
Ángel Pascual-Ramsay: "Encara no ens hem adonat del tsunami que
se'ns acosta"

De discurs acurat i pedagògic, Ángel Pascual-Ramsay (Madrid, 1973) ha volgut explicar la crisi
a Espanya des d'una perspectiva privilegiada. Publica ¿Qué nos ha pasado? El fallo de un país
(Galaxia Gutenberg).

Errada de país?

Sí, perquè no és només de la classe política, com amb certa complaença pensa molta gent. Aquí
ha fallat tothom. Per descomptat, la classe política, però sobretot la classe empresarial.  I  la
sindical,  el  món  intel·lectual...  I  la  ciutadania,  no  per  viure  per  damunt  de  les  seves
possibilitats, que ho ha fet, sinó perquè s'havia acomodat i no va demanar comptes a les elits
amb més contundència.

Quin pes té la cobdícia en la crisi?

Molt de pes, molt. Però sempre hi és, la cobdícia. La qüestió és si hi ha institucions que la
controlen i si tenim una cultura que la neutralitza. A Espanya és fàcil que la gent no pagui
impostos. "Amb IVA o sense IVA?"

I quin pes hi té el sistema financer?

També alt. No tant per com està muntat sinó per males decisions. El crèdit immobiliari, uns
480.000 milions d'euros, era quasi el 50% del PIB. Però el principal problema d'Espanya és que
l'estructura  econòmica  no  és  dinàmica,  no  és  competitiva,  el  poder  econòmic  està  massa
concentrat en determinats sectors, la connivència públic-privat és excessiva, i no hi ha cultura
empresarial,  amb  emprenedors  bloquejats  per  grans  empreses  i  un  accés  al  capital  no
democratitzat.

D'on ve tot plegat?

És un procés. A nivell extern, i no se'n parla, hi ha el canvi geopolític, amb 2.500 milions de
persones més en el sistema, sobretot xinesos, amb uns salaris molt més baixos. Per això dic que
els nostres problemes comencen el 1978, amb les reformes de Deng Xiaoping que portaran a la
Xina actual, i el 1989, perquè la caiguda del Mur de Berlín porta a la reunificació d'Alemanya i
a la recessió, que fa néixer l'euro amb uns tipus d'interès massa baixos per a Espanya. És la
cara fosca del model de capitalisme global. Ha salvat de la pobresa milions de persones, sí,
però ha deixat tota la riquesa creada en mans d'un 20% de la població o menys. I, esclar, si et
bases en el consum i la majoria té les rendes estancades, ¿com ho resols? Sí, amb crèdit, que al
final s'ha de pagar... Un professor ens deia que el que és insostenible no es pot sostenir.

I quan es comença a percebre?

Amb l'euro. No era una zona òptima per a una moneda única, i naixia sense una unió fiscal per
compensar desigualtats regionals. Tot això accelera i agreuja una crisi interna, la d'un model
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