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Draghi demana temps i ajuda

MARIO Draghi demana temps perquè la
política monetària del Banc Central Eu
ropeu(BCE)puguidonarelmàximresul
tat, i també demana ajuda perquè no el

deixinsoldavantlatascadereactivarl’economia.Téraó
quanafirma,comvaferahir,quelapolíticamonetàriaha
estat l’única acció que ha donat suport al creixement a
l’eurozona durant els últims quatre anys. Per això
reclama novament, però amb veu més alta i clara, més
iniciativa dels governs ambmesures fiscals adequades,
que incloguin rebaixesd’impostos imés inversiópúbli
ca, així com reformes estructurals que incrementin la
competitivitat i contribueixin a reduir el dèficit per
comptecorrent.
El creixement de l’eurozona ésmolt feble, tot just de

prop de l’1,5%, l’atur encara és molt elevat, superior al
10%,peròestrobaenlataxamésbaixadelsúltimsanys i
la inflació, propera a zero, és a gran distància de l’ob
jectiu establert del 2% a causa, fonamentalment, de la
caigudadelspreusdelpetroli.Certamentnoésunresul
tat gaire reeixit després de l’enorme esforç monetari
desplegat.

Malgrat això, cal preguntar com estaria avui la zona
euro si no fosper lapolíticamonetària expansiva en su
port del deutepúblic europeu id’estímulde l’economia
que duu a terme el BCE. Probablement encara estaria
patintunadurarecessió,ambmoltmésatur,unainflació
molt més negativa, i amb l’euro al centre de profundes
turbulències financeres. Aquesta reflexió, que també fa
Draghi, és pertinent després dels durs atacs que darre
rament es fan des d’Alemanya contra l’actual política
monetària perquè la consideren massa laxa i, a més,
negativa per als estalviadors i per a la banca pel tipus

d’interèszeroquehainstaurat,amésdelriscdebombo
lles immobiliàries.
Alemanya, des de fa temps, s’ha convertit en un pro

blemaperalBCEipera lamateixaeurozona.Nonomés
s’oposaalapolíticamonetàriaexpansivadel’esmentada
institució, sinó que també rebutja liderar una política
fiscal activaper impulsaruncreixement econòmicmés
alt del conjuntdepaïsosde l’eurozona.Peròúnicament
ambuncreixementmés fort espodrà limitar l’expansió
monetària i apujar els tipus d’interès, com vol Alema
nya, i no a l’inrevés, tal com va dir Draghi en resposta a
lescrítiquesdeBerlín.Lagran idifícil tascade l’eurozo
na, per tant, és desbloquejar els obstacles interns que
frenenel seucreixement.
L’enfrontamentdeDraghiambAlemanyahapujatde

to.Elbanquercentralnos’haviareferitmaidirectament
aaquestpaísenlessevesrodesdepremsaoficialscomva
fer ahir quan va afirmar: “El mandat de la institució és
buscar l’estabilitat de preus per a tota la zona euro, no
nomésperaAlemanya;nosaltresobeïmlallei,noelspo
lítics,perquèsomindependents”.Peròvaanarmoltmés
llunyadvertintAlemanyaqueles crítiquesielsatacsmi
nen la credibilitat de la institució i que la resposta serà
una política encaramés expansiva en la mesura que es
dificultenelsobjectius.Unaamenaça,ensuma,atotsels
detractorsgermànics.
Aquest clima de tensió al si de la zona euro no és bo,

però Draghi està convençut que les mesures del BCE
funcionen,encaraqueamblentitud.Enaquestsentit, es
va mostrar disposat, malgrat Alemanya, a continuar
utilitzant tots els mitjans necessaris i a mantenir els ti
pusd’interèszerodurantel tempsquecalgui finsquees
reactivi l’economia i la inflaciópugia laratlladel2%.

L’espina deGuantánamo

LA presidència de Barack Obama ja té símp
tomes de lame duck, l’ànec coix, sinònim de
final de mandat d’un càrrec electe amb la
pèrdua consegüent d’autoritat i marge de

maniobra. Així ho insinuen la pervivència del penal de
Guantánamo –el tancament del qual va prometre el
president tot justquanvaaccedira laCasaBlanca fa set
anys– i l’acollida distant que les monarquies del golf
Pèrsic han dispensat a Obama en la seva visita a l’Arà
bia Saudita, la quarta i –previsiblement– última de la
seva presidència.
Obamava assumir el càrrec sota la bandera del canvi

endiversos fronts. Enpolítica exterior, es va voler des
marcar dels excessos i errors del seu predecessor, que
li va llegar dues guerres impopulars –l’Afganistan i
l’Iraq– i una doctrina poc gloriosa respecte als drets
dels terroristes detinguts. El símbol d’aquells errors
era–i continua sent– lapresóespecial deGuantánamo,
la base militar arrendada a perpetuïtat per Cuba als
Estats Units el 1903.
La naturalesa extraterritorial del recinte, que escapa

al sistema judicial ordinari dels EUA, va permetre
nombrosos abusos i detencions irregulars des de la
sevaobertura, el 2002, per rebre sospitososde gihadis
meenviats desdemigmón.Guantánamoerosionava la

credibilitat internacional dels EUA –encara que sense
lacol∙laboracióde lacomunitat internacionalnohauria
existitmai comel coneixem– i afeblia la lluita contra el
gihadisme i els seus arguments. El presidi va arribar a
recloure 800 interns i Obama el va heretar amb 242,
dels quals ja només en queden 80.
Paradoxalment, al president dels Estats Units li ha

costatmenysdeposar fi aduesguerres simultàniesque
als llimbs creats pel seu predecessor amb el penal, el
tancament del qual que és un afer intern. El Congrés,
republicà, continuaposant traves a la clausuraque tant
vol el president, en hores d’inventari del seu llegat.
Si el Capitoli no semblamolt interessat a complaure

Barack Obama, l’Aràbia Saudita i les principals mo
narquies del Golf han dispensant a Riad una acollida
tèbia al president, en esperade conèixer el nomdel seu
successor. Si la normalització de relacions amb la Re
pública Islàmica de l’Iran és una de les grans fites del
llegat exterior d’Obama, l’amic saudita treu foc pels
queixals amb l’obertura al país dels aiatol∙làs. Per la
casa dels Saud, el gran enemic continua sent Teheran.
Obama ha estat rebut amb retrets a la capital saudita i
sense que les monarquies del Golf hagin anteposat la
lluita contra l’Estat Islàmic a la confrontació amb el
règim teocràtic xiïta.

Per més voltes que hi dono no
entenc l’obsessió per fer que el
Trambaix i el Trambesòs
s’uneixin. Ja no vaig entendre

quees creessinper estalviarse elmetro
comDéumana que les zones a les quals
arribenmereixen. ¿No havíem eradicat
els tramvies de la ciutat i només n’ha
víem deixat un, el Tramvia Blau, per a
gaudi del turistam? ¿A què treia cap,
doncs, reinstaurar un sistema de trans
portcaducipocflexible?¿Quès’aconse
guia amb tramvies que no es pogués
aconseguir ambautobusoselèctricsque
fessinelmateixrecorregut?Vaigescriu
reunarticle aLaVanguardiaondonava
lamevaopinió i, el dia que es va inaugu
rar el Trambaix i vaig assistirhi per es
criure’nunacrònica,vaigtenirelgoigde
ser insultat per un grup de senyors que
me’l van recriminar. Veient aquells
exaltats, vaig entendreque el tramvia té
uncomponentheroiconostàlgic. Ésuna
devoció empaquetada amb el paper
d’embolicar de la sostenibilitat i empa
rentada amb el veganisme i el retorn a
religionsambdruidesbarbuts.
El2009l’inefablealcaldeHereuvate

nir una idea semblant a aquesta que ens
proposen ara. La va sotmetre a votació.
La immensa majoria dels barcelonins
quehivanopinarvanvotarencontrade

laproposta.Hanpassatsetanys–només
set!– i ara, l’alcaldessa Colau hi torna.
Peròenaquestaocasióni tansolsdema
na l’opinió als ciutadans. Volen tirar pel
dret: unir el Trambaix i el Trambesòs
per la Diagonal tant sí com no. ¿És que
l’opinió expressada el 2009 ja no comp
ta? Veig que un grup de ciutadans ha
creat una plataforma anomenada Sal
vem la Diagonal. Els motius pels quals
s’oposenal tramvia tenensentit:“Unar
quitecte i urbanista francès afirmava
que, des del punt de vista urbanístic, les
dues avingudesmésperfectes d’Europa
són l’avinguda dels ChampsÉlysées de
París i la Diagonal de Barcelona. És ben
segur que a París no cometranmai l’er
rordeferpassartramviesperl’avinguda
dels ChampsÉlysées. Cables, vies i ca
tenàries arran de l’arc de Triomf de
l’Étoile són inimaginables. ABarcelona,
sí. L’eufòria del tramvia parteix d’un
gravíssim error. Es vol fer creure que la
soluciódeltransporturbàaBarcelonaés
poder anar directament de Badalona al
BaixLlobregat, inoésaixí.La funciódel
tramvia és acostar la perifèria a la ciutat
de Barcelona i no travessarla bru
talment.Eltramvia,talcomestà, jacom
pleixlasevafunció.Elciutadàquevadel
BaixLlobregat aBarcelona, quan arriba
a la plaçaMacià, es troba en la mateixa
situacióqueelsveïnsqueviuenenaque
lla zona; és a dir, que per anar a Sant
Gervasi,CiutatVella, elPortoqualsevol
altra part de la ciutat handeprendre un
mitjàdetransportquehivagi.Eltramvia
no és un taxi ni un servei porta a porta i,
quan se sobrevalora, el resultat és el
desastre”.
¿A qui beneficia econòmicament

aquestadèria constructora?Algúhi deu
sucar, ¿no? Jo en tindria prou que tra
guessin els nefastos panots amb dibuix
defullesd’arbrequehivaposar l’alcalde
Trias quan va remodelar l’avinguda fa
un parell d’anys i els substituïssin pels
tradicionals de Barcelona, damunt dels
quals s’hi camina lamardebé.c

PobraDiagonal

VolenunirelTrambaix iel
Trambesòsper laDiagonal;
l’opinióexpressada
el2009 janocompta

Quim Monzó


