
DIVENDRES, 2 DE JULIOL DEL 2010 el 3 de vuit 29

“Un fantasma recorre Europa; 
és el fantasma del comunis-
me. Totes les forces de la ve-
lla Europa s’han unit en una 
santa croada per enfrontar-se 
a aquest fantasma: el Papa, el 
Tzar, Metternich i Guizot, els 
radicals francesos...” Així co-
mençava el Manifest del Partit 
Comunista, escrit el 1848 per 
Karl Marx i  Friedrich Engels, 
que alguns ens vàrem apren-
dre de memòria quan enca-
ra crèiem que era possible 
la utopia. Les coses no van 
anar exactament com havi-
en imaginat aquests teòrics 
del comunisme i el fracàs  del 
model va  entronitzar l’opció 
antagònica com a única viable 
i va desacreditar l’essència ma-
teixa del Manifest. 
 Un altre fantasma  recorre ara 
les vinyes d’Europa i del Pene-
dès; és el fantasma d’un gran 
núvol de feromona sintètica. 
Contra el corc de la vinya, la 
indústria química i farmacèu-
tica ha inventat la tècnica  sub-
til de la confusió sexual. Con-
sisteix en la difusió constant 
i continuada de la feromona 
sexual de la plaga  que es vol 

combatre, amb l’objectiu de 
crear un gran núvol que pro-
voqui la desorientació dels 
mascles, de tal manera que 
siguin incapaços de localitzar 
les femelles i fecundar-les. A 
la fotografia adjunta podem 
veure el dispensador  de fe-
romona penjat en un cep de 
Font-rubí.
Pobres mascles... i pobres fe-
melles, quin escenari més 
cruel! Un mal dia, en un labo-
ratori de vés a saber on, algú va 
trobar la manera d’amargar-los 
l’existència. A les mans d’uns 
desaprensius, aquesta fórmu-
la podria  resultar fatídica per 
a l’espècie humana. Un pagès 
i enòleg amic meu,  el Josep 
Queralt de cal Via de l’Avellà,  
no se n’acaba de refiar, ja que 
tem que alguna repercussió 
pugui afectar col·lateralment 
el medi ambient. 
Em considero un de tants mi-
lions i milions de persones del 
planeta que no acabem de di-
gerir  com (i durant quant de 
temps !) ens hem pogut dei-
xar confondre per les feromo-
nes sintètiques manipulades 
del Fons Monetari Internaci-
onal i dels bancs centrals, de 
les agències de ràting, dels 
fons d’inversió,  dels  gurús 
del capitalisme, dels bancs i 
les caixes, dels governs i les 

oposicions, de  les escoles de 
negocis i del director de la su-
cursal d’una entitat financera 
del meu poble, per fer honor 
al professor  Leopoldo Abadia, 
autor d’un  parell de llibres 
sobre l’actual episodi de crisi 
econòmica que patim. Prou 
que hi havia senyals d’alar-
ma,  però  ens van fer creure 
que no eren  amenaces sinó 
oportunitats virtuoses d’un 
model econòmic  exemplar... 
basat,  però, en l’enriquiment 
ràpid, l’especulació financera 
i immobiliària i la cobdícia il-
limitada dels operadors. 
Quan els va explotar el petard 
a la cara,  tots els governs afec-
tats van aplicar la mateixa re-
cepta: evitar l’esfondrament 
del sistema financer perquè 
arrossegaria, deien,  la resta de 
l’economia,  i injectar recursos 
públics per salvar  les entitats 
en dificultats. I altra vegada, 
els mateixos que ens havien 
enganyat durant els darrers 
quinze o vint anys van justi-
ficar  i lloar aquesta mesura 
com si fos  la cosa més natural 
del món. Els qui havien predi-
cat la desregulació per actuar 
amb total impunitat exigien 
a l’Estat que els tragués les 
castanyes del foc,  i nosaltres, 
il·lusos però ja  una mica rece-
losos,  ens ho vàrem tornar a 

empassar!
      Als balanços comptables  i 
als comptes de resultats d’al-
gunes entitats financeres 
greument afectades per la crisi 
els podríem seguir el rastre per 
saber amb certesa  si es troben 
en aquesta deplorable situació 
a causa de la recessió econòmi-
ca  general;  per la seva pròpia 
incompetència, cobdícia o vo-
racitat a l’hora de gestionar 
el negoci  en el passat,  o per 
culpa de la seva incapacitat  
per superar  l’adversitat en el 
present. O per les tres opcions 
a la vegada.
I ara resulta que amb els diners 
de tots,  els banquers i els cai-
xers que s’han acollit al FROB 
(Fons de Reestructuració i Or-
denació Bancària) podran con-
tinuar  com si res, sigui quina 
sigui la seva responsabilitat 
(millor seria dir irresponsa-
bilitat) i als funcionaris i als 
pensionistes els redueixen o 
els congelen les seves rendes. 
Sembla que una cosa i l’altre 
són inevitables per reduir el 
dèficit de l’Estat.... però costa  
d’entendre-ho per molt que 
s’esforcin a explicar-ho. Sobre-
tot pels directament afectats,  
que no veuen gens clar  que 
se’ls demani a ells sacrificis i 
estrènyer-se  el cinturó, men-
tre no es prenen dràstiques 

mesures per sancionar els 
responsables del cataclisme 
i per  evitar que en un futur 
es puguin tornar a cometre 
les mateixes (o pitjors) atro-
citats. Sota el pretext que cal 
refundar el capitalisme el que 
faran és exactament això, re-
inventar-lo, però amb uns mè-
todes   més sofisticats i perver-
sos. Ens portaran sempre  deu 
pobles d’avantatge.
Hi ha un abisme ètic i moral  
entre les mesures de salva-
ment de les entitats financeres 
en dificultats i la recent  rebai-
xa dels sous dels funcionaris i 
la congelació de les pensions. 
Les primeres s’ho van buscar, 
estan a l’origen del problema i 
a l’ull de l’huracà i van treure’n 
tots els beneficis possibles du-
rant l’època de vaques grasses,  
mentre que els funcionaris  i 
els pensionistes, sense tenir-hi 
res a veure,  n’han  esdevingut  
finalment les víctimes. Abans 
ja havien rebut  la meitat dels 
quatre milions d’aturats. 
      Per molt que ens ho justi-
fiqui  el govern socialista, la 
Unió Europea, el Fons Mo-
netari Internacional,  el Banc 
d’Espanya, la CECA i la llarga 
llista d’organismes, patronals, 
escoles de negocis i el sum sum 
corda, per molt que  avui tots 
ells es felicitin per la mesura, 

no puc evitar la sensació que 
em sembla que altra vegada 
ens estan aixecant la camisa 
els mateixos de sempre. Quan 
els convé, tots ells escampen 
un núvol  de feromona sintè-
tica degudament manipulada  
i ja t’han enganyat;  però, el 
més  patètic de tot és que, si 
et descuides,  perds el nord  i 
acabes combregant amb ro-
des de molí.   (Tampoc són 
creïbles els cants de sirena de 
la dreta hipòcrita, la d’aquí i 
la d’allí,  que es queixa que la 
mesura arriba massa tard. Pro-
bablement ells ho haurien fet 
abans i pitjor). Diuen que, a 
causa d’aquestes retallades als 
funcionaris i pensionistes, el 
PP ha augmentat  la distància 
electoral amb els socialistes 
en set o vuit punts (els ente-
sos en demoscòpia afirmen 
que molts votants socialistes  
decebuts  mostren  la seva 
resignació afirmant  que no 
aniran a votar), mentre que 
els hereus dels comunistes, a 
gran distància sempre dels dos 
grans partits, es queden  pràc-
ticament igual que abans, o 
una mica pitjor. 
 Malauradament, ara, el fan-
tasma del comunisme aigua-
lit que s’arrossega per Euro-
pa ja no genera por. Ni por ni 
esperança. 
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