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firmen que el primer trimestre serà 
igual de negatiu.
 L’altra dada que confirma l’en-
fonsament de l’economia al desem-
bre van ser les vendes minoristes, 
que van descendir el 10,7% anual, la 
seva caiguda més important des del 
2008. L’INE ha publicat l’estimació 
preliminar del PIB, que va registrar 
una caiguda pròxima al 3% anualit-
zat. Però el Banc d’Espanya va antici-
par que la demanda interna va regis-
trar una baixada en el quart trimes-
tre pròxima al 8% anualitzada. 
 Per tant, l’economia està en caigu-
da lliure i de moment no és que no es 
vegi la recuperació, és que encara no 
es veu on es troba el sòl de la depres-
sió. Els economistes només conei-
xem tres polítiques econòmiques per 
treure una economia de la recessió: 
fiscal, monetària i canviària. El dè-
ficit públic a Espanya s’acabarà prò-
xim al 7% del PIB el 2012, excloent les 
ajudes al sistema bancari. Amb elles 
estarem pròxims al 10%. Però el dèfi-
cit real és encara superior. 
 Recordem que amb el pla de pa-
gament a proveïdors les autonomi-
es van estar traient factures de sota 
les alfombres fins a la primavera del 
2012, però les despeses es van impu-
tar en el dèficit del 2011. Després, 
des de l’estiu, s’han frenat les devo-
lucions d’IVA, cosa que suposa trans-
ferir dèficit al 2013. Per tant, el dèfi-
cit real és superior al 7%.
 Per estabilitzar el creixement 
del deute públic fan falta dues con-
dicions: créixer i tenir un superà-
vit abans del pagament d’interessos 
del deute. Per arribar a un superàvit 
necessitem un ajust addicional su-
perior als 40.000 milions. Un ajust 

¿Llum al final del túnel?
Les dades no apunten a la sortida de la crisi, sinó que encara no es pot veure quan s’acabarà

L’
estiu passat Espanya es-
tava abocada a un res-
cat imminent per finan-
çar el nostre dèficit pú-
blic. Des d’aleshores, els 

inversors han passat de la depressió 
a l’eufòria, les borses pugen i la pri-
ma de risc baixa. Malgrat la crisi i 
els errors sistemàtics dels inversors 
abans, durant i després d’aquesta, 
es manté el mite que els mercats an-
ticipen el cicle econòmic. Per tant, 
la pregunta és: ¿ens trobem en l’em-
brió d’una recuperació econòmica 
a finals del 2013 com anuncien les 
trompetes?
 Lamentablement, la freda anàlisi 
de les dades i de les polítiques econò-
miques que s’apliquen conviden a 
ser prudents. Fa uns dies vam conèi-
xer l’EPA del quart trimestre. La xi-
fra de desocupats va quedar al límit 
dels sis milions i la taxa d’atur va su-
perar el 26%. Eliminant l’efecte esta-
cional, la taxa va tancar el 2012 en el 
26,7% i ha superat àmpliament els 
sis milions d’aturats. 

La dada més negativa va ser la 
destrucció d’ocupació, que es va tor-
nar a accelerar fins al 5% anualitzat. 
En el conjunt de l’any es van destru-
ir 850.000 llocs de treball i vam en-
trar al 2013 en el moment de més in-
tensitat de destrucció des de princi-
pis del 2009. Les dades d’afiliacions a 
la Seguretat Social del gener ens con-

d’aquesta magnitud amb una eco-
nomia en depressió no serà possible 
en un sol any. Per tant, ens queden 
dos anys de debilitat de la demanda 
interna i destrucció d’ocupació, pú-
blica i privada.
 L’única possibilitat de créixer 
és via exportacions. El problema és 
que els nostres socis europeus tam-
bé han entrat en recessió i des de l’es-
tiu passat les nostres exportacions 
han caigut. Especialment preocu-
pants són les dades que provenen de 
França. Però també Alemanya, amb 
un enfonsament del 16% anual de 
vendes de cotxes al desembre i un 5% 
de vendes minoristes, dóna senyals 
molt preocupants. 

JOSÉ CARLOS

Díez
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 L’altra possibilitat per créixer 
és la política monetària i el cicle de 
crèdit. El BCE condiciona la seva in-
tervenció al fet que el país demani 
el rescat i segueix reticent a sobre-
reaccionar per reanimar el malalt 
com han fet als EUA. Els europeus 
anem a contracorrent, l’euro s’ha 
convertit en la moneda forta del 
sistema monetari i està un 10% so-
brevalorat. Això és una pèssima no-
tícia per a les nostres exportacions 
fora de l’eurozona.

Per tant, la llum al final 
del túnel és un altre tren que ve a 
atropellar-nos. No obstant, s’ha de 
lluitar per no caure en la desespe-
ració. Els EUA ens han demostrat 
que aquestes crisis tenen solució. 
És necessari que Espanya tingui 
més temps per fer el seu ajust fiscal 
i que Alemanya aprovi plans d’estí-
mul per créixer. És necessari que el 
BCE intervingui en els mercats, co-
sa que ajudarà a depreciar el tipus 
de canvi. I, a més, s’han de reestruc-
turar com més aviat millor els deu-
tes que no es poden pagar, comen-
çant per Grècia i seguint pels bancs 
irlandesos. 
 El problema és que totes les po-
lítiques europees són depressives 
i els estímuls fiscals i monetaris ni 
hi són, ni se’ls espera. En aquesta si-
tuació, el més preocupant és que el 
Govern, en una situació d’extrema 
debilitat, s’agafi a la taula de salva-
ció d’una recuperació virtual i hi 
sotmeti tota la seva estratègia de po-
lítica econòmica. La situació és sur-
realista i recorda els germans Marx 
cremant les fustes dels vagons. H
Economista en cap d’Intermoney.
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S
urten repetidament 
notícies sobre casos 
d’abusos sexuals. És 
com si, d’uns anys en-
çà, alguns homes –per-

què normalment són homes– ha-
guessin descobert que poden exer-
cir violència contra l’altre sexe. 
Suposo que aquests indignants 
abusos sempre han existit, perquè 
n’hi ha referències en la història i 
en la literatura grega i romana. 
¿Són, avui, més freqüents aques-
tes agressions? ¿O potser el que 
passa és que aquestes conductes 
ara surten més fàcilment a la llum, 
fins al punt que la premsa se’n fa 
ressò amb noms i detalls?
 No cal que digui que jo sóc ab-
solutament advers a aquests abu-
sos, que fan tanta angúnia i pro-
dueixen una justificada indigna-
ció. Però potser seria oportú ser 
una mica prudent en la difusió pú-
blica d’alguns d’aquests casos. Lle-
geixo en aquest diari que a Alema-
nya una periodista denuncia les 
insinuacions, mirades i gestos que 
un polític li va dedicar. Realment, 
és totalment inapropiat que un 
home li digui que un model de ves-

tit li afavoriria els pits. Aquell se-
nyor, diuen, en el transcurs d’una 
festa havia ballat, havia sopat i 
havia begut algunes copes de vi 
blanc. Home, això no és pecat. Des-
prés, quan va ser l’hora de retirar-
se, diu la periodista que el polític 
«li va dedicar més temps que als 
altres assistents a la festa i va si-
tuar la cara molt a prop de la se-
va». ¿Quina és la mesura de «molt 
a prop»? «Durant la nostra conver-
sa, em va agafar la mà i m’hi va fer 
un petó». Vaja, jo també li agafo 
la mà  i li faig un petó a la meva 
amiga Juliana quan ens trobem al 
restaurant. Tots dos tenim molts 
anys, i em diverteix aquesta anti-
ga fórmula de cortesia. També, so-
vint, poso la cara al costat d’una 
amiga, o ella m’acosta la seva.
 Potser, amb aquests petits ges-
tos, el polític alemany té una in-
tenció que jo no tinc. És evident 
que l’assetjament sexual és repro-
vable. Però hauríem de procurar 
distingir l’agressió d’un gest na-
tural. Denunciar un abús és obli-
gat. Però atenció a no caure en una 
abusitis. H

Petit observatori

L’assetjament sexual 
és reprovable, però caldria 
diferenciar l’agressió 
i els gestos naturals

Ús,
abús
confús 
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Dues mirades

Circ

de tornar a fer al castell, però re-
sulta que el castell, tot i que regit 
per un consorci on hi parlen 
l’ajuntament i la Generalitat, és 
de l’exèrcit, i és l’exèrcit qui té la 
paraula final en qualsevol as-
sumpte relacionat amb l’espai en-
cara militar.
 La paraula, aquesta vegada, 
s’ha traduït en un no al circ, que 
és, en definitiva, un no a la ciutat 
i un sí a la prepotència i a l’orgull 
patriòtic. Devia ser excessiu veure 
tanta pallassada en un pati d’ar-
mes de tanta tradició fortificada. 
El festival, però, continua i es farà 
en un altre lloc. I al castell, men-
trestant, es mantindrà boirosa i 
encara tangible l’evanescència 
del seu últim presoner, un tal Te-
jero, aquell del circ de vint-i-tres 
pistes. H

E
l Festival de Circ de Fi-
gueres va ser, l’any pas-
sat, un èxit. Al pati d’ar-
mes del castell de Sant 
Ferran hi va haver núme-

ros emocionants, delicades entra-
des de clown, composicions atrevi-
des (i febles, per la inestabilitat in-
herent al món circense), rialles, 
neguits, uns quants «¡oh!» d’admi-
ració i molts esbufecs d’alleuja-
ment després d’haver vist la conti-
nuïtat dels salts mortals o el deliri 
del trapezi. Aquest any, de la mà 
d’un boig de les carpes, Genís Ma-
tabosch, hi tornarà a haver espec-
tacle, que és una barreja d’exhibi-
ció, campionat i promoció de noves 
generacions de pallassos, equili-
bristes, saltimbanquis, malabaris-
tes, domadors de puces i altres es-
pècies per l’estil. El festival s’havia 
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el vent picant contra les finestres 
o la pluja espetarregant sobre el 
paviment desvetllen les ombres 
de la imaginació. El pitjor no és el 
robatori. És la por de l’agressió, de 
no poder protegir els petits de la 
casa, la violació de la intimitat.
 Fins i tot en els robatoris silen-
ciosos, aquells en què la desolació 
arriba al despertar i descobrir l’as-
salt, la idea d’haver tingut un es-
trany passejant-se pel refugi més 
privat resulta insuportable. Com 
si amb les joies o els diners robats 
haguessin sostret també la con-
fiança i la seguretat. En una sola 
nit, la vida canvia completament 
i la fragilitat s’instal·la entre els 
mobles, recorre el passadís i pe-
netra fins a la pròpia ment. Vícti-
mes d’un robatori, víctimes de la 
por. H

L
es persecucions en els jocs 
infantils acaben al crit de 
¡casa! En aquest moment, 
ens sabem protegits, fora 

de perill dels dolents. Passen els 
anys, però el sentiment d’empara 
segueix acompanyant-nos cada 
vegada que girem la clau i passem 
per sobre la catifa de casa. Al dar-
rere intentem deixar-hi les fati-
gues i les males estones del dia. 
Però l’empara es torna desempa-
rament quan les amenaces tras-
passen la porta.
 Un seguit d’assalts domicilia-
ris a Catalunya tornen a desper-
tar el sentiment de vulnerabilitat. 
Tornen els dies en què el temps de 
tranquil·litat s’amaga amb el sol. 
Llavors, arriba el moment de tan-
car la casa i estar atent als sorolls 
de l’exterior. El cruixit de la fusta, 

refugi violat
EMMA Riverola


