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Crecquetinc64anys.Vaignéixer iviscaNovaJersey.Tincdos fills, queesvancriarambmi.He
treballat amb polítics i he vist que, per ells, la màxima preocupació són ells mateixos i que no
entenen d’economia. Republicans i demòcrates són propietat dels bancs. Sóc catòlic

“A l’octubre tindremcrisi
deldeutedelsgoverns”
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A
ls 15 anys vostè ja era milio-
nari.
Vaig fer diners comprant i ve-
nentmonedes antigues. Als 23
ja publicava prediccions sobre
el mercat de l’or assessorant

inversors i fins i totbancs suïssos.
Va desenvolupar unmodel econòmic que

provamatemàticamentl’existènciadecicles
en l’economia.
M’interessavamolt el perquèdel cicle depuja-
des i caigudes als mercats. Vaig estudiar engi-
nyeria informàtica i intel·ligència artificial i
vaig crear (1972) unprogramaque relacionava
diferents camps, dades econòmiques, amb la
mevagranpassió, lahistòria.El programaana-
litzavaunagranbasededadesa la recercad’un
patróqueexpliquésaquestsvaivensdel’econo-
miamundial.

Ielvatrobar.
Vaig observar que als pànics financers, des del
1683 fins al 1907, els separava una mitjana de
3.141 dies (8,6 anys), el número pi multiplicat
permil. I així va sorgir elmeu codi, que no no-
mésprediu la caigudade les economies, també
prediuguerres i canvispolítics.

Esvaconvertir en l’assessormésrequerit
delmón.

El 1983 vaig fundar el Princeton Economics
Group, i vaig continuar creixent ambdelegaci-
ons a tots els mercats del món. Molts governs
van sol·licitar els meus serveis, però no neces-
sàriament feienelqueels recomanava.

Va predir el crac del 1987, el col·lapse del
Nikkei(1989)ielcol·lapsefinancerdeRússia
(1998) trentadiesabansquepassés.
Tot està interconnectat: si per exemple algú
decideix envair un país, abans es produeixen
moviments grans de diners. Quan el London
Financial Times va publicar en portada la pre-
dicció que vaig fer de la caiguda financera a
Rússia, la CIA em va voler comprar el progra-
ma, però emvaignegarperquènoel volienper
ajudar lagent, sinópergestionarelpoder.

Nocrecqueesrendissintanfàcilment.
Sócbonprogramador,totselsmeusordinadors
estaven interconnectats: si en un hi havia una
interferència, el sistemadeixavade funcionar.

Elvanconvidaraformarpartd’ungrupde
banquerspoderosos.
Sí, el Club de Nova York d’inversors, gent que
estavaenfonsderisc.Novaigvolerformarpart
delseusistemadevida.Jojavolavaenprimera,
jadormiaalsmillorshotels,teniaunacasamag-
nífica... A partir d’un nivell és impossible viure
ambmés luxe i gastar més, llavors guanyar di-

ners es converteix en el joc de Monopoly, es
compren i es venen companyies. No vaig voler
traspassaraquesta línia.

Unaqüestióètica?
Abans el banc es cuidava del client, es creaven
empreses que generaven llocs de treball. Els
crèdits sónper a això.Avui tots funcionencom
bancsde transacció, noels importes res, et dei-
xendiners i li veneneldeuteaunaltre.

Livancastigarlagenialitat ambonzeanys
depresó.
El 1999 vaig avisarAmadaCorporation, un cli-
entjaponèsimportantdelsectordelmetall,que
el club d’intocables –GoldmanSachs i ungrup
de bancs d’inversió– manipularien el preu del
mercatdelmetall.

Hovadeduirel seuordinador?
Sí, i això li va suposarpèrduesgrans i inespera-
des,alclub.Lareaccióvaseracusar-medefrau
i vaig ser demandat per conspiració amb dos
empleatsdelRepublicBankofNewYork.

Elvancondemnar.
Jo enregistrava totes les converses per demos-
trarque lameva feinaera legal, però la jutgessa
no va admetre aquests enregistraments coma
proves d’innocència. Increïblement, va nome-
nar un alt executiu de Goldman Sachs com a
administrador de la meva societat. El 2001 el
Republic Bank of New York (ja HSBC) va ser
declarat culpable de frau i obligat a restituir
danys i perjudicis arran de comprovar que no
existia tal frau.

Iperquènoelvandeixaranar?
A l’HSBC, membre del club, no li interessava
que parlés. Amés, la CIA volia elmeu poderós
programa i jo continuava sense lliurar-l’hi.
Desprésdels set anys, emvanempresonar cinc
anysmésperdesacatamenta l’autoritat.

Comvaacabar, totaixò?
Vaigtenirsort,elmeucasvaarribaralTribunal
Suprem i em van deixar en llibertat (2011). Els
bancs han hagut de pagar 5.700milions de dò-
lars en multes per actes criminals, els que jo
vaigcomençaradenunciarel 1999.

Quèvaaprendrea lapresó?
Ano rendir-me, i nome’n penedeixo. Ara pre-
tenia retirar-me, però elsmeus clients han tor-
nat perquè saben que no sóc part de la política
ni dels banquers. Al setembre penjaré el meu
programaainternetperquèestiguiadisposició
de tothomdemaneragratuïta i esperoqueaju-
di a fercanvispolítics.

Quinessónavui lessevesprediccions?
L’octubred’aquestanycomençaràunacrisidel
deutedels governs que assolirà el punt àlgid el
2017, i aquests es veuran forçats a ser més
agressiusambelsciutadanspermantenirelseu
poder,ambmés impostos i suprimintenlame-
suradelquesiguipossibleeldretdevot.

Quinaés lasevaesperança?
Queelsciutadansprenguinconsciènciadecom
es redueixen els seus drets, ja ens estan prepa-
rant per eliminar la moneda i perquè funcio-
nemelectrònicamenta travésdelsbancs i, així,
no tinguemcapacitatdemaniobra.

Històries escabroses
Entrewhiskyiwhisky
m’explicalasevahistòria,
quevaigpoderconèixer
almagníficdocumental
Elvisionario,deMarcus
Vetter,queesvaemetre
alDocsBarcelonaique
explicaambrigor,dadesi
testimoniscomelseumo-
deldeprediccióeconòmi-
caelvaportaraasses-
sorargovernsi inversors
internacionals,comels
banquersméspoderosos
deNovaYorkelvanin-
tentarenfonsaracusant-
lod’haverestafat3.000
milionsdedòlars, icom
laCIAvaintentarapode-
rar-sedelseusistemaper
evitarquefespúblicl’es-
quemapiramidalenquè
s’habasateldeutemundi-
aldurantdècades.Faanys
queArmstrongprediu
quel’1d’octubredel2015
hihauràunacrisideldeu-
tequesacsejaràl’econo-
miamundial.
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