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RESUM DE LA TROBADA AMB ANTONI CASTELLS, DOCTOR EN ECONOMIA 
I EXCONSELLER DE FINANCES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
 "Els que decideixen no els hem votat i els que hem votat, no decideixen, 

cosa que provoca una desconfiança molt gran del sistema democràtic”  
 
El passat 18 de desembre, els socis del Cercle van reunir-se al Club Nàutic de 
Ciutadella amb Antoni Castells, Doctor en Economia i Ex-Conseller de Finances de la 
Generalitat de Catalunya. El Dr. Castells va fer un repàs a l’actualitat econòmica i 
política a nivell mundial, europea, nacional i en clau catalana, uns dies abans que es 
produïssin les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de Desembre.  
 
CRISIS MUNDIAL 
 
En primer lloc va fer referència a la recent crisis mundial, afirmant que el món havia 
passat la pitjor sotragada econòmica des de la gran depressió. Des dels anys 30, mai 
el món havia tingut un creixement mundial de l’economia negatiu com es va produir 
l’any 2009 i a més, acompanyada d’una gran recessió. La sort és que es va poder 
evitar el pitjor gràcies a les lliçons apreses l’any 1929, tal com va manifestar Bern 
Bernacke, president de la Reserva Federal, que l’havia estudiat a fons. Gràcies a això 
es va saber reaccionar passant d’una situació greu a una situació dolenta, evitant que 
el sistema financer mundial s’ensorrés, precipitant-lo a una gran depressió. L’actuació 
dels bancs centrals i els governs basada en l’estímul fiscal va evitar mals majors i va fer 
que alguns països com Estats Units, sortissin de la gran recessió al tercer trimestre del 
2009. Per la seva part, Europa va semblar també que se’n sortia però va tornar a 
recaure per les polítiques de recessió. Espanya, va necessitar 10 anys per recuperar-
se. Segons Castells, la lliçó que es desprèn de tot el que va passar és que un sistema 
financer excessivament desregulat, va acabar propiciant una crisis molt forta i ara 
caldria que hi hagués un equilibri entre l’Estat i els Mercats perquè per tal que 
funcionin els mercats, ha d’haver regles del joc i institucions que les facin complir.  
 
GLOBALITZACIÓ 
 
En segon lloc, el Dr. Castells va voler parlar de la globalització afirmant que era bona 
perquè ampliava les possibilitats de l’economia i les possibilitats de creixement però 
tenia els seus grans perjudicats, amb unes conseqüències indesitjables en termes de 
desigualtats i sectors perdedors que necessitava de respostes polítiques. “Si en 
conjunt hi guanyem però hi ha sectors perjudicats, això només es pot resoldre 
compensant-los per aquells que hi hagin guanyat molt, però per fer-ho calen 
instruments polítics que és la feina que han de fer els governs”, afirmava el Dr. 
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Castells. “Si no es fa, aquells que han perdut, acabaran provocant una resposta 
política que farà insostenible una societat en la que hi guanyem tots”. És per això que 
quan aquestes respostes polítiques no es donen a nivell global, la gent busca la 
resposta atrinxerant-se a nivell nacional i és el que passa avui dia: es busquen 
respostes nacionals a problemes globals, cosa que només es pot fer tancant fronteres, 
una situació que genera uns costos molt grans com els que veiem amb el Brexit o 
també amb en Trump, amb el seu discurs de base nacional.  
A nivell Europeu és molt clar que la situació que cada vegada passa amb més 
freqüència és que els que decideixen no els hem votat i els que hem votat no 
decideixen, provocant una desconfiança i allunyament molt gran dels ciutadans del 
funcionament del sistema democràtic. És per això que el Dr. Castells creia que calia 
restablir la correspondència entre l’àmbit de presa de decisions i l’àmbit d’elecció, 
construint l’Europa política. 
Per acabar-ho de fer entenedor, el Dr. Castells va voler fer referència al Trilema de 
Rodri, que plantejava l’economista turc de Harvard Dani Rodri, que afirmava que 
d’aquestes tres coses (globalització, democràcia i sobirania nacional), només eren 
possibles dues a la vegada. “Si volem globalització i democràcia, oblidem la sobirania 
nacional. Si volem mantenir sobirania nacional i democràcia, oblidem la globalització i 
si volem sobirania nacional i globalització, que és el que actualment tenim, el que està 
fallant és la democràcia perquè tenim uns Estats que fan unes grans proclames de 
sobirania nacional però no pot decidir i tenim una globalització amb unes regles que 
ningú controla”, va explicar didàcticament Castells. “Quan els anglesos es queixen 
que les coses es decideixen Brussel·les i no al seu Parlament, que fa segles que va 
introduir la democràcia, ens trobem amb un greu dilema per resoldre i no afrontar-lo 
és potenciar que pugui explotar d’una manera que no ens agradi”.  
 
EUROPA 
 
Al continent europeu hem patit els problemes de la gran recessió que s’esmentaven al 
principi, més dos problemes superposats. D’una banda, una crisis derivada d’una 
aplicació de polítiques econòmiques equivocades d’austeritat i consolidació fiscal 
imposades des de l’any 2010, que van precipitar una segona recessió i que ens van fer 
sortir més tard de la crisis que altres zones del món com Estats Units. D’altra banda, la 
crisis derivada d’una unió monetària incomplerta que ha fet, per exemple, que als 
països menys competitius de la zona euro com per exemple Espanya, s’acumulessin 
uns desequilibris que no s’haurien provocat mai si no haguéssim tingut l’euro. Al haver 
renunciat als mecanismes de correcció que es poden fer amb els tipus de canvi i els 
tipus d’interès, es va anar acumulant un desequilibri per compte de corrent amb 
l’exterior, que va arribar a un percentatge del 10% al estar a la zona euro i que no 
s’haurien produït mai si encara tinguéssim la pesseta perquè quan s’arribava al 3%, et 
trobaves amb uns problemes que t’obligaven a devaluar o bé refredar l’economia. Es 
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vivia una pressió molt forta que amb l’euro va semblar que no existia al compartir una 
mateixa moneda. El problema és que no tots els països son iguals de competitius i no 
és el mateix deute alemany que deute espanyol. Al no tenir unió política, unió 
bancària ni unió fiscal, la unió monetària es converteix en un pou de contradiccions. 
L’ordre lògic quan s’ha de produir aquests processos comença per una unió política 
(Estats Units), després al mateix moment la unió fiscal (pressupost, impostos i tresor) i 
després, molt més tard, la unió monetària. No hi ha moneda sense Estat però a 
Europa ho hem volgut fet així i en aquests moments, s’està intentant corregir malgrat 
que és una tasca molt complexa.   
 

ESPANYA 
 
Després de 10 anys s’ha sortit de la crisis a Espanya però els aprenentatges ens 
demanen ser més competitius i els desafiaments que tenim com a país son molt 
grans. Afortunadament ara portem 4 anys seguits amb un saldo positiu exterior per 
compte corrent, una situació que no havia passat des dels anys 70. Un dels 
desafiaments és la nostra productivitat, que hauria de fer un salt estratosfèric. El 
segon desafiament és el nivell d’endeutament excessivament elevat, que el dia que 
puguin els tipus d’interès serà un problema. El tercer desafiament son les esquerdes 
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en la legitimitat del sistema polític, que crea unes conseqüències econòmiques massa 
grans. El poder polític no es pot imposar només per la força i si no hi ha una 
acceptació per part dels ciutadans, acaba petant. Cal refer el pacte constitucional amb 
el reflex de les realitats nacionals minoritàries i cal revisar la concepció unipolar i 
centralista radial de la realitat econòmica espanyola que segueix concebent una 
Espanya que té el seu origen i fi a Madrid. No s’ha volgut modificar la constitució i al 
final, s’haurà de canviar de constitució.         
 
CATALUNYA 
 
Si Washington fos Nova York, Estats Units no seria un país federal, si Camberra fos 
Sydney, Australià no seria un país federal. El país federal es basa en un equilibri en el 
poder dels Estats, en una legítima pugna per aconseguir les coses amb el que és 
impensable que el Govern Federal es posicioni a favor d’un o en contra d’una altre. 
En aquest sentit, el Dr. Castells va explicar que creia molt en la competència i bona 
part de la historia del catalanisme i del conflicte amb Espanya, s’explicava per la 
bicapitalitat. Una realitat d’una Catalunya que sorgeix a finals del segle XVIII i XIX que 
té poder econòmic però no té poder polític i que el necessita per poder tenir lleis que 
afavoreixin la seva economia. En aquest sentit, el catalanisme durant 150 anys intenta 
aconseguir aquest poder polític per dues vies, la del poder polític propi o la de 
canviar l’estat espanyol (el General Prim als seus discursos ja ho demanava) però no 
ho aconsegueix mai. A l’altra banda hi hagut un designi del nacionalisme espanyol, 
que ha estat fer de Madrid, que ja tenia poder polític i militar, un poder econòmic. I 
per això ha construït una Espanya radial en contra dels propis interessos d’Espanya 
perquè calia que Barajas fos important per glòria seva. En aquest sentit, el poder de 
l’Estat ha contribuït a que Madrid aconseguís aquest poder i envers Catalunya, la seva 
formula ha estat la de tornar a espanyolitza-la, cosa de la que tampoc ha tingut èxit.        
 
 


