña) i per això els infonen

uns atributs màgics desco-
neguts pels que no hem fet
aquesta carrera.

Llegint el document (30
planes!) del fiscal superior
de Catalunya, les paraules
que més es repeteixen di-
rectament o indirectament,
són: “lo ordenado por...”, “el
ordenamiento de...”, “falta
de obediencia a...”, “el poder
supremo de...”. Tot això en
un llenguatge “jurídicamen-
te correcto” i amb referèn-
cies constants a un munt de
“artículos legales”, però que
als que no tenim aquells po-
ders màgics, ens és molt di-
fícil de llegir i interpretar.

Ara entenc que el Sr. Gar-
cía-Margallo tingués la clari-
vidència d’allò del “espacio
sideral”.

Per tot això felicito
aquests senyors que tenen
la sort de tenir “aquests po-
ders màgics” i la clarividèn-
cia, que els situen molt per
damunt del sentit comú que
volem tenir les persones

normals.
NARCÍS BANCHS I VALLS
Gelida (Alt Penedès)

L’art del no-res

b Finalment, el gran èxit
teatral Art, de Yasmina Reza,
es podrà veure al Teatre
Goya versionat al català. En
aquesta obra –una de les
més famoses de les últimes
dècades del teatre euro-
peu– s’hi fa una àcida i di-
vertida paròdia dels grafis-
tes abstractes –inextrica-
bles, esotèrics i irracionals–
i els seus escassos col·lec-
cionistes. El comprador d’un
quadre “en blanc” –pel qual
ha pagat 200.000 euros– el
mostra als seus amics més
íntims, provocant un reguit-
zell de disquisicions i mala-
barismes dialèctics que po-
sen al descobert el despro-
pòsit del que no és res més
que l’art del no-res...
JORDI PAUSAS
París
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