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1. Introducció 
 
Islàndia, octubre de 2008. El Govern central decideix intervenir els tres principals bancs 
de l’illa. Mesos més tard cau el govern i s’evidencia que ha començat una reacció 
popular que rebutja l’actuació de banquers i polítics. A més, està decidida a canviar les 
estructures institucionals necessàries perquè mai més una crisi generada per la 
irresponsable gestió de polítics i banquers recaigui en els ciutadans. 
  
El fenomen a Islàndia és i seguirà sent sens dubte un focus d’atenció a tot el món per 
tots els canvis iniciats l’any 2008. Fins ara però, bona part de la societat catalana s’ha 
pogut assabentar d’aquest fenomen només de manera superficial i inexacte, ja sigui a 
través de les poques notícies aparegudes als mitjans o les informacions que han 
circulat a través d’Internet. 
 
La intenció d’aquest estudi és d’intentar exposar els fets que s’hi han produït de 
manera extensa i rigorosa, per a comprendre millor tot el procés. A la primera part es 
fa una petita introducció al país per a entendre’n la naturalesa del seu sistema polític i 
econòmic. A la segona part s’hi exposa una crònica dels fets que explica i 
contextualitza els esdeveniments més importants entre l’octubre del 2008 i el juny del 
2011. Per això ha calgut una primera feina de documentació que inclou tant mitjans 
estatals com estrangers.  
 
Ja a la tercera part s’engega un apartat on l’objectiu central és la reflexió. Els fets 
d’Islàndia són molt útils per a entendre com funciona el sistema econòmic i financer a 
nivell mundial. Per això, en aquesta secció s’analitzen i assenyalen les mancances i 
errors del propi sistema i s’hi exposen, a mode de reflexió, quines vies es podrien 
seguir per a transformar-lo. 
 
No voldria acabar sense abans justificar el títol que dóna nom al treball. Són moltes les 
maneres que s’han utilitzat a l’hora de referir-se al fenomen islandès que centra 
l’estudi, des de Revolució Silenciosa fins a Revolta Popular. Vull assenyalar que, per les 
seves pròpies característiques no es pot anomenar revolució, en tant que no s’ha 
canviat d’arrel el sistema polític i econòmic que ha funcionat a Islàndia. Sí que es pot 
dir en canvi que hi ha hagut una revolta ja que la reacció popular, l’explosió del 
descontentament social, ha estat prou majoritari i rellevant com per poder-la 
considerar així. Pel que fa a l’adjectiu, semblaria xocant poder qualificar la revolta 
islandesa de “silenciosa” si és té en compte que l’eina de protesta més emprada han 
estat les cassolades. Sí que es pot dir però que ha estat silenciada. Però no només per 
culpa de la poca informació que han proporcionat els mitjans de comunicació, sinó 
perquè en general (també mitjans alternatius) la informació distribuïda fins ara ha 
estat molt poc elaborada. Així doncs, esperant que futures publicacions facin caducar 
mica en mica l’adjectiu de “silenciada”, presento un primer escrit sobre la reacció 
popular a la crisi islandesa, la Revolta Silenciada. 
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2.  Com és Islàndia? 
 
“Una petita illa al nord-oest d’Europa amb pocs habitants i algun volcà”. Així és com, 
segurament, una gran majoria definirien Islàndia. Però aquest país guarda trets molt 
especials que el fan un Estat realment únic. Per això resulta imprescindible conèixer la 
seva història recent, la població que hi habita, l’economia (com no) i també el seu 
sistema polític. 
 

Història i població 
 
En aquestes fredes terres hi han passat, des del primer assentament fins ara conegut, 
que data del 840 després de la nostra Era, diversos grups nòrdics i d’origen gaèlic, 
bàsicament irlandesos i escocesos.  
 
Islàndia va pertànyer a Dinamarca des del S.XIII, però al S.XIX i amb les migracions cap 
al Canadà de més del 20% de la seva població, el sentiment nacionalista s’enfortí. Així, 
el 1914 es firmà l’Acta d’Unió, pel qual Islàndia esdevenia un Estat independent i 
sobirà però amb un reconeixement i unió especial amb el Rei de Dinamarca. L’acta 
acabà 25 anys més tard i el 1944 els islandesos decidiren per referèndum acabar amb 
la unió amb el Rei danès i redactar una nova constitució. Naixia d’aquesta manera la 
República d’Islàndia. 
 
Actualment compta amb poc més de 310.000 habitants, dels quals quasi 200.000 viuen 
a la capital, Reykjvik. La població d’origen estranger forma sols el 6% de la població i 
l’Església predominant és la luterana. I tot i que la llengua oficial i més important sigui 
l’islàndès, també hi són presents l’anglès, llengües nòrdiques i l’alemany. 
 
L’Índex de Desenvolupament Humà islandès és del 0.811 i ocupa el 17è lloc a l’escala 
mundial. Aquest índex, més enllà d’informar-nos sobre la capacitat econòmica dels 
ciutadans, ens permet tenir una idea sobre com de saludable i longeva és la vida 
(esperança de vida al néixer) i la qualitat i accessibilitat del seu sistema educatiu 
(combinació entre taxes d’alfabetització i matriculació escolar). 
 
Per últim, ocupa el primer lloc en l’Índex de Pau Global en el darrer informe publicat el 
juny del 2011 per l’Institute for Economics and Peace. Aquest índex està format per 
indicadors com les guerres i conflictes en les quals participa el país, les taxes de 
criminalitat i la despesa militar, entre d’altres. 
 

Economia 
 
A Islàndia els recursos naturals es limiten a la pesca i la geotèrmia. Fins al S.XX el país 
depengué bàsicament de l’agricultura i la pesca. Malgrat tot, les dures condicions 
climàtiques van crear fortes crisis alimentàries entre la població al llarg de la seva 
història. La pesca ha continuat sent el seu sector més fort. Tot i això, en l’estructura 
per sectors hi té un pes molt rellevant el sector de serveis (70%), seguit de l’industrial 
(25%) i l’agrícola (5%). 



 4 

Islàndia compta amb una moneda pròpia, la corona islandesa. Al juny de 2011 es 
canviava 1€ per 165 corones. Com s’analitzarà més endavant, el sistema econòmic 
fixat ha estat el d’una economia capitalista de lliure mercat, caracteritzada per una 
tributació estatal relativament baixa però amb un sistema del benestar força 
desenvolupat.  
 

Sistema polític 
 
Aquest país és especial en molts sentits i un d’ells és el fet que presumeix de tenir un 
dels parlaments més antics del món, l’Althingi, funcional des de l’any 930 de la Nostra 
Era.  
 
La Constitució, que data del juny de 1944 (amb posteriors esmenes) defineix Islàndia 
com un país democràtic i parlamentari. Les eleccions legislatives se celebren cada 4 
anys, així com l’elecció del President de la República, que es realitza per vot directe. 
Actualment, el President és Ólafur R. Grímsson, mentre el càrrec de Primer Ministre 
l’ocupa la senyora Jóhanna Sigurðardóttir. 
 
El partits més importants són l’Aliança Democràtica, el Partit per la Independència 
(ambdós de centre-dreta), el Moviment d’Esquerra-Verda i el Partit Progressista. El 
multipartidisme regnant ha fet que en la majoria de les legislatures els governs hagin 
estat de coalició.  
 
 

3. La revolta 
 

Arriba la crisi 
 
L’any 2008 es recordarà com l’any que donà inici a la crisi econòmica i financera 
mundial més important de les darreres dècades. Tot i el component global de la crisi  
cada país visqué el seu propi procés de camí cap al cataclisme. Així, les hipoteques 
subprime que protagonitzaren el crack als Estats Units disten del boom immobiliari que 
tingué lloc a l’Estat Espanyol. Però, i a Islàndia? 
 
Bé, en el seu cas, la crisi tingué també els seus orígens al món financer. Ja als anys 80 
Islàndia adoptà mesures de caire neoliberal: disminució dels impostos, desregulacions i 
privatitzacions. A la dècada dels 90, amb la incorporació a l’Espai Econòmic Europeu, 
aquest procés s’accelerà amb la privatització de sectors com la pesca i l’energia, que 
abans eren de titularitat pública. I el cert és que en aquells anys s’aconseguí reduir 
l’atur al 1%, situar el PIB per càpita entre els més elevats del món i tenir superàvit 
pressupostari. A més, pocs anys abans de la crisi Islàndia era el país amb un IDH més 
elevat.  
 
L’onada de desregulacions més important s’inicià amb la dècada del 2000. Aprofitaren 
l’ocasió noves empreses multinacionals com Alcoa, que s’instal·laren al país per a 
construir plantes de fosa d’alumini i altres instal·lacions d’explotació de fonts d’energia 
com el projecte Karahnjukar. Aquest projecte inclou la construcció de tres macro-
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preses per a produir energia hidroelèctrica a costa de destruir la glacera més gran 
d’Europa. 
 
Fou també en aquest període quan es privatitzaren els tres principals bancs del país: 
Kaupthing, Landsbanki i Glitnir. Aquests tres bancs començaren a operar bàsicament 
per Internet. La seva tasca consistia en prestar grans sumes de diners a negocis 
islandesos amb un retorn a llarg termini. Al mateix temps, els bancs es finançaven a 
curt termini d’altres bancs europeus. En només cinc anys, aquests bancs demanaren 
préstecs pel valor de 120.000 milions de dòlars.  
 
El procés va fer enriquir molt a les elits islandeses, i és que tal com assenyala el Nobel 
d’Economia Paul Krugman, “the benefits of the financial bubble went overwhelmingly 

to a small minority at the top of the income distribution”1. En aquestes condicions i vist 
l’èxit del moment, tot semblava justificar el paradigma neoliberal. En aquest sentit, el 
PIB d’Islàndia es veié incrementat una mitjana del 6% entre el 2005 i el 2007, i la borsa 
es multiplicà per 9 entre el 2003 i el 2007. A nivell de carrer, molts ciutadans 
s’endeutaren per comprar béns d’alt valor. S’iniciaren també grans obres de 
construcció com centres comercials i multicines; i aquest sector donà feina a molts 
immigrants, sobretot d’origen polonès. 
 
Vistos els grans rendiments que oferien els fons islandesos, milers d’holandesos i 
britànics, entre ells nombrosos bancs, decidiren invertir i especular en la banca 
islandesa. Els banquers i empresaris islandesos, per la seva banda, iniciaren una cursa 
cega de comprar altres bancs, empreses i fins i tot clubs de futbol. Això sí, tot a crèdit.  
 
Fins i tot el Fons Monetari Internacional lloava aquest model. L’any 2007, per exemple, 
tot i esmentar possibles riscos d’estabilitat, l’FMI declarava que “The medium-term 

prospects for the Icelandic economy remain enviable. Open and flexible markets, sound 

institutions, and skillful management of the country's natural endowments have 

enabled Iceland to benefit from the opportunities afforded by globalization”2. I no 
només elogiava el seu sistema bancari assegurant que “The banking system’s reported 

financial indicators are above minimum regulatory requirements and stress tests 

suggest that the system is resilient.”3, sinó que continuava apostant per frenar la 
inversió pública, especialment en la massa salarial i les prestacions socials.  
 
Quatre anys més tard, un informe independent4 criticava durament la manca de 
previsió del FMI, per no haver sabut anticipar la crisi i no haver escoltat les veus que 
alertaven d’una possible inestabilitat econòmica i financera. 
 
Com tota bombolla però, va acabar petant. I és que quan els bancs europeus que 
donaven deute a curt termini començaren a dubtar de la solvència de la banca 
islandesa, aquesta es veié sense fons i començà la seva particular crisi. 
 

                                                 
1
 P. Krugman, The Icelandic Post-crisis Miracle, 30/06/10, krugman.blogs.nytimes.com 

2
 Iceland-2007 Article IV Constultation, Concluding Statement, www.imf.org 

3
 Iceland: Financial System Stability Assessment—Update, IMF 2008 

4
 IMF Surveillance in 2004–07, IEO 
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Nosaltres no paguem 
 
A finals del 2008 caigué Lehman Brothers i seguidament ho feren els tres grans bancs 
islandesos. A més, la borsa islandesa s’ensorrà i la corona islandesa es devaluà en un 
76%. L’any 2009, el PIB disminuí un 6%. Com passaria més tard amb Grècia, Irlanda i 
Portugal, el Fons Monetari Internacional s’oferí ràpidament per a sufragar el deute. 
Això sí, amb l’obligació d’aplicar el pla d’ajustament marcat pel fons. Però a diferència 
del que farien els governs d’aquests tres països, l’executiu islandès decidí rebutjar el 
“rescat” i nacionalitzar, el dia 8 d’octubre de 2008, el banc Kaupthing (una setmana 
després d’haver nacionalitzat Glitnir, el tercer banc del país). A més, el Govern 
assegurà que es garantien els dipòsits dels seus ciutadans, però no els estrangers. El 
dia següent el Primer Ministre britànic, Gordon Brown, anunciava que es congelaven 
tots els fons de les companyies islandeses al Regne Unit, aplicant ni més ni menys que 
la Llei Antiterrorista.  
 
La intervenció islandesa no suposà que el dèficit passés directament a l’Estat, sinó que 
es continuaven considerant com a deficitaris els propis bancs. Per a arrodonir-ho, es 

Requadre 1. El cas irlandès 
 

Una situació molt semblant es donà també a Irlanda. Aquest país fou 
objecte de tots els elogis possibles per part d’economistes i polítics liberals 
pel seu gran creixement econòmic. Les causes que feren possible el “Miracle 
Irlandès”, com sovint s’ha anomenat, foren les de la vella recepta del 
Consens de Washington: liberalització de l’economia, baixa càrrega 
impositiva a les empreses, disminució general dels impostos i una mínima 
intervenció estatal. Tot plegat situava Irlanda entre els 10 països menys 
intervinguts del món. 
 
Aquestes i altres condicions, com la inversió en educació o l’àmplia recepció 
de fons europeus, van transformar l’economia del país, que passà a centrar-
se en els sectors de la innovació, les noves tecnologies i també en 
l’immobiliari. Les condicions empresarials eren atractives i moltes empreses 
com Apple, Microsoft i Google no dubtaren en instal·lar-s’hi. El PIB 
augmentà fins arribar als 44.500$ de PIB per càpita l’any 2007, situant-lo al 
vuitè lloc del rànquing mundial. 
 
Amb la crisi, però, l’economia irlandesa, fortament endeutada, es tornà 
insostenible i moltes empreses van marxar d’Irlanda. El resultat fou que 
dirigents polítics decidiren aplicar les fortes retallades socials i s’injectaren 
46.000 milions d’euros públics als bancs. La poca intervenció i la 
liberalització, que havia permès una ràpid creixement, feia ara inevitable la 
fuga lliure de grans empreses que deixaven el país en la ruïna. D’altra 
banda, els pocs ingressos estatals a causa de la reducció tributària a 
empreses i particulars feia que no es poguessin mantenir els mateixos 
nivells de l’Estat del benestar. 
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crearen 3 nous bancs als quals es traslladà els dipòsits “sans” dels ciutadans islandesos, 
però no així els deutes amb els estrangers. 
 
En aquell moment, els governs britànic i holandès decidiren pagar els dipòsits als seus 
ciutadans, esperant recuperar-los més tard de l’Estat islandès. Però el fet que la 
quantitat a retornar fos ni més ni menys que 4.400 milions d'euros, va fer sortir al 
carrer milers d’islandesos reclamant que no fossin ells els qui paguessin els deutes dels 
bancs. La consigna era clara: no volien que el sector públic gastés una quantitat 
equivalent a diversos cops el PIB islandès per a pagar els deutes  d’uns bancs que 
s’havien enriquit irresponsablement. La protesta però, no era només per a rebutjar el 
retorn del deute sinó per denunciar unes pràctiques de la classe política i econòmica 
que havia dut el país a la fallida. “Govern incompetent” era el seu principal crit. 
 

Els referèndums 
 
Al gener del 2009 la pressió popular va fer caure el govern Hilmar Haarde, format per 
una coalició conservadora-socialdemòcrata i de caire liberal. L’abril del mateix any, se 
celebraren eleccions anticipades, d’on sortiren guanyadors l’Aliança Socialdemòcrata i 
el Moviment d’Esquerra-Verds. La coalició nombrà com a nova Primer Ministra 
Johanna Sigurdardottir, membre de l’Aliança Socialdemòcrata.  
 
El nou Parlament aprovà retornar el deute a britànics i holandesos amb un interès del 
5,5%. La llei que preveia el retorn del deute però, provocà una nova reacció popular i  
un quart de la població s’afegí a una petició urgent que demanava el veto presidencial 
a aquesta llei. El President de la República, Ragnar Grímsson, emeté una declaració 
oficial el 5 de gener del 2010 on afirmava que “It is the cornerstone of the 

constitutional structure of the Republic of Iceland that the people are the supreme 

judge of the validity of the law. (…) It is then the responsibility of the President of the 

Republic to ensure that the nation can exercise this right.” En conseqüència, emparant-
se en l’article 26 de la Constitució5, decidí convocar un referèndum per a validar la llei, 
el primer a la història d’Islàndia. De manera immediata l’agència de qualificació Fitch 
(veure requadre 2) va baixar la qualificació d’Islàndia i definí la nova situació de “revers 
important”.  
 
El referèndum celebrat el març del 2010 tingué com a resultat aclaparador el “no”, i és 
que el 93% dels votants rebutjaren l’acord de retorn dels fons. Alguns economistes 
però, argumenten que la decisió de no rescatar els bancs fou més una opció forçada 
per la manca de capital que no pas una elecció.  
 
L’abril del 2011 se celebrà un nou referèndum. De nou, es preguntava als islandesos si 
acceptaven pagar el deute que el banc fallit Icesave tenia amb els 340.000 inversors 
britànics i holandesos. Tant el govern verd-socialdemòcrata com l’oposició es 
decantaven pel “sí”, i aquesta vegada les condicions eren més favorables als 
islandesos, ja que l’interès passava de ser un 5,5% a un 3,3% i el termini augmentava 
dels 15 als 35 anys. 

                                                 
5
 L’article 26 , exposa que el President pot rebutjar un projecte de llei i sotmetre’l a decisió popular. 
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Requadre 2. Les agències de qualificació 
 

Les agències de qualificació creditícia són organitzacions privades que, en 
paraules seves, “opinen”  sobre la solvència dels emissors de crèdit. En base 
a un rating avaluen diferents entitats financeres, bancs i governs, per donar 
informació als mercats financers sobre la capacitat estimada d’aquestes 
entitats de retornar un deute. Les més importants avui en dia són Moody’s, 
Standard & Poor’s i Fitch, i les tres juntes controlen el 90% del mercat. 
 
En el cas que ens ocupa, les agències han tingut un rol important alhora de 
qualificar els diferents Estats. Com es pot deduir fàcilment, el seu poder és 
del tot extraordinari. Així, les avaluacions negatives respecte el deute d’un 
Estat poden provocar la desconfiança d’inversors internacionals. En 
conseqüència els països “avaluats” es veuen obligats a pagar un interès més 
alt i això fa que s’agreugin els seus problemes de finançament. En última 
instància, aquesta desestabilització de l’economia pot acabar portant un 
país a la fallida. 
 
La rellevància d’aquestes agències planteja ja d’entrada dos problemes. El 
primer, la seva credibilitat. El segon, la seva legitimitat. Començant pel 
primer, segurament el fet que més ens pot indicar la feblesa de la 
credibilitat és que les seves avaluacions de les hipoteques-escombraria 
americanes que desencadenaren la crisi eren de Triple A (el màxim) fins 
pocs dies abans de la seva fallida. En el cas islandès, la qualificació dictada 
per Moody’s a aquest país el febrer del 2007 era també la més alta. 
 
El problema però, no és només la seva manca de previsió, sinó que en 
camps com el mercat una opinió genera per si mateixa una situació. Com es 
diu popularment, la crisi comença quan algú afirma que hi ha crisi. Tal com 
s’explica al llibre Manifest d’economistes aterrats, “Les agències de 
qualificació financera contribueixen en gran mesura a determinar els tipus 
d’interès en els mercats de renda fixa al atribuir qualificacions carregades 
d’una gran subjectivitat, o inclús amb la voluntat d’alimentar la inestabilitat 
font de beneficis especulatius”1. 
 
Molt relacionat amb aquesta primera problemàtica hi ha la manca flagrant 
de legitimitat d’aquestes agències. Com s’ha exposat més amunt, són 
organismes privats i amb uns interessos i ideologies concrets. Cap ciutadà 
els ha escollit i, tot i això, poden marcar el futur de milions de ciutadans.  
 
 
 

1 P. Askenazy, T. Coutrot, A. Orléan, H. Sterdyniak, Manifiesto de economistas 

aterrados, 2010. 
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A més, el govern assegurava que la venda dels actius bancaris nacionalitzats permetria 
pagar la major part del deute. Malgrat tot, si l’acord prosperava suposava pagar 3.900 
milions d’euros. 
 
Sumat al recolzament del govern i oposició, així com òbviament dels governs britànic i 
holandès, també l’Unió Europea, el FMI i les agències de rating tenien els ulls posats 
sobre la consulta. Lògicament, tots ells desitjant la victòria del “sí”. Tant és així que 
l’agència qualificació Moody’s amenaçà uns dies abans que si el resultat era negatiu, 
rebaixaria immediatament la qualificació del deute islandès.  
 
El resultat del referèndum fou un altre cop negatiu, tot i que en aquesta ocasió només 
amb el 60% dels vots en contra. Immediatament, els governs britànics i holandesos 
anunciaren que acudirien als tribunals perquè fossin ells qui prenguessin la decisió 
final. I és que aquests dos països entenien que Islàndia no compleix amb la normativa 
de l’Espai Econòmica Europeu ja que no estava garantint els 20.000 primers euros de 
cada dipositant i perquè discriminava els creditors no islandesos. 
 
Un altre focus de totes les mirades era si es veuria afectat el procés d’adhesió a la Unió 
Europea6, i més encara després que Joaquín Almunia, comissari europeu de 
Competència de la Comissió Europea, assegurés que un “no” al referèndum 
comportaria que el país no tingués cap expectativa d’avançar en les negociacions 
d’adhesió. La reacció de l’UE però, va ser, malgrat tot, favorable. El dia següent al 
referèndum, els comissaris d’Ampliació europeus afirmaven que “el resultat del 
referèndum no impactarà en les negociacions d’adhesió que estan en marxa i amb les 
que la Comissió està plenament compromesa”7. 
 
La revolta però, no acabava allí. Els ciutadans, disposats a què aquella situació no es 
repetís mai més decidiren d’una banda castigar-ne els seus (ir)responsables i de l’altra 
canviar les regles del joc. 
 

Persecució judicial 
  
Per un costat s’inicià una investigació judicial dels banquers i inversors que havien 
provocat aquella bombolla financera. El març del 2011 es produïren les primeres 
detencions a Reykjavík i també a Londres, en el marc de la investigació feta per la 
britànica SFO (Oficina de Frau Greu). A la capital islandesa es van detenir dues 
persones, mentre que a la britànica se’n van detenir set en una acció conjunta entre la 
policia anglesa i investigadors islandesos, on a més es van registrar dues empreses i 
vuit domicilis. Entre els detinguts hi havia els germans multimilionaris Robert i Vincent 
Tchenguiz, que mantenien negocis amb el banc fallit Kaupthing. El procés inclou més 

                                                 
6
 El Parlament Islandès havia votat a favor de l’entrada a l’UE el juliol del 2009. 

7
 Comunicat conjunt del Comissari Stefan Füle i la Comissària Michel Barnier sobre els resultats del 

referèndum sobre l’acord d’Icesave, Brussel·les, 11 d’abril de 2011. 
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de 20 investigacions de la policia on se’ls acusa de frau, abús de mercat i préstecs 
excessius. 
 
A finals del mateix mes, es van escorcollar cinc oficines i domicilis més, aquest cop a 
Luxemburg. I és que en aquest paradís fiscal, membre de la Unió Europea, hi ha la filial 
del banc Kaupthing, el Banc Havilland. Aquest banc és propietat del senyor David 
Rowland, un dels més coneguts donants del Partit Conservador britànic. Partit que, 
d’altra banda, va oferir el juny del 2010 el càrrec de tresorer al propi senyor Rowland, 
càrrec que finalment no va prendre.  
 
Per un altre costat, també els màxims responsables polítics durant la crisi els va tocar 
el rebre. Concretament, el setembre del 2010 el Parlament va votar a favor d’acusar 
Geir H. Haarde de mala gestió i negligència quan aquest era el Primer Ministre l’any 
2008, any del col·lapse. El judici començà el 7 de juny del 2011 i l’acusat, a qui es 
demana 2 anys de presó, es declarà un cop més innocent.  
 

La nova Constitució 

La redacció d’una nova constitució amb una fórmula altament participativa és una de 
les altres grans fites del procés de revolta islandès. En opinió de la periodista islandesa 
Íris Erlingsdóttir, cal una nova constitució que fixi normes més restrictives a les entitats 
empresarials, que estableixi clarament la propietat estatal dels recursos naturals (fins 
ara en propietat només d’uns pocs) i que potenciï les decisions preses 
democràticament en forma de referèndum.  

 
A inicis del 2010, s’obrí un procés pel qual qualsevol islandès major d’edat i recolzat 
per 30 persones podia presentar-se com a candidat per a formar part de la 
Stjórnlagaþing, la nova assemblea constituent. Del total de 522 candidats que s’hi 
presentaren, el 27 de novembre se n’escolliren 25. Entre els membres hi havia 
persones d’entre 30 i 71 anys i de professions i condicions molt diverses. 
Paral·lelament, el novembre del 2010 se celebrà una assemblea amb més de 1.000 
assistents on quedà palès que les principals transformacions en l’actual Constitució 
havien d’anar encaminades a una major separació de poders, un sistema electoral més 
representatiu i un cop més també la nacionalització dels recursos naturals. 
 
A la votació però hi participaren sols un 36% de la població. Foren, en realitat, les 
eleccions menys concorregudes de la història d’Islàndia. I per si fora poc, el Tribunal 
Suprem va decidir invalidar els comicis per raons de forma. Llavors una nova comissió 
escollida per Parlament, però formada bàsicament per les mateixes persones que 
havien estat escollides en les votacions, va reprendre la feina de redactar la nova 
Constitució. L’empresa continua encara avui. 
 
Paral·lelament s’elaborà l’”Informe de la Veritat”. En 2.300 pàgines s’hi detalla com es 
desenvolupà l’espiral especulatiu o, en paraules menys amables però potser més 
adequades, com es va saquejar el país. L’informe en responsabilitza sols 30 persones, 
entre banquers, empresaris i també polítics. A aquest informe cal afegir-hi els cables 
filtrats per Wikileaks sobre el banc Kaupthing. Segons l’islandès Kristinn Hrafnsson, 
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portaveu de Wikileaks, les filtracions ajudaren a comprendre millor les actuacions dels 
bancs. 
 
Una altra iniciativa sorgida en el marc d’aquesta reacció popular ha estat la creació, 
l’any 2011, de l’International Modern Media Institute, una organització que té com a 
finalitat millorar la legislació de mitjans de comunicació arreu del món per a protegir la 
llibertat de premsa. Les propostes són per un costat, garantir la protecció de recursos i 
continguts susceptibles de ser perseguits, i de l’altre  fer d’Islàndia un refugi per a 
periodistes i bloggers perseguits en altres països. El seu projecte fou acceptat per 
unanimitat pel Parlament Islandès i actualment hi està treballant. 
 

Recuperació 
 
La situació dels ciutadans islandesos no s’escapà però de certes mesures com a  
conseqüència de la crisi. Molts d’ells, sobretot aquells que aprofitaren el temps de 
bonança per a comprar cases i cotxes, es trobaren que no podien fer front als seus 
elevats deutes8. A més, el govern aplicà mesures d’austeritat com l’augment dels 
impostos -com el que taxa el patrimoni, que havia estat eliminat per l’anterior govern- 
i la disminució de la despesa social. L’atur es multiplicà per 3 i se situa actualment 
encara al 8%. Sumat a això, l’emigració juvenil augmentà considerablement. D’altra 
banda, actualment els bancs filen més prim a l’hora de concedir préstecs i aquests els 
donen majoritàriament a persones del país. 
 
Una de les sorpreses i alhora lliçons més grans que ens dóna el cas islandès és la 
recuperació de la seva economia. Com és sabut, tant Irlanda com Grècia i Portugal 
trigaran anys a refer-se de la crisi, tot i els fons injectats des de la UE i el FMI. És més, 
economistes de prestigi com Paul Krugman o Miren Etxezarreta asseguren que aquests 
països no seran capaços de fer front als nous deutes que tenen respecte a les 
institucions internacionals. Però i Islàndia? Doncs bé, la dada més eloqüent és que per 
aquest any Govern i FMI han pronosticat un creixement del 3%. 
 

El mateix ex-president d’Islàndia, Hilmar Haarde, ho resumeix amb molta claredat en 
una entrevista feta el juny del 2011: “No vam posar diner públic per a salvar la banca. 
Aquesta és la diferència entre Islàndia i Irlanda, entre el camí bo i el dolent. Islàndia ja 
està lluny de la fallida i Irlanda no surt endavant”.9 
 

4. Lliçons d’una revolta silenciada 
 

Per què a Islàndia? 
 
Aquesta pregunta ens ve al cap constantment quan pensem en la revolta islandesa. 
Malauradament però, les respostes que se li donen sovint no són fruit d’una indagació 
acurada. Conscient que per a oferir una explicació vàlida i seriosa seria necessària una 
extensa tesi doctoral de política comparada, el que tracto a continuació és 

                                                 
8
 Com a curiositat, s’explica que Islàndia s’ha convertit en el primer país exportador de cotxes de segona 

mà, ja que molts ciutadans que no poden pagar els deutes es venen l’automòbil a l’estranger. 
9
 El Mundo, 05/06/2011 
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d’assenyalar alguns elements que, al meu entendre, poden haver influït d’alguna 
manera a que la reacció popular es produís precisament allà i de la manera en què s’ha 
produït.  
 
Comencem pel més visible: la població. Com sabem, a Islàndia hi viuen uns 310.000 
habitants. I com també sabem, la capacitat d’organització en grups reduïts és quasi 
sempre més eficaç. Tal com exposa el científic social Malcom Gladwell, hi ha certs 
costos de tota acció col·lectiva associats a la mida del grup. Aquest autor apunta que 
d’una banda la grandària fa més difícil la coordinació i cooperació efectiva, i de l’altra 
es genera un anonimat de cada individu que facilita la no cooperació amb la resta. 
 
En aquest sentit, és clar que un país amb una població menor pot ser un factor positiu 
en la creació d’una revolta, molt més del que ho seria en un Estat com França o 
Alemanya, amb 66 i 82 milions d’habitants respectivament. Malgrat tot, la sola xifra de 
població no és suficient per a explicar-ne la causa. La història ens dóna sobrats 
exemples de revoltes i fins i tot revolucions populars que s’han fet en països molt més 
grans. Podem pensar per exemple en la Revolució Soviètica, que es donà en un país 
amb més de 160 milions d’habitants, o en la Revolució Gandhiana a l’Índia, on hi vivien 
quasi 400 milions de persones. 
 
Cal pensar doncs en altres elements com les xarxes socials i la confiança. Són molts els 
sociòlegs que han destacat la importància del capital social10 en una societat com a 
factor de cohesió social, democràcia i rendiment institucional11. Bé, doncs segons 
dades de l’European Social Survey, abans de la crisi Islàndia comptava amb un grau de 
confiança social d’entre els més elevats del planeta. La confiança social inclou les 
expectatives que les altres persones estan disposades a cooperar i que tenen 
intencions benèvoles. Aquesta vessant s’ha vist afectada amb la crisi. Però la vessant 
més rellevant, que també ha decrescut, és la confiança en el sistema legal, el 
Parlament, els polítics i els partits. D’aquesta manera, un segon element que podria 
haver contribuït a la revolta és la davallada de confiança envers aquestes institucions 
polítiques.  
 
Un cop més però, la relació de causa efecte no és tan clara. I és que si bé és cert que 
en temps de crisi la confiança vers les institucions decreix, no és menys cert que la 
resposta ciutadana es pot deixar endur per revoltes populistes i del tot 
antidemocràtiques que no tenen res a veure amb allò que ha succeït a Islàndia. 
 
Passem doncs a analitzar un tercer element: els mitjans de comunicació. En primer 
lloc, cal destacar l’esment especial a la Constitució islandesa de la llibertat d’expressió. 
Concretament, a l’article 73 assenyala que cap llei pot censurar aquesta llibertat, i que 
només podrà ser restringida en casos excepcionals de seguretat estatal i sempre 
d’acord amb les tradicions democràtiques. Tot i això, inclou dins les possibles causes 
de restricció la “reputació dels altres”. En qualsevol cas, Reporters Without Borders 
situa Islàndia en primera posició en el seu Índex de Llibertat de Premsa. 

                                                 
10

 Entès com el conjunt de recursos que té un individu i que es deriven de la seva participació en xarxes 
socials, i que faciliten la seva cooperació social. 
11

 C. Boix, Capital social o comunitat cívica, 2000. 
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En resum doncs, la mida, el capital social i els mitjans de comunicació són elements 
que poden haver facilitat la reacció col·lectiva a Islàndia, però que no poden definir-se 
com a elements determinants. 
 

Els diferents actors 
 
Si en podem treure quelcom de positiu de la recent crisi econòmica (islandesa i 
internacional) és que ens ha permès percebre i entendre amb més claredat qui és qui 
en el sistema internacional. És a dir, saber quins són els actors realment importants, 
els que “tallen el bacallà”, i quin paper han jugat i continuen jugant encara. Durant els 
anys de creixement econòmic, el benestar de bona part de la societat occidental feia 
oblidar i prestar ben poca atenció a les veus que alertaven de la fragilitat i poca 
democràcia en les grans organitzacions internacionals com el Banc Mundial o el Fons 
Monetari Internacional. Sembla que ha calgut la crisi, però, perquè tot es veiés amb 
més claredat.  
 
El que em proposo a continuació és descriure breument quins són aquests agents, 
posant especial atenció en les seves mancances i perversitats.  
 
Comencem pel Fons Monetari Internacional. Aquesta organització, creada l’any 1946, 
s’encarrega de vetllar pel bon funcionament del sistema financer global. La seva 
principal tasca és la d’assistir aquelles nacions deutores amb problemes de pagaments 
i de garantir l’estabilitat monetària internacional. Amb aquesta finalitat el FMI presta 
crèdits a països que si bé fins ara eren només dels més pobres del món actualment són 
també europeus com Grècia o Irlanda. El FMI està format per 185 països, tot i que no 
tots tenen igualtat de vot, sinó que aquest depèn de les “quotes”. A cada país se li 
assigna una quota en funció del seu PIB (ponderació del 50%), del seu grau d’obertura 
(30%), de la variabilitat econòmica i de les reserves internacionals. Recentment s’han 
aprovat reformes per a equilibrar la distribució de les quotes. Malgrat tot, avui el G7 
continua controlant-ne el 43,4%, el 17,7% de les quals pertany als Estats Units. 
 
Tornant a les seves funcions, cal dir que els crèdits i assessoraments que ofereix el FMI 
són a un interès baix però no són en absolut gratuïts. Sovint s’inclouen en els 
anomenats Plans d’Ajustament Estructural. Aquests plans consisteixen, bàsicament, en 
enfocar un creixement del PIB del país a base de reduir el pes de la despesa social, 
privatitzar serveis públics, flexibilitzar el mercat laboral, eliminar de qualsevol trava al 
comerç internacional... i tot un seguit de condicions que s’emmarquen en la ideologia 
neoliberal i lliurecanvista.  
 
No és massa difícil predir les conseqüències negatives d’aquestes mesures: dificultat 
d’accés dels més pobres a serveis de sanitat i educació de qualitat, pitjors condicions 
laborals dels treballadors del país i deslocalització de moltes empreses per la 
competència a nivell internacional. Conseqüències que molts cops queden tapades 
rere l’ombra de l’augment dels beneficis empresarials d’entitats privades, major 
facilitat d’acomiadament dels treballadors i creació de grans empreses transnacionals 
que ofereixen productes a baix cost.  
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Un segon actor ha estat sens dubte la Unió Europea. De mà del FMI, aquesta institució 
ha col·laborat en executar els mal anomenats “Plans de Rescat” a països com Grècia, 
Irlanda i Portugal. Els plans incorporen exactament les mateixes mesures que s’han 
exposat al paràgraf anterior. En aquest cas, hom podria pensar en una legitimitat 
democràtica més gran que no pas la del FMI. I de fet és cert que en aquesta institució 
s’hi troben representants dels països membres escollits en eleccions lliures. Seria 
ingenu passar per alt però, l’enorme poder que exerceixen els lobbies de pressió en el 
sí de la Comissió Europea. Organitzacions com Greenpeace han denunciat reiterades 
vegades la influència d’aquests lobbies i, el que és més greu, l’obediència dels 
comissaris. 
 
D’altra banda, la idea central que ha acompanyat la creació de la Unió Europea des del 
seu inici ha estat el liberalisme econòmic. D’aquesta manera, pràcticament tota la 
legislació en aquesta matèria ha anat en la direcció del lliure circulació de béns dins el 
territori comunitari. Com és lògic, la competència ha acabat afavorint les grans 
indústries que, veient ampliat el seu mercat, han pogut disminuir costos i controlar 
mercats on abans hi predominaven empreses de la pròpia regió.  
 
L’argument que ha justificat en molts casos aquesta direcció ha estat la millor capacitat 
d’elecció del consumidor. Justificació que obvia la manca d’informació completa 
(promoguda des de les pròpies empreses multinacionals, com en el cas dels 
transgènics) i que en qualsevol cas no es preocupa dels greuges en matèria laboral per 
la inestabilitat i precarietat derivada de la competència, i molt menys dels danys 
ambientals pels desplaçaments cada cop més llargs de mercaderies. 

Requadre 3. Les reformes laborals 
 

Una de les mesures més defensades des de la patronal i organismes com 
l’FMI ha estat la “flexibilització” del mercat laboral. Sota aquesta etiqueta es 
proposava facilitar l’acomiadament dels treballadors amb l’excusa que això 
milloraria la situació de les empreses i a la llarga faria augmentar l’ocupació.  
Afectats per aquest tipus de mesures, Grècia ha vist augmentar el seu atur 
en 3,2% en un any i a Espanya ha pujat el nombre d’aturats fins als 
4.910.200 a inicis del 2011, 213.600 aturats més que l’any passat.  
 
A més, el cas espanyol és especialment preocupant perquè els seus 
promotors asseguraven que un dels principals motius de la reforma era 
fomentar la contractació indefinida. D’un costat, les xifres ens mostren que 
això no s’ha produït, ja que els contracte indefinits s’han utilitzat un 7,7% 
menys que l'any anterior i els temporals han augmentat un 0,4%. Però a 
més, el valor de la contractació indefinida és la seguretat que es dóna als 
empleats. Per això, si al propi contracte es facilita l’acomiadament, el 
contracte perd la seva pròpia naturalesa i esdevé més precari. 
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En conclusió, i malauradament, el projecte d’una “Europa Social” que s’havia venut 
s’ha vist troncat per unes directrius estrictament econòmiques de caràcter liberal que 
han posat al descobert la principal raó de ser del projecte europeu. 
 
Igualment important ha estat el paper jugat pels mitjans de comunicació de masses. En 
aquest sentit trobo interessant destacar tres idees sobre la importància que, al meu 
parer, han tingut.  
 
És evident que en la majoria de casos els mitjans s’han limitat a reproduir el discurs 
oficial sense analitzar en profunditat les causes i conseqüències dels fenòmens 
analitzats. Per un costat, les reformes que s’han dut a terme s’han comunicat a la 
població amb titulars com ara “Portugal haurà d'aplicar reformes importants i caurà 
dos anys en recessió” 12, on cada mesura s’ha presentat a la població com a inevitable, 
a l’estil del TINA (There is no alternative) de M. Tatcher.  
 
Però la responsabilitat no recau només en la manca de perspectiva i de rigor de molts 
periodistes, sinó també en la pròpia evolució del poder que han anat acumulant els 
grups de comunicació. Tal com assenyala el sociòleg Jose Félix Tezanos, les tendències 
al món de la comunicació han anat en el sentit de concentrar grans conglomerats 
multimèdia en un nombre cada cop més reduït d’empreses i en la conversió dels 
mitjans en grans estructures mercantils. 13 La conseqüència de tot plegat ha estat la 
reducció d’independència periodística, ara molt més dependent dels interessos dels 
propietaris i de la publicitat dels seus anunciants. 
 
En darrer lloc, no cal dir que el tractament per part de la majoria dels mitjans de les 
alternatives plantejades des de moviments socials han estat, quasi per inèrcia, 
ignorades o desprestigiades. Barcelona és un bon exemple de com al llarg dels darrers 
anys, un nombre llarg de mobilitzacions han aparegut als mitjans només quan hi ha 
hagut desordres públics. I el seguiment dels mitjans que s’ha repetit ha estat el fer-se 
ressò només dels incidents puntuals, fent del tot invisible el moviment i les propostes 
que hi havia al darrera. 
 

La bogeria del sistema 
 
A voltes ens encaparrem en posar al punt de mira organismes concrets, donant per 
suposat que les seves decisions són estrictament resultat de la seva voluntat. Sense  
voler disculpar tots aquells que amb  les seves actuacions contribueixen a augmentar 
les injustícies arreu, trobo imprescindible reflexionar fins a quin punt és el propi 
sistema econòmic imperant el que provoca inevitablement aquesta actuació dels 
diferents actors. O més ben dit, acceptant les vergonyoses pràctiques d’empreses i 
governs, cal que ens preguntem què hi ha de pervers en la pròpia naturalesa del  
sistema capitalista mundial. 
 

                                                 
12

 www.tv3.cat, 05/05/2011 
13

 Tezanos, El poder de los medios de comunicación, 2008 
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És evident que un primer aspecte és que les estructures actuals fomenten la 
competència i la competitivitat. I no parlo ja de l’àmbit personal de cadascú, sinó a 
nivell empresarial. Així, actuar empresarialment significa competir, ser rival d’altres 
empreses. Guanyar més que la resta del mercat i sempre més que l’any anterior. En un 
primer instant pot semblar, i de fet així es ven en moltes ocasions, que aquesta 
competència és imprescindible per a millorar. Però s’oblida que es tracta d’un joc de 
suma zero: perquè un guanyi l’altre ha de perdre. I al mercat no guanya el més just, el 
més honest o el que es preocupa per millorar el món, sinó només i estrictament el més 
fort. En aquest sentit, segurament una regulació més forta en tots els àmbits faria 
disminuir la cobdícia empresarial i redirigir-la cap a prioritats més necessàries. També 
caldria incidir en uns valors de cooperació molt poc arrelats a l’àmbit professional. De 
fet, ens trobem davant la paradoxa que provem d’educar les generacions en uns valors 
determinats (col·laborar, compartir, respectar, ajudar a l’altre, tenir cura del medi 
ambient) però a l’hora de “sobreviure” al món professional cal fer tot el contrari. 
 

Democràcia popular vs Tirania financera 
 
Arribats a aquest punt toca plantejar dues preguntes: 
 
· En quina mesura els mercats manen més que els governants?  
· Som tan dependents com creiem? 
 
Pensant en la primera pregunta, tots els factors semblen indicar que són els mercats i 
els seus protagonistes qui posseeixen efectivament el poder. Com s’ha analitzat 
prèviament, tant els grans bancs com les agències de qualificació són capaços de 
desestabilitzar un país i per tant la seva influència sobre els governants és 
determinant. Altres exemples com la Conferència de Davos14 o el Club Bildelberg 
mostren el poder fàctic de què gaudeixen. Al cas espanyol, qualsevol ciutadà que 
s’informi dels afers diaris pot veure que cada cop és més clar com les polítiques 
aprovades pel govern solen tenir el vist-i-plau de la banca, si no és el cas que aquestes 
mesures venen dictades directament des de la mateixa banca. 
 
Un fet que no podem oblidar, però, és que la preeminència dels actors econòmics ve 
donada per la seva gran acumulació de poder, que en cap cas hauria estat possible si 
no hagués estat per les polítiques dutes a terme pels propis governants. I tant Islàndia 
com Irlanda ens ho deixen ben clar: és a partir de les seves polítiques neoliberals 
explicades al llarg d’aquest treball que grans bancs i especuladors van poder actuar al 
país gràcies a què les fortes desregulacions governamentals els permetien actuar sense 
cap limitació. Un bon exemple de regulació pot ser la Taxa Tobin (veure Requadre 3). 
Les mesures polítiques però, i més en el context actual, han de venir sens dubte de 
manera coordinada amb la resta de països veïns. 
 
 
 

                                                 
14

 Reunió anual que celebra el World Economic Forum, on els principals líders polítics i els empresaris 
més importants del món discuteixen sobre les problemàtiques mundials i quines han de ser les 
polítiques que hi facin front. 
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Requadre 4. La Taxa Tobin 
 
L’any 1972 el Nobel d’economia James Tobin, preocupat per la creixent 
inestabilitat econòmica a nivell mundial a causa dels moviments especulatius, 
proposà aplicar una nova mesura en els mercats internacionals. Es tractava d’un 
impost d’entre el 0,05% i el 0,1% que gravaria les operacions de canvi de divises. 
L’impost permetria d’una banda dissuadir les operacions especulatives a curt 
termini que tant de mal poden fer als països, sobretot als més febles; de l’altra, la 
taxa permetria crear un fons per finalitats socials urgents com l’eradicació de la 
fam i la pobresa al món. 
 
Durant anys, allò que s’ha acabat coneixent com la Taxa Tobin, també 
anomenada la “Taxa Robin Hood”, ha agafat protagonisme entre els moviments 
altermundistes. Segurament el més conegut és l’organització ATTAC (Associació 
per la Taxació de les Transaccions i per la Ajuda als Ciutadans), que fou 
inicialment creada per Ignacio Ramonet amb la finalitat d’impulsar un moviment 
per a la implantació de la Taxa Tobin.  
 
Des d’altres esferes com la que representa el Nobel d’Economia i ex director del 
Banc Mundial, Joseph Stiglitz, es defensa aquesta opció. Segons Stiglitz,de la 
mateixa manera que un impost sobre la contaminació incentiva que no es 
contamini i garanteix uns ingressos, fent que l’economia i la societat vagin a 
millor, també els bancs haurien de pagar per haver contaminat el món i en 
conseqüència caldria implementar la Taxa Tobin, 
 
La proposta però, també ha rebut crítiques des de diferents sectors. Com és lògic, 
la massa d’economistes neoliberals critiquen l’impost perquè suposaria una trava 
al lliure comerç i a la liberalització, i per tant provocaria una distorsió entre els 
actors financers que aniria en detriment del creixement econòmic. Però també 
des d’altres visions com la de Samir Amin, l’economista neo-marxista, es creu que 
aplicar la Taxa Tobin significaria mitigar els perjudicis de l’especulació sense 
ocupar-se de les seves causes. 
 
Recentment, alguns líders europeus com Gordon Brown han tornat a plantejar la 
seva implementació. De fet, en el marc del G-20 s’està plantejant de fer-la 
realitat. El pas més important és el que es donà el passat 8 de març del 2011, 
quan tots els grups polítics del Parlament Europeu aprovaren un informe on es 
recomanava la implementació de la Taxa Tobin. 
 
Però de quants diners estem parlant? Quina seria la recaptació total que 
permetria aquest nou impost? Doncs bé, al cas espanyol i segons l’informe 
“Impuestos para frenar la especulación financiera” de la Fundación Ideas, 
l’aplicació de la taxa permetria, si considerem que no hi hagués una reducció dels 
volums de contractació, una recaptació de 6.300 milions d’euros anuals. A nivell 
global, la recaptació augmentaria fins als 1.335.500 milions d’euros anuals. 
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Un altre eix de discussió ben important és en quina mesura som capaços de deslligar-
nos del funcionament econòmic actual en la nostra quotidianitat. Penso que, de la 
mateixa manera que el poder aconseguit pels actors dels mercats ha estat assolit i es 
manté per la complaença de la major part de governants, també nosaltres, els 
ciutadans, contribuïm diàriament a perpetuar-lo. Dit d’una manera més positiva, el 
nostre marge de maniobra és molt més gran del que podem pensar, tot i que no sigui 
fàcil capgirar les coses. 
 
Dic que el marge de maniobra és gran perquè tots som capaços d’engegar o participar 
en iniciatives com retirar els nostres estalvis dels bancs convencionals i dipositar-los a 
la banca ètica, o també limitar el nostre consum i fer-lo més responsable, fomentant 
per exemple mercats d’intercanvi o cooperatives de consum. Però si el que es pretén 
és fer un canvi profund no ens podem limitar a projectes concrets que permetin ser 
coherents a una petita part de la població mentre la resta segueix invariable. Per això, 
és imprescindible aprofitar al màxim les finestres d’oportunitats que se’ns ofereixen 
per a dur a terme accions que aglutinin a gran part de la població i facin sentir als 
individus que les seves accions són eficaces i tenen conseqüències. 
 

Solucions 
 
Algunes solucions a les injustícies del sistema actual existeixen. I moltes de les 
propostes que avui són a l’ordre del dia no són pas noves. El que hem de veure, doncs 
és en què s’ha errat fins ara a l’hora d’aplicar-les. Lluny de voler fer un anàlisi 
exhaustiu, em centraré en aspectes generals i sovint poc esmentats que cal tenir en 
compte si no volem repetir els errors del passat. 
 
Un primer element que cal tenir present és que les bones declaracions no són garantia 
de res. Per dir-ho clar, arrosseguem paraules buides des de fa massa anys. De fet, si 
hom llegeix les conclusions de les Conferències de Davos, de la Cimera per la Terra de 
Río 1992 o fins i tot la reunió del G-20 a Londres el 2009, se n’adonarà que tantes 
bones intencions han quedat en paper mullat. Per no parlar, òbviament, de la Llei de 
Comerç d’Armes de l’Estat espanyol o dels Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni. És evident que grans tractats a nivell internacional són necessaris i, depenent 
dels resultats, poden ser molt positius. Però cal un seguiment més eficaç i que les 
bones intencions a nivell global es transformin en avenços a nivell local. 
 
Un segon aspecte que centra bona part de les discussions, i reconeixent ja d’entrada 
que no és senzill arribar a una conclusió clara, és de fins on ha d’anar el canvi i la 
transformació. D’un costat hi ha qui defensa canvis graduals per a disminuir els efectes 
més dramàtics de la crisi. Aquí hi inclouríem des de l’assoliment del 0,7% de l’Ajut 
Oficial al Desenvolupament a la millora de l’assistència de persones en situació de 
pobresa als països occidentals, passant per la promoció de regulacions que permetin 
“tranquil·litzar els mercats”. Aquestes i altres iniciatives poden disminuir el sofriment 
de moltes persones i en la major part dels casos són fruit de conductes altruistes, pel 
que mereixen un gran respecte. 
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El problema però, és quan aquestes propostes es converteixen en la finalitat en sí 
mateixa. Al meu parer, el que cal pretendre no és “tranquil·litzar els mercats”, sinó 
directament no dependre’n. Per això és molt important que qualsevol mesura no es 
limiti a “compensar” els greuges del sistema, perquè malgrat la situació dels 
desafavorits gaudeix d’una millora, la dominació continua. Per dir-ho metafòricament, 
no ens podem acontentar amb proveir medicaments als ferits d’un incendi sense 
pretendre apagar el foc.  
 
Assolir l’objectiu de transformació ha de ser un procés que pot comportar progressives 
mesures de canvi. Però no es pot perdre mai de vista la finalitat darrera. En aquest cas, 
si el principal problema és la naturalesa de funcionament del sistema capitalista actual, 
no podem pretendre una altra cosa que arribar a un model diferent que defugi dels 
vicis propis que té l’actual. 
 
En el cas que ens ocupa, la revolta islandesa, podem veure clarament com 
l’aixecament popular ha estat contra un sistema i una forma de governar. A 
conseqüència d’aquest aixecament s’ha iniciat un procés que està portant canvis en 
diferents àmbits (Constitució, regulació econòmica, mitjans de comunicació). 
Probablement, els canvis per separat tindrien un pes relatiu, però allí han sabut 
aprofitar la seva finestra d’oportunitats i englobar aquests canvis en una transformació 
més profunda. 
 
En aquest sentit, cal esmentar la denúncia contra tres agències de qualificació per part 
dels advocats Gonzalo Boyé i Jaume Asens. La campanya ha estat promoguda per la 
Unión por las Libertades Civiles, l’Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales, 
Attac i la Plataforma de Afectados por la Hipoteca; quatre organitzacions no 
governamentals que, encapçalades dos prestigiosos advocats, ha consistit en presentar 
una querella criminal a l’Audiència Nacional contra les 3 principals agències de 
qualificació a l’Estat: Moody’s, Fitch i S&P. A la querella, inspirada en iniciatives 
semblants sorgides als EUA i Alemanya, s’acusa les agències d’alterar els preus del 
mercat de la borsa amb la publicació de les seves qualificacions i d’utilitzar informació 
privilegiada per benefici propi. 
 
Un tercer element que m’agradaria posar sobre la taula és que un canvi del sistema no 
es pot deixar en mans dels mateixos guardians del sistema. És per això que trobo 
imprescindible el paper que ha de jugar la societat civil organitzada, no només en la 
mostra del rebuig a les estructures actuals generadores de desigualtat, sinó també en 
la formulació de propostes i plasmació d’aquestes en forma d’iniciatives concretes. 
Massa vegades s’ha pecat de no passar de la protesta cap a la proposta. I massa sovint 
també, el rebuig cap a l’establishment polític ha minat qualsevol via de comunicació, 
deixant així en mans del propi establishment (allunyat de la quotidianitat de molts 
ciutadans) la decisió de prendre mesures o no fer-ho. 
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