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S' ha fet pœblic que ja s—n 611.000 persones. Aquesta Žs l'esgarrifosa xifra de
l'atur a Catalunya com a conseqŸ•ncia de la crisi econ˜mica en qu• ens trobem.
La manca de visibilitat de les microtrag•dies quotidianes que l'atur comporta no
impedeix que en con•ixer la xifra a l'al•a s'accentu• la indignaci—, reclamada per
Hessel. La indignaci— creix quan es veu que, lluny d'apostar per solucions radicals
que ofereixin una m’nima seguretat sobre el futur immediat, les mesures que
vŽnen de la pol’tica se situen nomŽs en tres l’nies: estimular l'economia
productiva, afavorir el cr•dit i promoure les mˆximes retallades de la cosa publica
a causa del deute. No hi ha cap iniciativa per actuar amb fermesa sobre les
causes.

Les mesures de reacci— sembla que s—n parcials i molt poc ambicioses, i aix˜ no
satisfˆ ni tan sols el poble alemany, que amb aquesta recepta nomŽs estˆ sortint
en part de la crisi. No valen plantejaments estrictament individuals que no
adoptin el mˆxim principi de realisme. Angela Merkel veu ara el resultat electoral
d'ignorar la intel!lig•ncia social: la ciutadania global estˆ entenent que si no
s'actua sobre els or’gens de la situaci— de decad•ncia del sistema, la davallada
continuarˆ amb efectes dramˆtics.

Actuar sobre les causes implica assumir que la creaci— d'un mercat financer com
a eix de l'economia globalitzada, sense regulaci—, ni tributaci— fiscal definida, ni
capacitat comptable de ser identificada, s'estˆ convertint en la maquinˆria de
destrucci— de l'economia productiva i la sostenibilitat dels estats. Mentrestant, la
indœstria de l'armament creix de forma escandalosa com a mercat encara poc
regulat. El cert Žs que hi ha entitats i persones, simb˜licament aglutinades en el
que s'anomena la "gent de Davos", que, amb plena consci•ncia dels costos
col!lectius, han impulsat aquest model per garantir beneficis particulars a costa
d'engrandir enganyosament el concepte llibertat  . L'evid•ncia del que passa ja Žs
massiva. El documental Inside job  , que ha rebut l'Oscar al millor documental,
estableix les claus de l'anˆlisi i contribueix a dir les coses pel seu nom. A l'Estat
espanyol, una querella penal contra les ag•ncies privades de qualificaci— de deute
impulsada per l'associaci— ATTAC i l'Observatori DESC estˆ tractant de posar
l’mits a la impunitat davant la situaci—. La reacci— segueix el mateix itinerari
marcat com sempre per les iniciatives pioneres als Estats Units, en procediments
judicials i de drets civils a Ohio, Connecticut i Calif˜rnia. Allˆ les acusacions s'han
situat en accions que haurien fomentat informaci— fraudulenta i afavorit clients
particulars amb els informes que emeten.

El resultat Žs que s'han impulsat noves regulacions i algunes condemnes judicials
sobre els responsables. Moody's, Standard & Poor's i Fitch han estat entitats que
van peritar a l'al•a l'estimaci— del valor de determinats productes financers de
qualificaci— t˜xica. La creaci— de les valoracions ha estat i Žs la responsable de
generar molt sovint una ficci—. Aix˜ s’, afavorint entitats financeres que s—n
clients o amb altes percepcions econ˜miques per a intermediaris, o emetent
informes de darrera hora que giren el curs de la borsa. La querella espanyola i
catalana es basa en els delictes de manipulaci— arbitrˆria del preu de les coses
(art. 284 del Codi Penal) o d'informaci— sensible de ser usada en benefici
econ˜mic propi (art. 285). El primer article textualment estableix que
"s'imposarˆ pena de sis mesos a dos anys als que, utilitzant informaci—
privilegiada, realitzin transaccions o donin ordres d'operacions susceptibles de
proporcionar indicis enganyosos sobre l'oferta, la demanda o el preu de valors o
instruments financers, o s'assegurin una posici— dominant en el mercat d'aquests
valors o instruments amb la finalitat de fixar els seus preus a nivells anormals o
artificials". En la dinˆmica de poder en qu• aquestes entitats actuen, els poders
pol’tics, que s—n hostatges dels informes d'avaluaci— de les mateixes ag•ncies pel
que fa al d•ficit pœblic, no poden reaccionar. La situaci— Žs tan desesperada que
no existeix cap font de cr•dit mŽs enllˆ de Qatar o l'aposta dels bons a particulars.
Amb aquest panorama, les iniciatives judicials, la difusi— en els mitjans de
comunicaci— i la creen•a ferma en uns valors •tics de la nostra col!lectivitat fan
imprescindible l'actuaci— de la societat civil com a motor del canvi.

S'han de trobar les esquerdes en el dret, en la l˜gica de les ci•ncies econ˜miques i
en el valor de la capacitat ciutadana per engegar accions d'una revolta pac’fica
que porti la pol’tica a un lideratge nou. La crisi nuclear al Jap— evidencia el fracˆs
d'un model energ•tic, i aix˜ Merkel tambŽ ho ha pagat. La realitat estˆ provant
quin futur podem tenir si som capa•os de combinar tres nous paradigmes: el
decreixement intel!ligent, la cultura de la pau i el nou paradigma ecol˜gic. NomŽs
aix’ podrem seguir afirmant que com a civilitzaci— creiem en la just’cia social i els
drets humans.
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