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Aquest és un resum i transcripció de les anotacions que vaig prendre durant les 5 sessions que es van 

realitzar al Casal Popular Atzari, impartides per membres del Seminari Taifa. No he completat amb més 

informació. Hi ha molta més informació molt més ben exposada i desenvolupada en la pàgina web 

http://seminaritaifa.org. És possible que hi hagi errors, corregiu-me’ls i feu-m’ho saber! També és 

possible que algunes sessions estiguin estructurades de forma diferent, ja que també va en funció del 

ponent en cada cas. Finalment, poden haver coses en que no hi estiguem/eu d’acord. Aquest document 

és tan sols el recull del que es va comentar en les sessions. Però jo encantada de treballar-hi un dia al 

respecte. En qualsevol cas espero que sigui útil.  

http://seminaritaifa.org/


1. BREU HISTÒRIA DE LA CRISI (per Joan Junyent) 

Quan assumim com a causes de la crisi:  

- Avarícia o la cobdícia 

- Errors institucionals, en que el ens reguladors no són capaços d’entendre i regular les innovacions 

financeres.  

- Obsessió en la teoria basada en la fe cega en els mercats 

- Tòpics basats en origen cultural: “avarícia dels EUA” “països del Sud vivint per sobra les 

possibilitats” 

- Errors polítics: Reserva Federal s’equivoca al permetre les hipoteques subprime, Banc Central 

Europeu (BCE)  Atribució a errors polítics. No desregulat sinó regulat de forma incorrecte. 

En realitat el que estem fent és donar explicacions simples i diagnòstics pobres. I una forma de 

comprendre que això és així és que històricament s’han anat repetint les crisis en el sistema, per tant 

assignar a errors puntuals o atzars és eximir al sistema de la responsabilitat.  

De fet, en el capitalisme les CRISIS no són elements naturals i externs sinó que compleixen una funció 

bàsica en el sistema, i s’assumeixen com a font de destrucció creativa o per a la reorganització del 

capital.  

El sistema capitalista es defineix en el cicle D (diners)  M (mercaderies)  D’ (més diners). Això implica 

producció de matèria mitjançant una inversió inicial (material, energia, força de treball) per a convertir 

diners (D) en més diners (D’). Aquest cicle té tant com objectiu i conseqüencia l’acumulació de capital. La 

repetició cíclica d’aquest esquema és en general la lògica del capitalisme.  

Tot i això, es tracta d’un procés amb grans contradiccions internes. No sempre és possible que D’ sigui 

major que D. Problemes de sobreproducció, dependència amb altres processos productius (fet que 

genera desproporcions), competència inter-capitalista, etc, acostumen a ser problemes habituals 

inherents al propi sistema.  

I és que el capitalisme es construeix sobre una fal·làcia: la suma de decisions egoistes individuals generen 

el resultat global òptim.   

Així doncs, les crisis són elements inherents al capitalisme, i aquest és incapaç d’eliminar-les, tan sols les 

desplaça en el temps i l’espai. Així, hi ha un patró que es reprodueix: Els elements que permeten al 

capitalisme sortir d’una crisi són els protagonistes i factors principals de la següent crisi.  

 

- Què entenem per crisi? 

Etimològicament crisi es defineix com a ruptura o canvi. Al diccionari es defineix com aquelles fases o 

circumstàncies difícils per a una persona, empresa, govern. En economia es defineix com totes aquelles 

situacions que provoquen un descens del consum, un augment de l’atur i està relacionat amb un procés 

d’acumulació del capital. Així, en realitat, el que fem és associar a la paraula crisi les seves conseqüències 

més que al seu significat.  

 



- Polítiques per a sortir de la crisi 

Des del prisma capitalista seran aquelles que permeten que el procés d’acumulació del capital torni a la 

normalitat (per exemple, una reforma laboral que permeti disminuir els costos inicials [de contractació] i 

per tant aconseguim un marge major de beneficis en el cicle D – M – D’). Totes aquestes polítiques es 

basaran en la reestructuració del sistema capitalista i, per tant, són “mesures per a quedar-se”. I hem 

d’assumir que el punt de retorn, per a nosaltres, mai podrà ser el 2007 (“abans de la crisi”).  

Totes les mesures que es puguin fer al sector financer seran insuficients perquè, per molt que el 

capitalisme financer intenti desacoblar-se del capitalisme productiu, el necessita (ex. activitat 

immobiliària a Espanya). 

 

2. CANVIS EN EL SISTEMA PRODUCTIU (per Elena Idoate) 

(Entendrem com a elements del sistema productiu les empreses i el treball).  

Per a sortir de la crisi se’ns planteja, des dels governs, fer canvis per a disminuir el dèficit, “fer els deures” 
per a recuperar la confiança inversora. 

Però, com ja s’ha assenyalat anteriorment, les causes de la crisi no es limiten només al sector financer. Cal 
tenir en compte que en l’esquema del sistema productiu D (inversió) – M (producció) – D’ (venda) hi ha un 
flux de capital que passa per les diferents fases del cicle. I és per això que l’increment (D  D’) es dóna en 
l’àmbit de producció (on té lloc l’explotació i es genera l’excedent).  

Aquest model de sistema productiu es reprodueix en totes els sectors (agricultura, indústria, servei) i hi ha 
processos que impliquen tots tres sector (per exemple la indústria alimentària, en que hi ha intervenció 
de la agricultura, la indústria o processament dels aliments i els serveis de logística, transport, distribució). 
En particular, en el nostre cas hem passat de tenir una economia industrialitzada a una economia de 
serveis (tenim ports, grans empreses de logística, distribució, però poca industrialització, producció).  

Si bé aquest és l’esquema simplificat del sistema productiu (D-M-D’), és difícil acabar de descriure’l, 
sobretot ara, en crisi, ja que s’està donant un procés de transformació. 

 

Globalització 

El darrer model del capitalisme, la globalització, ha implicat, pel que fa al sistema productiu: 

- Creació de filials, fet que permet una reducció del volum d’empresa creant filials a les que 
traspassa la producció (departamentalització del sistema productiu). Aquest acostuma a ser un 
mecanisme per a absorbir empreses i per tant eliminar competència.  

- Externalització, basada en els vincles comercials. L’empresa o grup ja no s’encarrega de tot el 
procés productiu sinó que s’encarrega una altra empresa (disminueix risc per a l’empresa).  

- Subcontractació, genera molts més beneficis. (Ex. Telefònica. Manté un nucli reduït de 
treballadors però busca força de treball fora, amb pitjors convenis i condicions, que no pas els 
guanyats històricament per la plantilla fixa de telefònica).  

- Disminució de l’emmagatzematge, ara pràcticament tots els productes surten ja amb compradors, 
fet que permet una producció variable. Això és possible gràcies a la subcontractació i 
externalització (s’externalitzen també els riscos, fet que permet una acumulació més ràpida de 
capital-beneficis [ex. indústria automobilística – Si la Nissan no ha de fer tants cotxes (perquè hi 
ha una baixada de demanda) no fa comandes de determinades peces a altres empreses. Això surt 



més barat que mantenir línies de producció parades]). Aquest fenomen es dóna, a nivell global, 
en cadena (empreses externalitzades que subcontracten).  

- Treball autònom, el que abans es feia amb una línia de treballadors ara ja NO. Se substitueix la 
relació contractual per una fórmula de treball autònom. D’aquesta manera, el treballador 
autònom assumeix el màxim de risc (ex. que a l’agost hi hagi menys feina o que el treballador es 
posi malalt ja no són factors que repercuteixin sobre l’empresari sinó directament sobre el 
treballador).  

Tots aquest factors han provocat la disminució en el número d’empreses i l’augment del poder d’aquestes 
(el poder econòmic queda concentrat en oligopolis).  

A més, la producció flexible ha comportat el fenomen de l’explotació flexible. Aquesta pot ser externa, 
mitjançant la qual es varia el número de treballadores que intervenen en el procés productiu a partir de la 
contractació temporal, fet que aboca a les treballadores a situacions de menys drets i estabilitat laborals 
i/o interna, basada en el fet que l’empresari vol ajustar els costos a les fluctuacions en el sistema 
productiu i, per tant, variar les condicions de treball en cada cas (ex. substitució dels convenis que 
impliquen la revalorització dels salaris segons la inflació [IPC] per la vinculació dels salaris a la 
productivitat [o guanys de l’empresa] en els darrers trimestres).  

Aquesta explotació flexible es relaciona directament amb el moviment obrer. Aquest darrer és cada 
vegada més difícil degut a que s’atomitzen els sistemes productius. En les darreres dècades els moviments 
sindicals (majoritaris) han tendit a protegir els “nuclis durs” de treballadors, la plantilla fixa, emprant el 
treball precari com a “matalàs per a parar els cops” en les negociacions. Aquesta és, evidentment, una 
estratègia abocada al fracàs.  

 

Mercat laboral 

Hi ha diferents models de mercats laborals: 

- Mercats duals: coexistència de treballadores fixes (amb relatius drets i condicions) amb 
treballadores precàries (drets més reduïts; en terme mig acostumen a patir una reducció d’entre 
el 15 i el 20% del salari de les treballadores fixes).  

- Mercat precari: implementat per a sobrepassar les injustícies del mercat dual. (és injust? Voleu 
que siguem equitatius? Doncs tothom precari). És cap a on estem tendint i implica l’alliberament 
de l’acomiadament, l’eliminació de convenis i drets laborals, etc.  

- Maquiladora: són aquelles empreses de capital estranger que s’estableixen en zones franques, 
amb elevat nivell de pobresa i no se segueix cap tipus de seguretat a la feina (generalment per a 
les empreses significa pagar sous fins a sis vegades per sota que als països d’origen).  
 

Globalització del capital 

La globalització del capital comporta grans avantatges per a les empreses ja que guanyen força de 
negociació (extorsió) sobre els salaris, fet que repercuteix en les societats provocant indefensió de les 
treballadores (el capital fuig de la lluita obrera); els hi atorga una capacitat de pressió més elevada 
(negocien amb governs, fan xantatge a les lleis, etc.). Aquestes extorsions es donen tan en el país d’origen 
(ex. Nissan amenaça de marxar del territori català) com en el que vol entrar el capital inversor (ex. 
Eurovegas exigeix condicions concretes per a instal·lar-se en territori català).  

Un factor que pren protagonisme en el model productiu són els canvis tecnològics, que generen treball 
superflu (treballen les màquines, perd protagonisme la força de treball humana) i provoquen excedent de 
treball (en contradicció directa amb les necessitats del propi sistema capitalista). A més, la tecnologia 
provoca una barrera provocant degut a que, en molts sectors, només aquells capitals suficientment alts 



per a assolir una tecnologia concreta (invertir en maquinària, desenvolupament, millora) podran accedir-
hi. La cursa entre empreses per a adquirir una millor tecnologia es tracta d’una competència ferotge ja 
que, quan la tecnologia d’una empresa queda superada per una altra, aquesta primera pateix una 
devaluació del seu immobilitzat fix (tota aquella inversió passa a ser insuficient i per tant no rentable), 
fenomen que provoca el tancament de moltes empreses.  

Així doncs, la globalització és un atac a la relació capital/treball, en la qual la participació del treball en la 
renda ha declinat. A més, no permet un creixement autosostingut o autoimpulsat. Per tant, es generen 
desequilibris provocats per: 

- Canvis tecnològics que provoquen el que es coneix com exèrcit de reserva (hi ha una menor 
demanda de treballadores i per tant hi ha una major disposició a acceptar pitjors condicions per 
por a plantar cara i quedar-se sense feina). 

- Finançament (revalorització de bombolles) 
- Guanya força l’economia financera, que revaloritza les rendes del capital per sobre de les rendes 

del treball 
- Disminuxió de l’ “estat de benestar” i menor “protecció institucional”.  
- Declinació del moviment obrer (relacionat, entre d’altres, al primer punt).  

Tot i així, cal tenir en compte que EL CAPITALISME NO ACONSEGUEIX MAI SUPERAR LES SEVES 
BARRERES.  

 

Models de creixement 

A continuació es descriuen els models de creixement previs a la crisi, conforme els quals està basat el 
capitalisme actual: 

- Creixement basat en l’explotació (ex. Xina gràcies a canvis de moneda favorable o Alemanya, amb 
política salarial més estricte i precària). Aquest model provoca desequilibris en la resta 
d’economies. Alemanya ha impedit desenvolupar la demanda interna dels països i provocat la 
devaluació salarial, de manera que es propicia l’economia d’endeutament per a poder importar 
(la resta de països).  

- Creixement basat en l’endeutament (El principal model  desencadenant de la crisi actual). Es 
produeix una declinació del salari compensada mitjançant l’endeutament. Es produeix, a més, una 
revalorització dels sectors immobiliaris i financers (es tracta d’un creixement no real, especulatiu). 
Som demanda dels països exportadors (tenim logística i distribució, però no producció), i aquesta 
demanda, a més, la fem a crèdit.  

- Creixement basat en l’economia interna (ex. Brasil) Aquest model permet una major participació 
de la renda de treball i per tant augmentar la demanda interna i l’economia del país. Aquest, 
però, no és el model generalitzat.  

 

Cal tenir en compte que EL CAPITALISME NO MOR PER FALTA DE RIQUESA SINÓ PER UNA EXCESSIVA 
CAPACITAT DE PRODUCCIÓ. Les crisis forcen l’entrada d’altes masses de capital, fet que provoca una 
disminució de la rendibilitat (cal repartir entre molts més el D’). “No és que no es pugui seguir produïnt, 
reemprendre l’activitat de producció, és que no és rendible seguir produint”.  

En la fase actual del capitalisme es busca devaluar aquest excés de capacitat productiva i capital, fer una 
purga. Durant la 2a GM es va fer una destrucció física (guerra, bombardejos, destrucció), mentre que 
actualment s’està fent una destrucció econòmica (tancament massiu d’empreses, “quiebra”).  

Ja al 2008-2009 es va posar a l’actual crisi el nom de “La Gran Recessió”(per parafrasejar La Gran 
Depressió de principis de segle) i es va advertir de la destrucció econòmica i de la força de treball. 



Aquesta, però, no està ni de lluny sobrepassada ja que el procés de devaluació del capital és llarg i 
agressiu. És per això que és impossible tornar a nivells del 2007 ja que s’han generat i accentuat una sèrie 
de problemes estructurals que perduraran durant molts anys. (veure documents de la OIT (Organització 
Internacional del Treball). 

En l’actualitat vivim un moment en que la manca de feina va de la mà d’una caiguda lliure de la 
intencionalitat d’inversió (Es coneix que la quantitat de diners a mà sense invertir en grans empreses és la 
més gran de la història). El problema és que si es posen en circulació tots repetim el fenomen de la 
sobreproducció que, com ja s’ha comentat, genera crisis novament (cercle viciós).  

!!! Tota aquesta lectura està feta des del propi sistema, pel qual l’objectiu no és reactivar l’economia sinó 
reestructurar el capital.  

Aquest fenomen, a més, no es dóna a tot arreu per igual, hi ha importants diferències territorials fet que 
accentua les diferències – dinàmiques perverses. 

 

Estratègies del capital per a sortir de la crisi  

El capital, mirant a curt termini, es pot plantejar estratègies o bé d’austeritat o bé d’estímul. Les 
estratègies microeconòmiques triades en l’actualitat són: 

- Reajustament laboral: Al territori espanyol (com a molts altres països), s’ha patit una destrucció 
flagrant de llocs de treball (el 43% de tot l’atur de la OCDE el proporciona Espanya). Aquest atur 
es converteix en la seva gran majoria en atur crònic de llarga duració, el que té un impacte directe 
i conseqüències permanents en la vida de les persones (forçament de la migració, afectació 
personal per l’assumpció de la impossibilitat de treballar [frustració, depressió], devaluació de les 
aptituds i formacions de les treballadores, etc.).  

- Entorn favorable en inversió: Generació de polítiques basades en les rebaixes fiscals, 
administratives, ambientals (“carreguem-nos-ho tot per a atraure inversors”). Aquest és un fet 
específic o accentuat en les economies perifèriques (ex. Eurovegas). Es tracta, directament de 
“vendre’s el país”, donant facilitats a la inversió exterior a costa de degradar els estàndards de 
vida de les ciutadanes, perdre la sobirania del poble, etc.  

- Augment de les exportacions: Aquesta “fórmula màgica” en realitat és inviable. No totes les 
economies poden ser exportadores. I les que ho aconsegueixin ho seran només a costa de 
carregar-se la resta d’economies (veure models de creixement basats en l’exportació).  

 

Procés de concentració del capital 

En les polítiques actuals de distribució del capital, quan una empresa no pot créixer en quota de mercat 
aplica estratègies per eliminar la competència (amb la conseqüent destrucció de llocs de treball que això 
implica). Aquesta eliminació la pot fer mitjançant les fusions/adquisicions (ex. reestructuració bancària) o 
bé pel desequilibri de força (les empreses més dèbils tanquen i les fortes sobreviuen i s’acaben quedant 
tota la quota de mercat. Aquests fenòmens, coneguts com la regeneració de capital, impliquen la 
supervivència de capitals forts i en posicions expansives. El sumatori de forces en aquesta direcció ens 
porta a un capitalisme cada cop més salvatge i agressiu.  

 

Llavors, què fem? 

- Devaluació interna? Centrada en el cost laboral. Altre cop seguint una recepta màgica importada 
d’Alemanya: “disminuïm els costos salarials, per tant serem més competitius, reactivarem 



l’economia i per tant augmentarem els llocs de feina”. Al marge dels impediments socials que 
aquesta mesura implica, cal tenir en compte que Alemanya, a més de baixar els sous, té altres 
elements que acaben de complementar la fórmula, com són la tecnologia, l’especialització de 
sectors productius i la orientació a mercats emergents. En el nostre cas només aconseguim 
generar més problemes, provocant un mercat encara més reduït i desequilibris insalvables 
(eliminació de la contractació rígida [veure flexibilitat interna] i dels salaris rígids [veure flexibilitat 
externa], quedant les treballadores completament desprotegides davant l’empresari. (Recordem 
que aquesta mesura va ser aprovada per un pacte entre la patronal, CCOO i UGT!!).  

- Exportar? En el nostre cas no tenim una especialització de la producció que pugui estar avesada a 
exportar (totxos, sol i platja i altres sectors productius però no suficientment forts per a 
l’exportació). Si bé és cert que hi ha hagut canvis en l’especialització productiva forçats 
principalment per la crisi immobiliària, es tracta de proporcions, no de força real (prenen 
protagonisme altres sectors que abans quedaven eclipsats pel sector immobiliari, però això no 
implica que siguin més potents). Aquest país té economia importadora, al fet que cal afegir la 
dependència energètica del petroli, que encareix els costos de producció per a permetre’ns ser 
competitius en exportació.  

 

Conclusions 

No caiguem en la trampa de definir les crisis com a processos de destrucció creativa. La recepta actual 
només funciona per a ells, els capitalistes. La situació de les economies perifèriques, amb gran 
dependència i explotació només genera vulnerabilitat dels pobles.  

El futur es preveu com una ingent desertificació productiva, controlada per oligopolis i forces 
transnacionals que farà encara més fort el capitalisme. Només tindrem aquelles economies que responen 
als interessos aquests oligopolis i forces transnacionals. 

Ara ens toca pensar com ho canviem i cap a on volem anar. I en la construcció d’alternatives hem de tenir 
present que les economies socials no impliquen mai un creixement tan ràpid com l’economia capitalista, 
de manera que caldrà controlar en cada moment què està fent i cap a on avança. La ofensiva al capital és i 
serà sempre obligatòria perquè, d’altra banda, estarem sempre supeditats al mateix.  

 

Precs 

(Idees pescades durant la ronda de precs i preguntes, no segueixen un fil narratiu tan clar). 

- La manca de capital en el sistema productiu provoca la fuga al sistema financer (no real, 
especulatiu).  

- El capital busca la mercantilització de tot (ex. “La Marca Barcelona” no deixa de ser una 
mercantilització de la vida de les persones, de la vida pública). 

- El capitalisme assigna el treball reproductiu social a la família patriarcal (crear treballadors i 
mantenir i perpetuar el sistema). Això té, de forma inherent, la opressió de gènere, la privació de 
drets i reconeixement, etc. En època de crisi contrarestem l’escapçament de drets socials a través 
del treball de cura, a les llars, i de forma no reconeguda.  

- Aquesta darrera cara del capitalisme implica la crisi del sistema democràtic. S’assumeixen lleis 
dictades pels interessos del capital. Les pràctiques empresarials s’acaben convertint en lleis i es 
dóna el fenomen del desplaçament de la sobirania dels parlaments cap als mercats. El poble perd 
cada vegada més la capacitat d’incidir en la vida pública / privada / economia social, etc.  

 

 



3. LA CRISI DEL DEUTE (Oriol Sabaté) 

 

En el sistema productiu (D-M-D’) el crèdit és un element fonamental. Caldrà un capital inicial (D), crèdit 
durant la producció (M) i finalment crèdit en altres mans per a permetre el consum (D’). És per això que el 
deute és una part consubstancial del sistema capitalista i no és un element extraordinari o extern sinó que 
és inherent al sistema.  

En el sistema capitalista existeix una tensió contant entre els salaris i la plusvàlua (o beneficis), ja que si bé 
sempre es busca el major benefici, la disminució dels salaris (per posar un exemple) és perjudicial per al 
sistema perquè disminueix la capacitat de compra. A més, el sistema és incapaç d’autoregular-se perquè 
està demostrat que un augment en la plusvàlua dels empresaris no implica un augment de consum global, 
sinó del consum de luxe (ex esquemàtic/representatiu del concepte: si baixem els salaris i augmenta la 
plusvàlua de l’empresari, els 20 litres de llet que compraven els 20 treballadors i que ja no poden assumir-
los no seran adquirits per l’empresari, ja que ell continua necessitant-ne només 1).  

Les polítiques que s’han anat seguint els últims anys implicaven la concessió de crèdit per a suplir la 
baixada de salaris respecte el PIB. Aquest fenomen es va veure ja durant els anys 80 als EUA, en la qual la 
disminució de salaris a favor de la plusvàlua, juntament amb una disminució de la capacitat sindical i la 
força negociadora (com s’ha comentat anteriorment) es va compensar introduint el factor crèdit amb 
força  Auge del sistema financer.  

Cal tenir en compte que la plusvàlua pot provenir tant de nous cicles de producció com de productes 
financers (centrats en l’especulació).  

El sistema financer nodreix de crèdit el consum (ex. típic: hipoteques), però provoca un endeutament 
cada cop a més anys i preus més alts dels béns adquirits (“com es concedeix crèdit sense problema, es 
poden assumir preus més elevats”. Aquest fenomen té el seu màxim referent en les hipoteques subprime 
o el cas de l’estat Espanyol, sense anar més lluny. Però s’arriba a un moment en que les persones no són 
capaces de fer front al deute i retornen els productes adquirits, cancel·lant (en els casos que hagi estat 
possible) el deute. Aquest fenomen provoca el que és conegut com l’ Era de la Desposessió, que 
desencadena un col·lapse financer, durant el qual els bancs comencen a no poder recuperar els seus 
crèdits, a desconfiar entre bancs, provocant caigudes en picat en el mercat interbancari, etc. i, ja que 
aquest era el crèdit sobre el que es basava el consum, hi ha una frenada frenada del consum que acaba 
provocant el col·lapse del sistema capitalista en la seva totalitat.  

 

Crisi del deute. El deute públic. 

Fins al 2010 no es va començar a parlar obertament sobre el deute públic, obviant-lo o amagant-lo com a 
un dels factors principals de la crisi.  

Si analitzem les dades, les despeses dels estats es venien mantenint constants des del 2000 fins al 2007 
sense massa fluctuacions fins que, a partir del 2007, aquestes despeses es disparen, fruit de les ajudes a 
l’economia productiva, ajudes al sistema financer i ajudes al subsidi d’atur (com a clar referent de l’esclat 
de la crisi). A partir del 2010 les gràfiques mostren un descens d’aquestes despeses, degudes en aquest 
cas a les polítiques d’austeritat i retallades socials.  

Paral·lelament, hi ha hagut una caiguda dràstica dels ingressos dels estats, deguda a una disminució del 
consum (menys consum  menys entrada d’ingressos a l’estat en concepte de impostos sobre el valor 
afegit [IVA] + menys gent treballant  menys entrada d’ingressos a l’estat en concepte de impost sobre la 
renda, etc).  

La diferència generada entre aquests dos aspectes és el que es coneix com a dèficit fiscal.  



Però si analitzem amb detall les dades, veiem que l’impost de societat (impost per a empreses que grava 
el benefici d’aquestes mateixes) és el principal responsable de la caiguda d’ingressos estatals (a 2011 
s’està ingressant un 62% menys que a 2007). El motiu principal no és una dràstica baixada de beneficis 
(que també s’ha donat) sinó les deduccions d’impostos a les grans empreses, basades en la xarxa 
d’amigüisme, xantatge, etc. I no és tant que hi hagi hagut una modificació de la regulació (que també), 
sinó que s’han començat a emprar mecanismes de desgravació i altres eines que ja existien.  

Aquesta caiguda d’ingressos s’ha experimentat en tots els estats d’Europa, però el cas més acusat és el 
d’Espanya.  

D’altra bada, hi ha hagut un fenomen de degradació impositiva, i és que en els últims 20 anys els tipus 
impositius (IRPF) han mantingut o fins i tot pujat una mica els seus mínims però han baixat de forma 
considerable els seus màxims. Cal tenir en compte que l’IRPF és (o hauria de ser) un impost progressiu, és 
a dir que paga més qui més té (un exemple d’impost regressiu és l’IVA, ja que com que tothom paga el 
mateix [ingressi el que ingressi] acaba pagant més [en relació] qui menys en té. (detall: entre 1940 i 1979 
a EUA es va arribar a fixar tipus impositius de fins al 90% i van ser anys en que, des del prisma capitalista, 
l’economia als EUA no travessava una època especialment dolenta  Impossible? NO). 

Relacionat també amb el dèficit fiscal és el factor del frau fiscal. Es coneix que més del 70% del frau fiscal 
el fan les grans empreses. (detall: s’ha dictat una norma europea per a habitlitar 95 funcionaris per a que 
fiscalitzin 30.000 empreses, fet que materialitza l’escassa voluntat de perseguir el frau).  

Per tant, el cost fiscal de la crisi i la degradació impositiva provoquen un augment en el dèficit fiscal que 
necessita ser finançat mitjançant deute que, al ser demanat per l’estat es tracta d’un deute públic (o 
deute sobirà). Aquest, doncs, és finançat per entitats financeres, fons d’inversió i pensions, assegurances, 
inversors, etc.  

Pel que fa a les polítiques financeres, que tenen cercles viciosos complexes, trobem el següent recorregut: 

El BCE (Banc Central Europeu, encarregat de marcar les regulacions de la política monetària i l’únic capaç 
d’emetre moneda) concedeix préstecs a la Banca a un 1% d’interès. La Banca, per la seva banda, 
concedeix els préstecs als Estats a un 6% (així està fent un negoci rodó!) de manera que es produeix una 
redistribució de la riquesa a favor de la banca (obté un 5% de beneficis especulatius i la neteja d’aquells 
actius problemàtics _si hi ha perill d’impagament trasllada el problema al BCE). Tot i que d’entrada sembla 
lògic que seria molt més rentable i menys especulatiu que el BCE concedís directament el crèdit als estats 
(1%), no està autoritzat per a tractar-hi directament.  

Per tant, ja que els estats estan pagant interessos del deute que provenen dels ingressos produïts per la 
població, el que està succeint és un fenomen de transferència de les rendes del treball a les rendes del 
capital (transferència a favor del capital).  

La prima de risc és una mesura de la pressió que s’exerceix deguda a la desconfiança pel risc 
d’impagament, fet que fa augmentar el tipus d’interès del deute.  

Cal tenir en compte que en realitat el deute públic espanyol és dels més baixos. La pressió és tan alta 
degut a que el deute creix més ràpid que en altres països, que no s’han aplicat els mateixos mecanismes 
europeus de compensació, que tenim una debilitat molt forta de l’economia real (productiva) i que els 
propietaris del capital per a préstec donen per suposat que el deute pública acabarà assumint el deute 
privat (que sí que és molt gran).  

Aquest fet provoca un fenomen conegut com apalancament, que implica crèdits molt alts en relació al 
capital del que es disposa.  

 

 



Les dinàmiques establertes per les polítiques del deute. El deute privat. 

Alemanya (com a representant de països centrals) exporta béns i serveis a Espanya (representant de 
països perifèrics), però a més, li concedeix crèdit per a poder pagar l’adquisició d’aquests béns i serveis i 
l’interès del crèdit concedit. Així, es genera una relació rocambolesca.  

La moneda única va facilitar la confiança dels països centrals en l’estabilitat monetària dels països 
perifèrics. Quan Espanya va acceptar l’Euro va perdre la capacitat d’emetre moneda i, per tant, de 
generar inflació (per devaluació), fet que va fer créixer la confiança internacional i va propiciar l’entrada 
de diners al país. Els bancs espanyols, treballant llavors amb un capital financer major (procedent de les 
inversions dels països centrals), concedien préstecs i hipoteques amb major facilitat, cercant el negoci 
rodó ja descrit anteriorment. És mitjançant aquests mecanismes que es generen les bombolles 
immobiliàries i les bombolles financeres i es tracta d’un patró gens nou ni genuí d’aquesta crisi, sinó 
àmpliament estès i comú en economies de crisi.  

Si tenim en compte que a partir del 2000 Alemanya comença a créixer a partir de l’exportació i Espanya es 
converteix en el país que més importa de la zona Euro, la relació directa que es pot assenyalar és senzilla: 
el dèficit d’Espanya es correlaciona directament amb el superàvit d’Alemanya.  

Ara bé, el fet que hagin estat els bancs europeus els que han anat concedint els préstecs fa que no es 
tracti d’una qüestió trivial. Si algun d’aquests països perifèrics fa fallida afectarà a l’economia de la resta 
de països. Aquesta és l’explicació per a l’enorme pressió internacional i les polítiques de recats (tan a 
bancs com a estats).  

Per tant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es planteja llavors la següent qüestió: si l’estat ha de donar crèdit als bancs, salvar-los, llavors si més no 
nacionalitzem-los. El problema en aquest punt rau en la desconfiança en l’estat (cal recordar que l’estat 
és una eina de classes) i en la seva capacitat democràtica (detall: al consell d’administració de Bankia hi ha 
hagut sempre membres de partits polítics de tots els colors i només cal veure el resultat de la gestió). 
Encara queda, però, reformular la qüestió: en comptes de donar crèdits als bancs i que aquests decideixin 
si li donen o no crèdit a l’economia productiva, que sigui l’estat qui estableixi aquesta relació directament 
amb l’economia productiva.  

Economia 
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Espanyola 

Banca 

Europea 

€ € 

deute deute 

Si l’economia 

productiva no pot 
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europea 

RESCAT DE LA BANCA 

PER PART DE L’ESTAT 

Socialització  de les 

pèrdues, transferencia 

de la renda de treball a 

la renda del capital 



La manera clàssica de resoldre el problema del deute és l’impagament o la renegociació. Si es plantegés 
pagar el deute, no hi hauria diners per a l’economia productiva, el que implicaria la mort del sistema 
capitalista (i això, els capitalistes, no ho faran). En qualsevol cas no només no és possible pagar el deute 
sinó que, a més, no tenim perquè pagar-lo (transferència del treball al capital, de les nostres mans als 
seus comptes). 

La teoria diu que si ho es torna el deute, els inversors teòricament perdran la confiança i retiraran les 
inversions. Tot i així, no es té en compte que pagar el deute també té costos. Revertir el deute és molt 
complex i després d’aquests darrers anys amb polítiques de contenció i austeritat que han implicat les 
retallades més grans en la història de la “democràcia” han donat uns fruits sobre el dèficit molt baixos.  

Conclusions 

El camí emprès cap a la crisi del deute públic és, per tant: 

- Ideològic: supremacia del mercat privat i ineficiència d’allò públic 
- De poder: privatització del guany però socialització de les pèrdues, redistribució de la riquesa en 

favor de les classes altes i protecció del poder financer mitjançant ajudes públiques.   

El camí emprès cap a la crisi del deute privat, en canvi, és: 

- Ideològic: infravaloració de l’endeutament privat i culpabilització i responsabilització dels deutors, 
mai dels que han concedit el préstec (ex. Les famílies per contractar una hipoteca amb el banc, 
però alhora el banc per demanar préstec al BCE).  

- De poder: la banca i les classes altes s’asseguren la seva riquesa 
- Estructural: el deute permet mantenir el consum i per tant fer funcionar el mercat. 

 

4. POLÍTIQUES DE GESTIÓ DE LA CRISI (per Miren Etxezarreta) 

 

Breu introducció 

En primer lloc cal tenir en compte en quin context “democràtic” ens trobem per a poder valorar llavors les 
polítiques de gestió de la crisi. En aquest sentit, hem d’entendre l’Estat com a estructura social, 
principalment dedicada a reproduir la societat existent a favor de les classes dominants (en qualsevol 
societat) i per tant amb l’acceptació tàcita d’aquestes mateixes. L’Estat, a més, s’assegura que es 
compleixi allò que interessa a la classe dominant, mitjançant les Lleis, i té el monopoli de la violència, que 
la legitima mitjançant arguments econòmics, ideològics i repressius.  

Les classes dominants són mantingudes en el poder sense ús de violència mitjançant la figura de l’Estat 
del Benestar. Tot i així, quan la reproducció del sistema es veu en perill la violència surt sense cap 
mirament. (consultar bibliografia de Josep Fontanta).  

Després de la 2a GM (originada, entre d’altres, per l’enorme crisi econòmica vívida en aquell moment), cal 
implementar noves institucions per a abraçar i controlar el sistema globalitzat, és a dir crear institucions 
capaces per a controlar grans masses de capital (Fons Monetari Internacional, organització Mundial del 
Mercat, Banc Mundial, Unió Europea i ONU, que jugarà un paper legitimador). 

En aquest context, la intervenció pública de l’estat a l’economia es fa més gran, i apareixen les polítiques 
de planificació i nacionalització (model d’esta keynesià). A partir dels anys 70, però, la intervenció de 
l’estat torna a disminuir, després de la crisi. En aquest moment perd força la tendència keynesiana i 
comença un retrocés d’allò públic a allò privat. Ara bé, les ajudes i la intervenció econòmica a favor de la 
reproducció del sistema i l’afavoriment de les classes dominants no s’han abandonat.  



En aquest últim període, però, apareixen nous límits plantejats pel propi sistema pel que fa al paper dels 
Estats a l’Economia.  Aquests queden delimitats per: 

- Globalització: Debilita el paper de l’Estat, convertint sobretot els països de l’economia perifèrica 
en molt més vulnerables. (ex. En el cas de la Nissa, l’Estat és important davant les resolucions del 
capital a marxar a un altre estat).  

- Neoliberalisme: Podria considerar-se el motiu principal de la pèrdua de control dels estats sobre 
el capital. Seguint la premissa “el mercat està per sobre de tot” i “allò privat és sempre molt més 
eficient” es neguen la utilització de polítiques econòmiques per part de l’Estat, assumint allò 
públic com a quelcom ineficient que ha de ser reduït o eliminat.  

En aquesta conversió, a l’Estat se li reserva el paper de salvaguardar l’hegemonia de les classes 
dominants.  

 

Fases de la crisi 

1- Crisi financera: apareixen els fenòmens de desproporció i sobreproducció i la subseqüent 
deteriorament de salaris i drets.  

2- Crisi econòmica: destrucció de la inversió i col·lapse del capital (fi del consum a crèdit i fi del crèdit 
empresari).  

3- Crisi de rendibilitat de la borsa i les rendes: Colapse de les expectatives. Caiguda de la inversió. 
4- Crisi de les deutes sobiranes: Caiguda dels ingressos dels estats. Atur, caiguda de la producció i 

consum, dificultats en obtenir ingressos per part dels estats.  ENS TROBEM EN AQUESTA FASE.  

És difícil avançar-se a les següents fases (en la 1era i 2ona GM es van succeir conflictes bèl·lics).  

 

Polítiques i etapes davant la crisi 

1- 2007-2009 Retòrica per a enfrontar la crisi 
2- A partir del 2010 Influència externa. Presa del control per part de la Troika (UE, BCE, FMI) 
3- 2012-? Rescat dels estats 

En cadascuna de les fases, però, ha imperat la política neoliberal, centrant les decisions per a fomentar la 
competitivitat global i l’alliberament comercial i financer (eliminació de traves al comerç internacional de 
mercaderies i capital), la desregulació (eliminar els aspectes legals que posessin aquestes traves), la 
privatització (seguint la premissa d’”allò públic no és eficient i és dolent”; transformació de béns públics a 
béns privats [eduació, sanitat, aigua] i finalment l’austeritat, o el retorn a la llei de bronze de Marx, amb 
caiguda de salaris per sota del nivell de subsistència per a la classe treballadora.  

 

1.Retòrica de l’estapa 2007-2009 i mesures 

Durant aquesta època es van dur a terme, principalment, mesures de recolzament a entitats financeres, a 
l’activitat productiva (del capital centralitzat i els oligopolis) i als aturats (detall: tenir en compte que el 
subsidi per atur no es tracta d’un regal de l’Estat, es basa en el principi de solidaritat i es paga amb les 
cotitzacions dels treballadrs).  

Durant aquesta etapa el discurs maquillat de l’esquerra de Zapatero de la disminució dels impostos per a 
afavorir la capacitat econòmica de la gent i per a fomentar el consum. Es tracta d’una fal·làcia que es 
concreta amb la creació i manteniment de les SICAV, la baixada del tipus impositiu (IRPF) màxim, etc, però 
no el tipus impositiu de la majoria de la població treballadora, a més de la pujada del IVA, etc.  



A més, es dóna un suport a la classe financera per part de l’Estat, formalitzant novament la supeditació de 
l’Estat al capital. És per això que hi ha reticència a acceptar la crisi, es recolzen les institucions financeres i 
les grans empreses, es diversifiques i debiliten les polítiques d’estímul, que esdevenen improvisades, 
incoherents i caòtiques i tot i que es pretén mantenir la retòrica de l’Estat del Benestar, el fet es que es 
fan poques polítiques de manteniment i protecció i s’entra en l’etapa coneguda com el recat dels 
poderosos.  

El resultat d’aquestes mesures no només provoquen la recuperació de l’economia espanyola, sinó també 
un augment en el deute fins a nivells impagables (un 36% del PIB al 2006 – més del 75% en el 2012).  El 
deute, no és conseqüència de la crisi, sinó que n’és causa! 

Cal tenir en compte que el paper de l’estat en l’economia capitalista és molt menys important que el 
paper del capital. Si bé hem està bé que assenyalem als estats com a responsables, no podem permetre 
que el capital “se segui en segona fila a mirar” i hem d’entendre’l com a responsable principal.  

 

2.Finals del 2009. Influència exterior 

A final del 2009 la posició de la UE deixa de ser la d’unió i decideix que els problemes dels estats per a 
sobrepassar les crisis han de ser enfrontats pels mateixos estats. Però ràpid es fa evident que els deutes 
(sobretot dels països del sur  i Irlanda) posen en perill l’estabilitat econòmica de la resta de la zona Euro. 
Així, apareixen pressions externes sobretot per part de les institucions (BCE, UE, FMI, etc.) sobre els països 
perifèrics. Aquestes pressions provenen des de: 

- Mercats financers: Augmenten el tipus d’interès per als préstecs de la banca internacional.  
- Agències d’evaluació: Són agències privades que vénen informes en les que “avaluen” si les 

empreses o països que demanen préstecs són fiables o no (n’hi ha només 3 i són totes als EUA). 
(detall: Val a dir que no tenen un rècord massa bo d’encertar, ja que un mes abans de la caiguda 
de Lehman Brothers afirmaven i garanties la seva excel·lent solvència). Des d’aquestes agències es 
dicta el crèdit que es mereixen les empreses o països, sinó que fins a quin punt podran retornar-
lo, definint-ho amb elements com la Prima de Risc i el Tipus d’Interès. La perversió en aquest cas 
és que sovint els accionistes propietaris d’aquestes empreses també són propietaris de les 
financeres que faran els préstecs.  

Arribats a aquest moment, els mateixos plantejaments que es van fer en la dècada perduda dels anys 80 a 
l’Amèrica Llatina són els mateixos que es plantejaven en aquesta crisi. Entre els diferents elements 
destaca la responsabilitat del deute exclusiva sobre els deutors, exculpant completament als creedors, 
ressonant de forma constant que “hem viscut per sobre de les nostres possibilitats”.  

Anteriorment, quan una forma de solucionar aquestes situacions era mitjançant la devaluació de la 
moneda, permetent el abaratiment de les exportacions (tot i que encarint l’importació), però amb la 
moneda única aquest mecanisme no existeix i per tant, per a poder exportar cal disminuir el cost de la 
materia primera, disminuir els impostos i els preus salarials, el que condueix a la societat a una devaluació 
interna. I de fet, totes aquestes mesures no asseguren que augmentin les exportacions.  

 

3.En l’actualitat 

La postura actual és la de la disminució del dèficit públic per a pagar el deute. La política està 
completament controlada des de fora (mercats i institucions internacionals). Tot i així, aquesta posició no 
elimina la responsabilitat dels governs perquè sempre hi ha tenen cert grau de llibertat, de manera que 
moltes de les mesures no venen dictades des de Brussel·les i aquelles que sí tampoc els hi resulta tan 
incòmode d’aplicar.  



Ajudes de la UE a països endeutats 

S’han creat fons per a 3 anys (insuficients). D’altra banda el BCE en una primera etapa es va dedicar a 
donar liquiditat als bancs privats (1 bilió €), particularment a l’estat espanyol. Amb aquests diners els 
bancs espanyols compren deute a l’estat espanyol (seguint el cicle abans descrit BCE – (1%) – Bancs Estats 
– (5-6%) – Espanya). Però aquestes polítiques van para a 2011. I l’FMI també aporta crèdit.  

Totes es basen en ajudes financeres directes a la banca, no a les economies productives ni socials ni 
mesures compensatòries. Tot i que es proposa crear fons de creixement, però com ja s’ha comentat 
abans amb poca inversió i no planificada.  

Finalment arriben les polítiques de rescat i es dóna a terme la recapitalització de la banca privada 
espanyola, però tot té un preu. I el preu es materialitza a partir de maig de 2011, quan comencen a fer-se 
més durs els programes d’ajustament (retallades en pressupostos, reforma laboral, reforma de pensions, 
disminució de les ajudes als aturats, reforma de convenis laborals, etc.).  

 

Pacte de l’Euro 

En el Pacte de l’Euro es prenen les següents decisions: 

- Impulsar la competitivitat. Disminuir els salaris i variació d’aquests no per l’IPC sinó per la 
productivitat.  

- Impulsar la contractació mitjançant la flexibilització per la reforma laboral, fet que només ha 
empitjorat la situació.  

- Reforçar l’estabilitat financera, a costa de la sanitat, l’educació i altres polítiques socials.  
- Forçar la privatització. S’intenten privatitzar els serveis i, si no es produeix una eliminació 

completa, es provoca el deteriorament dels serveis públics per a permetre l’entrada del sector 
privat. (exemple rocambolesc – Responsabilitat Social Corporativa com a element privatitzat de la 
cooperació).  

- Altres mesures que no s’han arribat a emprendre, com l’emissió d’Eurobons que se suposa que 
provocarien més confiança i per tant disminuirien l’interès, els avals conjunts, la compra del BCE 
de deute sobirà, el desenvolupament dels pressupostos d’ajudes socials i promoció, etc. 
 

Els rescats 

Sovint es planteja la sortida de l’Euro com una possible solució o alleujament, però a la Troika li surt més 
interessant que països com Grècia i Portugal arribin pràcticament al límit i llavors els ajuden, suficient per 
a mantenir-los al límit.  

I de mentre es gasta una gran quantitat de temps, energia i diners en legitimar els programes 
d’ajustament, fenomen al que se’l defineix com a soroll europeu. Perquè com ja s’ha assenyalat abans, 
tot aquests programes només han empitjorat l’activitat econòmica i duplicat el deute (deteriorament 
laboral, social, polític).  

En aquesta etapa del capitalisme hi ha un deteriorament de la democràcia fins a la completa erradicaicó i 
control total dels mercats (eliminació de la mediació política de la societat). El sistema s’aprofita del 
desencant de la societat i l’acceptació de la “incapacitat” de l’economia. Arribats a aquest punt, s’afirma 
que tot i no poder mantenir l’esperança en la democràcia parlamentaria, eliminar la mediació política pot 
ser molt perillós.  

 

 



Nous projectes UE 2012 

Les noves solucions que es plantegen són la unió bancària (fent una revisió prèvia dels bancs), unió fiscal, 
unió econòmica i unió política. Però quins són els veritables objectius de la dinàmica capitalista?  

- Obtenir importants beneficis amb el deute i/o especulació 
- Apoderar-se/controlar la riquesa real dels països de la perifèria (privatització) (ex. proposta de 

venta d’illes a Grècia o venta de la loteria a Espanya) 
- Destruir l’estat del benestar i avançar el domini del capital privat 
- Reformular novament per a la reforma laboral (el més important en el capitalisme és que el salari 

sigui baix) i debilitar i controlar la democràcia 
 

Reestructuració del capitalisme europeu 

En tota crisi hi ha na destrucció del capital i concentració en grans masses de capital, mitjançant l’absorció 
d’altres capitals. Tot plegat condueix a un desert productiu al voltant d’oligopolis, reprenent les 
dinàmiques dels esclaus de l’imperialisme.  

La qüestió és esbrinar com s’ubiquen més de 6.000 M de persones en aquesta estructura.  

 

Precs i preguntes: 

- Sortida de l’Euro: Què obtenim devaluant la moneda que no ens doni l’Euro? Per una banda, un 
lleuger augment de les exportacions. D’altra, vivim en un món globalitzat de manera que 
mantenir-se fora seria també molt dur.  

- Recuperació? Mitjançant indicadors econòmics macro. La baixada que s’ha experimentat ens 
ubica a nivells pràcticament de l’any 1945, de manera que és impossible reprendre la situació del 
2007.  

- Com encarem la lluita? A partir de grups autònoms. Lluita local, assequible. Seguint la premissa 
“pensa global, actua local”. Recuperem el poder des d’allà on som. Cal tenir en compte que les 
lleis no ens deixen massa marge, però aquestes estan fetes per a mantenir-nos dins el sistema, 
per tant cal creativitat.  

- Concepte Think tank i porta giratòria Existeix un perillós intercanvi / rotació entre les esferes 
públiques i privades (polítics com a assessors a grans corporacions, empresaris ocupant càrrecs 
rellevants en les institucions parlamentàries, etc.) 

- Projecció Després del crack del 29 hi va haver una gran reacció popular. En aquell llavors es va 
reformular el capitalisme per a acceptar la corrent socialiberal keynesiana. Ara ni tan sols es 
formula una nova ideologia, i l’FMI manté el mateix discurs des dels anys 80.  

- Sinèrgies positives per a l’independència? Segons com es formuli. En aquest cas l’ordre dels 
factors sí que alterarà el producte. Si es hi ha un canvi de societat, llavors té sentit la 
independència, si es tracta només d’un aspecte nacional és possible que no impliqui cap millora.  

- Decreixement: Hi ha diferents corrents entre els defensors del decreixement. Hi ha qui entén el 
decreixement des de la perspectiva ecologista, ja que no hi ha recursos per a aquest ritme de 
creixement i explotació. D’altra banda, es contempla també el decreixement com un instrument 
per a transformar el sistema. Aquí el debat és més ampli i està ple de matisos. En què hem de 
decréixer? (ex. Igual hem de decréixer en infraestructures de trens d’alta velocitat, però encara 
queda per suplir moltes necessitats reals de la majoria de població, per a crear noves i més 
eficients infraestructures per al seu transport). Aquest discurs, permet, a més, “rentar 
consciències” (ex. comprem només un jersei i anem en bici i creiem que estem canviant el món) – 
aquesta eina, mal emprada, és perfectament assumible pel sistema. El cas del decreixement és un 
bon exemple de la simplificació de temes fins a la seva reducció a mers eslògans. En contraposició 



del decreixement es podria plantejar una economia planificada, pensada, controlada (detall: 
Espanya ha patit un decreixement brutal, però no per això ha estat positiu).  

 

5. EL DEBAT SOBRE ALTERNATIVES. CERCANT SORTIDES AL CAPITALISME (per Josep Ma Busqueta) 

 

Aquesta darrera sessió se centra en treballar eines, arguments, idees per a afrontar el debat sobre les 
alternatives al capitalisme i poder-hi treballar.  

En primera instància, cal preguntar-se a què volem cercar alternatives: a les retallades? al neoliberalisme? 
a la globalització? Totes elles són formes o modalitats del sistema capitalista en un moment determinat. 
En aquest sentit, cercar alternatives a models de gestió del capitalisme està abocat al fracàs, de manera 
que calen alternatives al capitalisme.  

D’entrada cal tenir en compte que el capitalisme NO existeix sense explotació. Això va intrínsecament 
relacionat amb l’objectiu principal del capitalisme, que és obtenir el màxim benefici en el mínim de temps 
possible. En aquest marc no es pot contemplar el capitalisme com el marc econòmic on construir una 
nova societat (ni des del punt de vista ecològic, social, ni des de cap). I no es pot contemplar perquè 
aquesta necessitat d’explotació afecta a tots aquest aspectes. Cal afegir-hi les reflexions que el 
capitalisme beu del patriarcat, del que és causa i conseqüència i que els recursos naturals són patrimoni 
no només de la generació present, sinó també de la futura.  

 

Què s’encabeix dins del capitalisme? 

Si bé tendim a pensar en el capitalisme només en el capitalisme legal, considerat com el nucli dur, trobem 
també tota una sèrie d’activitats legals, al·legals o il·legals que formen també part del capitalisme.  

- Zona obscura: Conjunt d’activitats, algunes legals d’altres il·legals, entre les que es troben el tràfic 
d’armes, drogues, prostitució, etc. Això genera una economia submergida, amb el que es coneix 
com un Producte Criminal Brut que implica el 15% del comerç mundial.  

- Zona gris: Conjunt d’activitats, algunes legals, il·legals o al·legals que permeten i asseguren 
l’evasió de capitals. Entre aquestes trobem les SICAV, els 8 bilions d’€ en Paradisos Fiscals, etc.  

- Zona blanca: Conjunt d’activitats, totes elles legals, entre les que es troben les fundacions, les 
ONG, les organitzacions sense ànim de lucre, etc. Aquest tipus d’activitat permeten eximir de 
responsabilitat a les empreses i institucions (ex. cas del voluntariat).  

Quan fem l’anàlisi del capitalisme i el posem en entredit, qüestionar una part és incomplet i trampa, 
perquè el capitalisme abraça i necessita de totes aquestes zones o nuclis. La legalitat dependrà, en cada 
cas, de quines són les necessitats d’expansió del model.  

 

Sobre quina base partim per a formular les alternatives? 

1- El Capitalisme ha fracassa socialment (com a sistema social no serveix per a satisfer les necessitats 
de la majoria de població).  

2- El Capitalisme és inviable ecològicament 
3- El Capitalisme fa col·lapsar la idea de la democràcia. Provoca el trasllat de les decisions del 

parlament al capital / als mercats.  



Ja el mateix G.Soros, filantrop beneficiari del sistema capitalista, va afirma que “Els mercats voten cada 
dia, obliguen als governs a adoptar mesures certament impopulars, però imprescindibles. Són els mercats 
els que tenen sentit d’Estat”.  

Un exemple clar és que la inamovible constitució espanyola va ser modificada en molt poc temps pera 
introduir una modificació per a permetre que tot € suelto vagi a pagar el deute.  

Fins i tot quan han plantejat la refundació (introducció de la Taxa Tobin, presumpta persecució dels 
Paradisos Fiscal), és impossible per la pròpia natura i dinàmica del capitalisme.  

 

Falsos debats sobre alternatives 

- Les alternatives en clau d’una societat diferent són descartades per utòpiques. A més, en un 
debat o conversa al respecte sovint se’ns demana “la nostra alternativa”. Aquestes postures, que 
són introduïdes des de dins el sistema, només accepten com a bons els canvis que no canvien res.  

- Se’ns requereix el plantejament d’alternatives com un mapa de carreteres, o el plànol de 
l’artefacte perfecte. Se’ns demana que es contemplin absolutament tots els aspectes d’aquesta 
societat alternativa, quan això mai ha passat. No hi ha hagut cap model de societat que estigués 
completament definit abans de ser aplicat (a sant de què se’ns ha d’exigir a nosaltres!). 

- Per tant, cal rebutjar la pretensió que per a transformar la societat actual necessitem definir 
exactament el nostre futur (detall: el model keynesià només fa que recollir i analitzar les 
limitacions del moment per a proposar canvis).  

- Igual que no es pot parlar d’un únic model capitalista o socialista, influenciat enormement per la 
territorialitat, el llegat cultural, etc, tampoc necessitem proposar una única alternativa per a tot el 
món. 

En qualsevol cas, cal remarcar els models han de ser processos constituents plantejant en cada terreny de 
treball i coordinats.  

 

Els processos de transformació 

A la societat el que existeix són diferents projectes de transformació, portats a terme per determinats 
col·lectius, grups, associacions, etc. des de perspectives molt diferents. Són necessaris a partir d’aquí dur 
a terme treballs de col·lectivització per arribar a confluir els diferents projectes.  

En aquest camí cap a la construcció d’alternatives conflueixen tres elements, que es relacionen entre ells, 
que són els processos de transformació, els subjectes de canvi, i els instruments de transformació. Així, 
per exemple, podem entendre el decreixement com un procés de transformació que, a partir de 
determinats subjectes de canvi com puguin ser consumidors conscienciats, productors locals en xarxa, etc. 
i utilitzant instruments de transformació com les cooperatives de consum o el descens de maquinària 
motoritzada permetran tancar el cicle i, si són cicles exitosos, anirem acostant-nos a la societat 
alternativa.  

Ja al 1516 T.Moore afirmava que “la societat perfecta és aquella que en algun lloc i en algun moment del 
devenir històric, sigui possible”.  

En cada cas és imprescindible avaluar una matriu de possibilitats de transformació, en la que s’haurà de 
contemplar amb quin poder polític comptem, quina és la nostra capacitat econòmica (recursos) i quina 
consciència social / suport social tenim. En funció de en quina posició de la matriu estigui cadascun 
d’aquests processos de transformació que ens proposem, podrem emprendre o no el projecte, o treballar 
per incrementar cadascun d’aquestes tres forces (si interessa en cada cas).  



De fet, segons Harvey et al 2010, la societat en sí mateixa és un polígon complex on conflueixen diferents 
vectors de força: relació amb la natura, models productius, reproducció de vida quotidiana, concepció del 
món, relacions socials i tecnologia. Per tant, tot i que sigui de la mà de diferent grups o projectes, caldrà 
intervenir en tots aquests aspectes per a poder assolir la transformació completa de la societat.  

 

Des de l’experiècia del capitalisme, què li demanem a una societat alternativa? 

D’entrada, pensem en clau capitalista perquè som éssers del sistema, de manera que el primer que hem 
de fer és desprogramar-nos siguem realistes, demanem l’impossible.  

A continuació es llisten els 5 punts que van concloure els membres del Seminari Taifa després de mesos 
de debat i treball: 

- El sistema de propietat proposada ha de ser col·lectiu, no privat. Això no té perquè implicar en 
mans de l’Estat, hi ha altres models com la propietat cooperativa, col·lectiva, etc. Aquest sistema 
de propietat seria per a infraestructures i elements dispensables per a la reproducció de la vida en 
societat. Sigui la fórmula que sigui la que s’acabi trobant, en qualsevol cas mai podrien estar en 
mans del mercat.  

- El règim de producció haurà de ser també comunitari i que no impliqui explotació ni 
malbaratament de recursos.  

- Calen sistemes de distribució equitatius. Tothom ha de poder satisfer necessitats socialment 
considerades com a bàsiques. La societat ha de poder garantir la supervivència de totes les 
persones i el mecanisme d’integració no podrà ser el treball sinó l’existència. El sol fet d’existir ha 
de donar drets per a viure de manera digne! 

- La gestió de poder ha de ser horitzontal, ni jeràrquica ni despòtica, tot i que això requereix 
l’autoresponsabilització dels individus.  

- El seu sistema de valors i efectes ha de tenir com a centre el bé comú. L’individu i la comunitat 
han de ser considerats com un tot. Segons Adam Smith, el capitalisme utilitza l’egoisme individual 
com a mecanisme d’èxit global. Aquesta premissa ja ha quedat més que desmentida, i ara toca 
plantejar que el que beneficia al col·lectiu ens beneficia a nosaltres i el nostre objectiu és el 
col·lectiu.  
 

I com es materialitzen aquests canvis? 

Hi ha una energia social en moviment que posa molts aspectes sobre la taula i proposa traspassar el 
capitalisme. És imprescindible, ara, reconèixer-nos, crear sinèrgies i aconseguir confluir una narració 
conjunta o, si més no, cercar-hi el mínim comú denominador.  

Així, hi ha gent treballant en el municipalisme alternatiu, en l’economia social (cooperatives), en finances 
ètiques, en agroecologia, en sidicats alternatius, en mitjans de comunicació alternatius i contrainformació, 
etc. Si aconseguim crear aquestes sinèrgies podríem avançar cap a la deconstrucció del capitalisme i 
tendir cap a la democratització de l’economia. Per a aconseguir que aquesta sigui plena, caldrà assolir 
llavors el control públic del sector financer, la planificació econòmica amb participació social, el control de 
la societat sobre els béns produïts i el control social dels mitjans de producció.  

Al Seminari Taifa se centren en el model autocentrat, presentat per la Miren Etxezarreta, en el qual el 
procés econòmic i social ha d’estar basat en potencialitats intrínseques del territori. L’estrategia de 
desenvolupament ha d’estar supeditada a la nostra voluntat.  

Aquest model requereix una capacitat de demanda interna, per tant formes de participació assalariades, i 
una renda bàsica a iguals per a garantir unes condicions dignes per a totes les persones. A més, ha de 



tenir autonomia envers mercats mundials. S’acceptarà inversió internacional sempre i quan s’acceptin les 
nostres premisses i voluntats.  

Si bé aquest model encara no és no-capitalista, dóna més llibertat per a noves dinàmiques que permetin 
avançar cap a l’alternativa.  

Requereix també un canvi en el model de consum i producció que respecti els equilibris locals i globals 
ecològics. Cal prioritzar, a aquest nivell de consum i producció, els satisfactoris de necessitats adequats 
segons el valor social i ecològic que es vulgui potenciar. A més, cal recobrar i potenciar els aspectes de la 
localització i proximitat.  

Tot plegat hauria de reflectir-se en societats més austeres i menys avesades al consum individual, 
guanyant consciència sobre les necessitats col·lectives.  

“El socialisme com a forma de redistribució de béns materials no m’interessa” (Che Guevara). És a dir que 
no només li interessaven els indicadors de valors econòmics, sinó més aviat qui fa el procés de producció, 
quines relacions s’estableixen entre persones, etc.  

Cal cercar projectes, punts aglutinadors. Ja durant la revolució rusa les consignes eren “pa, terra i pau”, 
mentre que avui podrien ser el drets socials.  

No acceptarem aquelles societats en que per a viure-hi ens basem en paràmetres de clients.  

El debat que es generi ha de ser prolífic i entre totes cercar punts de confluència. Cal entendre-ho com els 
moviments del cor. D’una banda, la sístole, en que es dona un moviment expansiu, que podria 
representar la sortida al carrer, les mobilitzacions massives, el fer-se sentir; i d’altra la diàstole, en que 
tornem als nostres àmbits per a treballar en històries concretes i lluites locals.  

En qualsevol cas, hi ha cada vegada més defensors del fet que, o avancem en processos col·lectius / 
comuns unitaris o continuem en la compteititivitat i la individualitat, arribant fins a l’extinció de l’espècie 
ja que es generaran societats cada cop més agressives i militaritzades. Això ens condueix, per tant, a 
pensar en societats diferents, potser ja no per desig, sinó per necessitat.  

Aquesta transformació l’hem de fer nosaltres. I hem de gaudir, el procés de transformació social a banda 
de necessari ha de ser satisfactori, ja que involucrar-nos en les dinàmiques d’èxit marcades per la societat 
capitalista és emprendre el camí cap a l’angoixa, la frustració i la depressió.  

Altres reflexions se’n deriven del fet que en una societat violenta per natura no podem esperar que el 
conflicte no sigui violent. Ara bé, cal resoldre com es planteja aquesta violència, si d’entrada o quan ens hi 
trobem. La opinió del mateix busqueta, es tracta d’una qüestió de proporcions i hi ha un llindar a partir 
del qual no hi ha repressió possible (ex. cop d’Estat a Veneçuela després d’haver ser elegit 
democràticament Hugo Chavez, durant el qual van baixar milions de persones dels cerros, tanta gent, que 
la repressió no va ser possible i els colpistes es van rendir).  

En qualsevol cas, sí que s’ha acabat el temps del subjecte hegemònic transformador.  

En qualsevol cas, en la vida privada, així com en les relacions afectives més properes, no som capitalistes, 
no som egoistes ni seguim els patrons individualistes del capitalisme (Eduard Carbonell).  


