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Diuen que ens salvarà la cultura...

He retrobat l’amic Ko 
Tazawa, que malgrat 
la seva estantissa salut 
ha volgut tornar a Ca-
talunya. Ha vingut 

acompanyat de la Yoshiko, esclar. La 
seva mirada al món és ara mateix fa-
talista. No li falten motius. Corren 
temps estranys. Aquí, al Japó i arreu. 
Per molt crític que fos amb l’ex pri-
mer ministre nipó Shinzo Abe, res no 
justifica l’atemptat criminal que ha 
patit. El Japó pacífic i pacifista sorgit 
després d’Hiroshima ja és història i 
Abe, principal impulsor del retorn al 
militarisme, de cop mor cosit a trets 
mentre feia un míting. En Ko deu es-
tar desolat. Quan dimecres vam pre-
sentar el seu llibre autobiogràfic a la 
Biblioteca Agustí Centelles, l’única 
recepta que ens va donar per fer front 
a la barbàrie i la fragilitat del món 
contemporani va ser la cultura. No-
més la cultura ens salvarà. Així va 
acabar la seva intervenció davant un 
auditori ple i entregat. 

Però aquest missatge, que fa molt 
bonic, i al qual d’entrada tothom 
s’apunta, després no es correspon 
amb la realitat. La cultura? El nos-

tre és un país de misèries, 
de gasiveria. I la cultura 
sempre és la que en surt 
més malparada, sempre 
pot esperar. El clam cul-
tural d’en Ko va ser dime-
cres al vespre. Dijous vaig 
dinar amb Pep Bou, l’ho-
me que es va inventar el 
teatre de bombolles, un 
artista únic, mundial-
ment reconegut. Just 
quan va esclatar la pan-
dèmia havia d’anar a actuar a la Xina. 
I de cop el coronavirus ha acabat amb 
la seva companyia, que ha hagut 
d’abaixar la persiana. ¿Creieu que al-
gú s’ha interessat per la seva sort? 
Fa un mes vam publicar en aquest di-
ari la delicada situació que travessa. 
Cap responsable públic no s’hi ha po-
sat en contacte, ni que sigui per do-
nar-li suport moral. És un referent 
internacional, amb 40 anys de trajec-
tòria. La cultura ens salvarà si no la 
deixem enfonsar... Perdoneu el símil 
fàcil, però vivim en una bombolla 
d’autoengany: anem dient i pensant 
que a Catalunya la cultura és cabdal 
però a l’hora de la veritat, res de res.  

No assenyalo a ningú en concret i 
assenyalo a tothom. La conselleria de 
Cultura de la Generalitat per fi ha 
crescut en pressupost, però és que ve-
nim de molt avall. L’Ajuntament de 
Barcelona fa anys que fa un esforç 
pressupostari notable, però no s’en-
tenen badades com aquesta de les bi-
blioteques. L’Estat no tracta mai ni ha 
tractat ara Barcelona com a capital 
cultural (el greuge amb Madrid en 
aquest terreny és una evidència). Els 
creadors catalans de tots els camps fa 
anys que tot just sobreviuen. L’ecosis-
tema cultural amb prou feines batega: 
teatres mig buits, museus sota mí-
nims, universitats precaritzades, fun-
dacions que fan la viu-viu, empreses 
que van endavant per tossuderia i 
convicció. Tot és petit i justet. Els jo-
ves miren a l’estranger o a Madrid. 
Aquí les oportunitats són mínimes. 
Ni retenim ni atraiem talent.  

Diuen, diuen, diuen que ens salva-
rà la cultura. Però què fem en con-
cret? Abans que la cultura ens salvi, 
haurem de salvar nosaltres la cultu-
ra. Necessito que algú contradigui 
amb fets el meu tremendisme i doni 
ànims a en Ko, a en Pep. A tots. 

Un altre exemple in-
creïble. Aquest agost a 
Barcelona només hi 
haurà 10 biblioteques 
públiques obertes, una 
per districte. De debò? 
Tancat per vacances. 
Home! I els milers de 
joves i adults que no po-
den marxar de la ciutat, 
què? Havien estat de-
clarades fa quatre dies 
refugi climàtic: és a dir, 

un lloc ideal per passar la calora-
da fent cultura. Doncs ni això. 
Sempre ens quedaran les platges, 
oi? No m’imagino cap responsable 
polític dient: “Tanquem els mer-
cats per vacances”. Els mercats i 
les biblioteques són una joia de 
Barcelona. Els llibres també són un 
aliment essencial. No podem tan-
car les biblioteques. Ens creiem la 
cultura, sí o no? Si fos per mi, tam-
bé mantindria obertes les escoles 
(els patis i alguna aula; i ja no par-
lo de les biblioteques escolars, per-
què són pràcticament inexistents, 
un altre dèficit incomprensible 
d’aquest país). 

IGNASI ARAGAY
DIRECTOR ADJUNT

Abans que 
la cultura 
ens salvi 

haurem de 
salvar 

nosaltres  
la cultura, 

no? 

Notícia (econòmica) de la guerra

L’evolució de la guer-
ra dicta l’evolució de 
l’economia. Ucraïna 
va guanyar el primer 
assalt en desbaratar 

els plans de Putin d’una ràpida vic-
tòria, però està perdent el segon 
perquè Rússia sembla que aviat 
controlarà el Donbass. La diferèn-
cia rau en la concentració de tro-
pes russes a la regió i la superiori-
tat de la seva artilleria de llarg 
abast. La guerra sembla que va per 
llarg. L’estratègia de Putin és des-
truir tant com pugui Ucraïna i 
aterrir la població tal com va fer a 
Txetxènia i Síria. I el càlcul és que 
la població russa aguantarà les res-
triccions provinents de les sanci-
ons occidentals millor que l’euro-
pea la inflació i possible recessió 
econòmica.  

Rússia té avantatge en el curt 
termini perquè els ingressos pels 
subministraments d’energia, amb 
els augments de preus, enforteixen 
la seva balança de pagaments i fan 
caixa per finançar la guerra. El punt 
més dèbil d’Europa serà a la tardor, 
quan es podria combinar el males-
tar de la població per les pujades de 
preus amb una recessió induïda per 
la mateixa Rússia en tallar el sub-
ministrament de gas a Alemanya i 
Itàlia. L’escenari previst i desitjat 
per Putin és tenir consolidat en 
aquest punt el domini de l’est 
d’Ucraïna, i ampliar-lo si és possi-
ble al sud, per oferir un alto el foc 
que congeli les posicions. Espera 
que el deteriorament de la situació 
econòmica a Europa aixequi un 
“clam per la pau” que faci que Ucra-
ïna accepti de facto la pèrdua de ter-
ritori davant l’agressió russa. El vi-
atge dels tres mosqueters euro-
peus, Draghi, Macron i Scholz, a 

Kíiv el juny passat pot 
haver estat un primer 
pas per preparar aques-
ta “negociació”. S’ha de 
notar que per primera 
vegada en trenta anys 
Alemanya ha tingut un 
dèficit comercial men-
sual  per l’augment del 
preu de les importaci-
ons d’energia i per tren-
caments en les cadenes 
de producció. 

Les potències occidentals del 
G-7 debaten com aturar el gran
flux de diners a Rússia per les com-
pres d’energia. La darrera idea és
posar un límit al preu del petroli
que ven Rússia. Naturalment, això
és fàcil de dir i molt difícil de posar 
en pràctica. Seria millor posar un
aranzel molt alt a les importacions 
energètiques russes, al petroli en
particular. Rússia intentarà impul-
sar l’exportació de gas, sobretot a la 
Xina, però això requerirà inversió

ment de les importacions de la Xi-
na fa baixar 2,2 punts la inflació als 
EUA. La presidenta del Banc Cen-
tral Europeu (BCE), Christine La-
garde, va dir a Sintra (el simposi 
econòmic de l’eurozona organitzat 
per BCE, similar al de Jackson Ho-
le als EUA a finals d’agost organit-
zat pel Federal Reserve de Kansas) 
que el món de la inflació baixa no 
tornaria. Tanmateix, la globalitza-
ció del sector serveis continua. 

Com que Europa és una econo-
mia molt oberta (i dependent ener-
gèticament) és molt més vulnera-
ble a pertorbacions d’oferta que els 
EUA. Un treball presentat a Sintra 
per Sebnem Kalemli-Özcan va es-
timar que els xocs d’oferta secto-
rials expliquen la meitat de la infla-
ció europea i només un terç de 
l’americana. És més, els xocs i colls 
d’ampolla externs expliquen dos 
terços de la inflació observada a 
l’eurozona en el període de finals 
del 2019 al 2021. La conclusió és 
que els estímuls a la demanda per 
contrarestar la crisi del covid han 
produït una inflació alta magnifi-
cats, sobretot a Europa, per les res-
triccions de l’oferta. La guerra les 
ha agreujat i encara les pot agreu-
jar més segons les accions que 
prengui Rússia. No és casual que el 
Kremlin intenti que Europa no ar-
ribi a l’hivern amb els dipòsits de 
reserves de gas plens.  

Ajustar la demanda a l’oferta a 
cop de pujades de tipus d’interès 
segueix sent l’instrument poc re-
finat que tenen els bancs centrals 
per frenar la inflació. Esperem que 
no necessitin emular la recessió 
que va induir Paul Volcker als 
EUA a principis dels anys vuitan-
ta. De fet, la recessió ja està tru-
cant a la porta.

i concessions importants 
en matèria de preus i se-
rà bastant difícil que 
compensi les exportaci-
ons a Europa (incloent-
hi el Regne Unit).  

Si bé a curt termini 
Rússia té l’as a la màni-
ga, a llarg termini tindrà 
problemes sobretot per 
la manca de perspecti-
ves del talent i l’empo-
briment del seu capital 

humà i capacitat innovadora. Ara 
bé, les implicacions de l’agressió 
russa i el suport implícit de la Xi-
na i l’“equidistància” dels BRICS 
(Brasil, Índia i Sud-àfrica)  van 
molt més enllà perquè configuren 
un món en blocs. Una conseqüèn-
cia possible és que potser ja no tor-
narà la pressió deflacionista degu-
da a la globalització del mercat de 
béns, estabilitzada des de la gran 
recessió de 2008-2009. S’ha esti-
mat que un punt percentual d’aug-
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