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E C O N O M I A / S E T D I E S

a pocs dies, mirava el Telenotícies en companyia d’un nét,
que té 9 anys. Atemptats d’ETA, terrorisme a Israel, incendis forestals, un boig que
havia mort la seva dona. El
noi em va dir: “Avi, tot són males notícies!”. Tenia raó, si es referia als fets que
li presentaven a la pantalla. Però la realitat política i l’econòmica són més
complexes i amb molts més matisos que
la que ens dóna un programa de televisió. A més, els mitjans de comunicació i
una opinió pública bastant general tendeixen a valorar més les males notícies
que les bones, ja que les dolentes acostumen a ser més espectaculars i provocatives que les mostres de bondat o
l’heroisme anònim de tanta gent.
En el terreny econòmic no estem
precisament en un bon moment. Tots
els observadors accepten que s’han
acabat els anys d’eufòria i de creixement continuat de vendes i de beneficis
per part de les empreses. Fa tot just dos
anys, alguns experts asseguraven que
l’aparició de la nova economia, amb
Internet al centre, suposava el final dels
cicles econòmics i el començament
d’una etapa de desenvolupament regular i sense flexions a la baixa. Tots
aquests savis deuen haver perdut molts
diners, si havien invertit els estalvis en
els seus estimats valors tecnòlogics, que
havien arribat a preus exageradíssims.
Actualment, es parla poc de la nova
economia, i si es fa és amb modèstia.
Més aviat hem entrat en una espiral de
desànim, com es pot veure per les cotitzacions de borsa. I és que la humanitat –i els analistes financers formen
part d’aquesta humanitat, tot i que en
alguns casos concrets costi d’acceptar
aquest fet– passa d’un període d’eufòria absoluta a un de pànic total. L’any
1987, amb motiu de la darrera baixa
forta de la borsa mundial, Kenneth
Galbraith, un premi Nobel d’economia
que coneixia tant l’economia com la
gent, va dir: “La memòria financera
dura aproximadament uns deu anys.
Aquest és l’interval entre un episodi de
sofisticada estupidesa i el següent”. Han
estat catorze anys en lloc de deu.
Una bona notícia –relativa, però
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bona notícia– és que el món està molt
més preparat que abans per fer front a
l’estupidesa humana a la qual es referia Galbraith. La situació que teníem
l’any passat i la del 1987 tenien molts
paral·lelismes amb la de l’any 1929,
que va suposar l’inici de la Gran Depressió als Estats Units i la pitjor crisi
econòmica del segle a l’Europa dels
anys trenta. El fracàs de la Segona República espanyola, la Guerra Civil i fins
i tot el nazisme i la Segona Guerra
Mundial no es poden explicar sense
aquesta crisi econòmica mundial, que
comença amb el crac de la Borsa de
Nova York el mes d’octubre de 1929. La
situació actual pot ser preocupant,

perquè es veuen venir acomiadaments
i baixa de les vendes, però tots els Estats desenvolupats tenen armes per
combatre aquesta situació i les estan
utilitzant amb prou èxit.
La sensació que dóna l’economia
mundial d’uns anys ençà és d’una certa estabilitat, que no és incompatible
amb uns cicles econòmics que reflecteixen la necessitat de buscar un nou
equilibri en el mercat, bé perquè ens
hem passat de rosca, bé perquè no n’hi
ha per a tant. És el mateix que fa la
borsa, però sense aquestes puntes a
l’alça i a la baixa, desproporcionades,
que no tenen raó de ser. El que en altres circumstàncies podria haver estat

una recessió seriosa, és molt possible
que sigui una parada i fonda per seguir
endavant. Un daltabaix només podria
venir d’una bogeria col·lectiva, que no
és previsible...
Si s’afluixa l’activitat econòmica, la
demanda de treball també ho farà. I no
necessitarem més immigrants. Cal tenir en compte que si els procedents de
fora es disputen els llocs de treball a
ocupar amb els del país, ens podem
trobar amb un enfrontament no gens
desitjable. Catalunya i Espanya tenen
una capacitat limitada d’admissió de
mà d’obra estrangera. Als que no troben feina aquí se’ls ha d’ajudar des del
punt de vista humanitari aquí perquè
trobin feina allà. Fa poques setmanes
reproduïa la crida d’un professor de la
universitat americana de Harvard per
a un nou Pla Marshall destinat als països subdesenvolupats, que tindria la
capacitat d’il·lusionar i de canalitzar
moltes energies.
Vivim en un món marcat pel materialisme, però tot i així mai hi havia
hagut tants moviments, oficials i no
oficials, governamentals i no governamentals, moguts per la solidaritat i el
desinterès personal. Això també és una
bona notícia. El que convé és que, tot i
mantenint la seva plena llibertat de
criteri i d’actuació, aquests moviments
no facin bestieses i busquin bons consellers. Però que no es posin a la carretera davant d’un camió pesant, que
els esclafarà, que no clamin en un desert on ningú els escolta, o que no posin tota la seva bona voluntat per demostrar que la terra és plana o que el
cel es rodó. Seny no vol dir pèrdua
d’ideals, sinó racionalitat.
“Que no quedi pitjor del que estic!!”,
demanava aquell invàlid que amb la
cadira de rodes baixava desfermat per
les escales de la basílica de la Mare de
Déu de Lourdes. Per a la majoria dels
catalans, al principi del 2001 la seva
situació és molt millor que la que van
tenir mai els seus pares i els seus avis,
i millor que la que tenien ells mateixos
fa 25 anys. I el futur immediat pot
continuar essent bo, sempre que acceptem alguns alts i baixos. Això és
una excel·lent notícia.
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T RI B UNA D E LA NO VA E C O NO MIA

hores d’ara el desenvolupament de la societat digital i la
nova economia ja ha demostrat el seu potencial per augmentar la productivitat i el nivell de
vida dels ciutadans. Però, com es distribueix tota aquesta nova riquesa
que s’està generant? Tot i que els pioners de l’economia digital pensaven
que l’expansió d’Internet i la nova
economia reduiria la desigualtat, en
aquests moments l’opinió més generalitzada és la contrària: la nova economia augmentarà la desigualtat.
Així, les noves classes socials es dividiran en “connectats” i “desconnectats”. Segons les dades disponibles, aquesta divisió digital coincideix bàsicament amb la separació
entre rics i pobres, educats i analfabets, etc.
La raó no és simplement l’enorme
riquesa que han acumulat alguns
dels amos de les empreses d’Internet
més reeixides. Segons les dades de
què disposa el departament de Comerç dels Estats Units, una família
rica d’una zona urbana té una pro-
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babilitat vint vegades superior de tenir accés a Internet que una família
pobre rural. Per la seva banda, un
universitari té una probabilitat vuit
vegades superior de tenir un ordinador que un graduat d’estudis primaris i setze vegades més oportunitats
d’estar connectat a Internet.
Sense anar més lluny, les dades de
la Fundació Retevisión mostren que
mentre que a Catalunya el 18,6 per
cent de la població utilitza Internet, a
Extremadura solament s’arriba al 6,9

per cent. Per tant, la divisió digital
està replicant i, segurament, amplificant la desigualtat ja existent en la
societat actual.
Què poden fer les administracions
públiques per reduir aquesta creixent desigualtat? La primera proposta de gairebé tots els governs, en la
qual va ser pioner Bill Clinton, és facilitar l’accés universal a Internet. En
aquesta línia s’incriu també el Pla
Info XXI del govern central i la majoria dels plans autonòmics en el

camp de les noves tecnologies.
No obstant això, en la divisió digital el problema fonamental no és
l’accés: el preu d’un ordinador és similar al d’una televisió. A més a més,
la connexió a Internet és segurament
més barata que el rebut del telèfon
mòbil que paguen moltes famílies a
més de la línia fixa.
Les causes fonamentals de la divisió digital són l’escassa preparació
“digital” d’amplis sectors de la població i la poca importància que es
concedeix a Internet com a vehicle de
millora social i desenvolupament
personal. Que una família decideixi
comprar un televisor més gran en
lloc d’un ordinador connectat a Internet està més relacionat amb el nivell de formació dels seus membres
que amb el seu nivell de renda. A més
a més, algunes capes de la societat,
com per exemple les persones grans,
consideren erròniament que els ha
passat el temps per incorporar-se a
les noves tecnologies. Accés universal
sí, però formació i conscienciació
també.

