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Cartes per anar tirant

A Ferran Amat:
la socialització
del bon gust

E
O r i o l B o h i g a s

“Com el mal gust
general que es palesava
sobretot en els mobles,
els quadres, les catifes
i les vaixelles que lluïen
les cases dels nostres
bons burgesos”

stimat amic, promo-
tor de la botiga Vin-
çon. Parlem molt so-
vint de les diverses
onades successives de
bons dissenyadors ca-

talans, de les quals ens sentim tan co-
fois, i sovint també ens queixem de la
manca de correspondència de la in-
dústria local, que mostra un escàs in-
terès cultural o es declara econòmica-
ment insuficient per afrontar la inno-
vació i la recerca. Fa uns quants anys
aquesta situació era evident i, en certa
manera, tan escandalosa com el mal
gust general que es palesava sobretot
en els mobles, els quadres, les catifes i
les vaixelles que lluïen les cases dels
nostres bons burgesos, els mateixos
que en llurs indústries s’haurien hagut
de preocupar pel bon disseny. Ineficà-
cia industrial i mal gust eren dues
anomalies aparellades.

Cal reconèixer que el panorama ha
canviat bastant aquests últims anys,
especialment pel que fa a l’interès dels
industrials cap als diversos processos
del disseny. No sé si han estat miracu-
losament influïts pels manifestos en-
tusiastes dels abnegats dissenyadors o,
simplement, s’han trobat xuclats per
una certa globalització que els ha
obligat a entendre com anaven aquests
temes arreu del món. Sigui com sigui,
avui dia, per explicar el disseny català,
ja no cal recórrer com abans als pro-

totipus i als projectes, perquè la fabri-
cació seriada –almenys en els aspectes
de poca envergadura tècnica i de ten-
dència ornamental o comunicativa– ja
té un gruix prou consistent. Historia-
dors de la modernitat com Juli Capella
n’han fet exposicions i catàlegs que ja
fan prou goig.

Però el gust no ha evolucionat tan
positivament. Em sembla que només
cal visitar els pisos d’una certa burge-
sia, les sales d’espera dels metges, els
vestíbuls i els dormitoris dels hotels,
els despatxos dels notaris, les cases de
recepció dels famosos, els escenaris de la
televisió, les perruqueries, els cafès i
els restaurants per adonar-nos de quin
és encara el nivell de la vulgaritat que
ens envolta. I el pitjor és que molts han
fet un cert esforç de modernització
penjant serigrafies abstractes ben em-
marcades i reproduint els models que
ofereixen un centenar de revistes de

decoració, totes iguals, vessant la ma-
teixa pornografia domèstica. Algun dia
haurem de fer una antologia exemplar
de totes aquestes revistes per entendre
com, per sota de les posicions culturals
de cert prestigi, ha perdurat a tot Es-
panya el mal gust articulat per unes
directores, unes estilistes i unes fotò-
grafes molt ben pagades per aconse-
guir acreditar el mal gust com un gust
de l’elit.

Ja sé que hi ha moltes excepcions de
qualitat i que cal comptar també amb
un sector de gent intel·ligent que sap
resoldre el seu entorn amb la modèstia
del “no cal”: les cases no moblades, els
restaurants no decorats, la dignificació
dels fets casuals i mal endreçats. Diria
que el primer esforç –i encara un dels
més persistents– per aconseguir una
generalització de la discreció del bon
gust te’l devem a tu, estimat Ferran. A
la teva botiga de mobles i utensilis del
passeig de Gràcia has aconseguit edu-
car un sector d’usuaris que no es mi-
ren aquelles revistes ni compren seri-
grafies sense solta ni volta, que no
s’enlluernen pel prestigi de les firmes
internacionals a preus inassequibles
–emmagatzemades a les botigues de
disseny– i que han après a crear el propi
ambient amb la casualitat de la troba-
lla, amb la simplicitat visual i amb
l’equilibri dels gustos personalitzats.

Te n’hem de donar les gràcies, con-
vençuts com estem que has estat i ets

la persona més assenyalada en aquest
redreçament i, en conseqüència, en la
creació d’un antiestil que marca el bon
gust d’un sector de la nostra societat. A
més, has envoltat la teva tasca amb
esdeveniments notables: el descobri-
ment de la domesticitat de la Pedrera,
la reutilització semipública del pati
interior de mansana, la nova línia en el
grafisme i l’art dels aparadors, la pro-
moció d’exposicions d’art a cavall del
disseny i la provocació i tantes altres
coses de caràcter més privat, com, per
exemple, la restauració de la casa
Ugalde de Caldetes, segurament l’obra
més interessant de José A. Coderch,
que, gràcies a tu, ha estat magnífica-
ment ressuscitada.

Hem utilitzat tantes vegades el terme
bon gust en to pejoratiu per ridiculitzar
la disfressa de la manca de cultura amb
hipòcrites apariències empolvorades de
decorativisme, que potser cal que t’a-
clareixi que ara interpreto d’una altra
manera. El bon gust que tu ens has co-
municat és exactament el contrari: és la
manera d’arribar a una generalització
–fins i tot una socialització– que ser-
veixi per a tothom sense haver de caure
en falsos refinaments espectaculars,
sense haver-se d’esforçar a escollir sig-
nes d’un estatus i sense haver de clau-
dicar en les ridiculeses del disseny més
modern, precisament el que s’allunya
dels principis ètics i econòmics de la
modernitat.

➤ ➤ ➤

Patriotisme, egoisme i borses
J o s é G a r c í a M o n t a l v o

L’
última setmana ha repre-
sentat una excel·lent oportu-
nitat per aprendre alguns
dels principis bàsics del fun-

cionament dels mercats. Durant els
dies anteriors a la reobertura de Wall
Street dilluns passat, la premsa, el go-
vern nord-americà i moltes cases d’in-
versió van fer una crida al patriotisme
borsari. A totes les cadenes de televisió
s’insistia que després d’un fet greu (a-
tac de Pearl Harbor, inici de la Guerra
del Golf, crisi dels míssils de Cuba) la
borsa cau durant dos dies per guanyar
almenys un 15 per cent al cap de sis
mesos. Warren Bufett i d’altres dels
grans taurons de Wall Street assegu-
raven que ells comprarien sense parar
quan s’obrís el mercat. La Comissió del
Mercat de Valors dels EUA va canviar
les seves regles per permetre la com-

pra, per part de les empreses, de les
seves pròpies accions. Res d’això va
funcionar i els mercats de valors es van
desplomar. Quin ingenu podia pensar
que els inversors, per moltes banderes
americanes que hagin comprat, es
mourien per una altra cosa que no fos
el benefici propi? Els mercats que fun-
cionen correctament i sense interfe-
rències són cecs, brutals i eficients.
Aquesta és la seva grandesa tot i que
també la seva pobresa. No honren els
morts ni distingeixen entre “bons” i
“dolents”. De fet, és segur que algú s’ha
beneficiat enormement de la caiguda
del preu de les accions de les compa-
nyies aèries que s’ha produït durant
aquesta setmana. I segurament han
estat els “dolents”, ja que ha de ser al-
gú que sabés que el dimarts 11 alguna
cosa terrible passaria amb la indústria

aeronàutica. El dilluns 10 les apostes
(putt options) que es produiria una
enorme caiguda de la cotització d’U-
nited Airlines i American Airlines (les
companyies els avions de les quals es
van estavellar el dia dels atemptats)
van patir un augment estratosfèric en
la seva cotització. Això vol dir que al-
gun inversor estava apostant clara-
ment per un desastre en la cotització
d’aquestes dues empreses en el futur.
Els “dolents” són fanàtics però no be-
neits. En tot cas seria un error pensar
que la debacle borsària d’aquesta set-
mana ha estat causada exclusivament
per l’efecte dels atemptats, tot i que
sigui cert que aquests han augmentat
encara més el pessimisme que ja vivia
el mercat.

En primer lloc, Wall Street va ro-
mandre tancat durant quatre dies en

els quals totes les notícies econòmi-
ques van ser negatives (caiguda de la
confiança dels consumidors i onzena
caiguda mensual consecutiva de l’ín-
dex de producció industrial, tot referit
al període anterior als atemptats), per
la qual cosa l’efecte d’aquestes notícies
no es va veure reflectit a les cotitzaci-
ons fins a la reobertura. En segon lloc,
els beneficis de les empreses ja havien
caigut un 17 per cent en el segon tri-
mestre i, en funció dels avisos anteri-
ors als atemptats, s’esperava que cai-
guessin un 22 per cent en el tercer
trimestre. En tercer lloc, molts dels
sectors que han patit un càstig borsari
més gran ja arrossegaven problemes
feia bastant de temps. Les línies aèries
tenien greus problemes financers per
la disminució dels vols de negocis, la
demanda d’equips informàtics estava
sota mínims i els ingressos de les cases
d’inversió queien en picat davant la
disminució de les operacions finance-
res causada per un mercat a la baixa.
Per cert, respecte a les línies aèries ha
estat interessant comprovar com tots
els experts i el govern dels Estats Units
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JORDI SÀBAT

Sobre els nous kamikazes que clamen que esclati una guerra santa

Terrorisme
d’última
generació

S’
C a r l e s S e n t í s

ha dit que Carlos,
pseudònim del
veneçolà Ilicht
Ramírez Sán-
chez, era el Bin
Laden dels anys

50-60. No era ben bé això. Carlos, co-
munista d’herència –el seu pare li po-
sà al néixer el patronímic de Lenin–,
treballava per compte de grups fona-
mentalistes influïts pels palestins. I,
segons sembla, amb característiques
mercenàries, car cobrava molt bon di-
ner. No ho feia sol, sinó que tenia sota
la seva autoritat una cèl·lula de col·la-
boradors i ajudants. A ell es degué la
col·locació d’una bomba en el Drugs-
tore de Saint Germain-des-Prés. Ell fou
també l’ànima del segrest –amb mort
per entremig– dels delegats dels paï-
sos petroliers (OPEP) reunits a Viena.
L’últim crim el va cometre a París, on
a l’obrir la porta de casa seva i trobar-se
amb dos policies de paisà, els matà ipso
facto amb la pistola que ja tenia a la mà.
La part més il·lustrativa de la història
de Carlos és la seva fugida a través de
països acollidors. El darrer va ser Síria,
d’on potser al sentir-se espiat es va
traslladar a Khartum, la capital del
Sudan, que sempre ha estat una pla-
taforma de terroristes. Vivia a Khar-
tum molt confortablement quan un
dia, del seu llit estant, fou clorofor-
mitzat per agents francesos –amb
complicitat sudanesa– i traslladat a

un avió que l’emmenà a París, on des
de fa anys rau a la famosa presó de La
Santé. Carlos és el que en diríem un
llatí de raça i no pas tampoc de religió
musulmana. A la presó llegeix i escriu
i, naturalment, veu la televisió moltes
hores. Veié, doncs, pràcticament en
directe l’atac aeri sobre les Torres Bes-
sones de Nova York i el Pentàgon de
Washington. Com que té un amanu-
ense que li escriu, el cridà tot seguit i
féu unes declaracions plenes de joia i
satisfacció. Digué que les torres caigu-
des li compensen els seus llargs anys
carceraris i que, a més, ell va ser, en-
torn del 1962, qui ja va suggerir un
atac d’aquesta mena. Evidentment, a la
presó, Carlos pot dir el que li sembli. El
que ja no mereix aprovació és que les
seves declaracions hagin aparegut ben
desplegades sobre el diari parisenc
France-Soir. Aquest diari és bastant sen-
sacionalista, però jo ni hi veig ni tan
sols sensació, a la reproducció de les
paraules exultants de satisfacció d’un
assassí convicte davant d’uns fets que
han costat la vida a sis o set mil per-
sones en un ensorrament apocalíptic.
Ara Carlos, com alguns altres crimi-
nals o bojos, reivindica la idea d’un
atac a un gratacel quan això s’ha ex-
pressat ja en novel·les de ficció i fins
passà en petit format fa uns anys.

Carlos, en el rengló terrorista, es vol
fer més important del que va ser. Però
això no ho aconseguirà perquè encara

que procedeix d’una família benestant
de Caraques, com Bin Laden d’una al-
tra de Riad, la superioritat del saudita
és esclafadora. Ell també era a Khar-
tum amagat i no el van caçar, ni des-
prés ningú no ho ha aconseguit mal-
grat ésser, des de fa temps, enemic
públic dels Estats Units. A tot estirar
un míssil li va tocar molt a prop, cosa
que ha fet que els seus amagatalls de
les muntanyes d’Afganistan siguin
més complexos. Els terroristes de l’è-
poca de Carlos tenien molt de dilettante.
Ho va ser l’editor italià Fertinelli i, en
definitiva, encara que amb més pro-
fessionalitat i noblesa, el guerriller
Che Guevara. Aquests guerrilers o ter-
roristes s’exhibien.

Ara entre els radicals islàmics això

s’ha acabat. Viuen en l’opacitat abso-
luta i sacrificada i els de les Torres
Bessones estaven, com és sabut, im-
mersos en la vida americana de forma
que no es fessin sospitosos ni per als
seus professors de vol. Un dels moni-
tors no va sospitar –fins després– que
el fet que no volgués aprendre a ater-
rar ni a enlairar un Boeing, sinó a
conduir-lo per l’aire, tenia una expli-
cació. S’hauria pogut estalviar tanta
mortaldat. Precisament la capacitat de
fondre’s en l’àmbient que demostren
els terroristes immolats a Nord-amèri-
ca és el que preocupa més els serveis
americans i també europeus. Estan
constituïts en cèl·lules que poden estar
allunyades de les seves fonts –supo-
sem Bin Laden– un any o dos. Obrant
pel seu compte és difícil descobrir en-
llaços i encara més les proves que ara
reclamen els ulemes, perquè saben que
no les trobaran. Els ulemes a Kabul ja
saben el que es fan.

Els terroristes suïcides de Palestina
han tingut fins ara unes característi-
ques semblants: molt joves, orfes o
desvalguts i amb un cap atapeït de
promeses paradisíaques. Però els ter-
roristes que han dut a terme l’atac
americà eren persones fetes, de 25 a 30
anys. Passats per universitats i escoles
politècniques, correctament vestits i
vivint en apartaments de 200.000 pes-
setes al mes; alguns amb la seva dona
i fill. ¿Quants n’hi ha de kamikazes
d’aquesta categoria, bé a les ordres de
Bin Laden, bé actuant com a satèl·lits?
Això és el més preocupant. El fet que es
puguin dissimular entre els milers de
musulmans –la immensa majoria in-
nocents– que hi ha a Alemanya, a An-
glaterra, a França, i també a Itàlia i a
Espanya. Si es concentrés tot l’esforç a
l’Afganistan i no es mantingués l’aler-
ta a les ciutats occidentals, es podria
produir el fet d’atacar un centre obli-
dant les parts. D’una manera o altra els
actuals terroristes volen provocar la
guerra santa: és el seu somni.
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han assenyalat que a Europa funciona
millor el sistema de funcionaris públics
ben pagats per operar els detectors de
metalls. El control de la seguretat als
aeroports nord-americans el fan em-
preses subcontractades que paguen als
seus empleats el salari mínim (com si
fessin hamburgueses en un Burguer
King) i la rotació anual de les quals és
superior al 100 per cent. Potser el go-
vern i el ministeri de Defensa haurien
de prendre nota d’això abans de seguir
contractant empreses privades per a
serveis públics de seguretat.

Amb la caiguda dels mercats durant
aquesta setmana les cotitzacions estan
a un nivell similar al que tenien durant
la crisi de l’estiu del 1998. Pensant a
comprar? Totes les accions li semblen
barates? Penseu-ho dues vegades.
Aquesta vegada no serà com les ràpides
recuperacions de la crisi del 1987 i
1998. El principal factor que va perme-
tre una millora ràpida de la borsa du-
rant aquestes crisi va ser el fort consum
privat transformat en increment de
beneficis de les empreses. Ara, fins i tot
abans dels atemptats, la confiança dels

consumidors, tant als Estats Units com
a Europa, estava caient ràpidament. A
més a més, des del 1996 els economistes
seriosos, i el mateix Greenspan, que ja
el desembre de 1996 va encunyar la se-
va famosa “exuberància irracional”, es-
tan segur de l’existència d’una enorma
bombolla en els mercats de valors. Di-
vendres, el preu de les accions era en-
cara molt superior al de 1996 i els ràtios
PER encara són molt alts pels estàn-
dards històrics. Els atemptats han ac-
celerat la punxada de part de la
bombolla que encara queda. Al Japó la
cosa ha estat més lenta però igual
d’implacable. L’índex Nikkei ha passat
de 37.000 a menys de 10.000 en deu
anys.

Podrà la política econòmica salvar les
borses? D’entrada el govern nord-ame-
ricà es gastarà el superàvit públic que
encara quedava a l’agost (176.000 mili-
ons de dòlars) en més despesa militar
(20.000 milions), el paquet d’emergèn-
cia inicial (40.000 milions), les ajudes a
les línies aèries (15.000 milions) i d’al-
tres ajudes i retallades d’impostos (es
parla de reduir els impostos sobre els
guanys de capital, permetre amortitza-

cions accelerades, subsidis a la inversió
i reducció del cost de la Seguretat Social
dels treballadors per valor de 60.000
milions de dòlars). Això sense comptar
amb la reducció dels ingressos per
impostos que ja s’està produint des de
començaments d’any com a conse-
qüència de l’alentiment de l’economia.
A més a més, els tipus d’interès poden
seguir baixant. No obstant, tots
aquests programes ja els hem vist
aplicats abans al Japó (enorme aug-
ment de la despesa pública i tipus
d’interès del 0%) sense observar cap
efecte positiu en l’economia ni la borsa
nipona. Per tant, la clau està en la re-
cuperació de la confiança dels consu-
midors. L’alcalde de Nova York ho ha
dit clarament: no necessitem més vo-
luntaris per a les tasques de rescat. El
que necessitem és que tothom surti al
carrer i compri ja els regals de Nadal.

En resum, els mercats de valors no
entenen de pàtries ni de banderes. No
entenen d’ètica ni d’estètica. Només
comprenen una trilogia: beneficis, be-
neficis, beneficis.

■ José García Montalvo. Professor del departament

d’economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra


