«De manera general, per donar una altra
oportunitat a l’internacionalisme, cal girar-se
d’esquena a la ideologia del lliure canvi absolut
que ha guiat la globalització durant les últimes
dècades i introduir un altre sistema econòmic,
un model de desenvolupament fonamentat
en uns principis explícits i verificables de justícia econòmica, fiscal i mediambiental.»

«Si l’any 1990 m’haguessin dit que publicaria un recull de cròniques titulat Una altra forma de socialisme, m’hauria pensat que
era una broma... Tanmateix, trenta anys més tard, l’hipercapitalisme ha anat massa lluny, i ara estic convençut que hem de
reflexionar sobre com podem tornar a superar el capitalisme,
imaginar una altra forma de socialisme: participatiu i descentralitzat, federal i democràtic, ecològic, mestís i feminista.»
Els darrers anys Thomas Piketty ha reflexionat sobre algunes
qüestions fonamentals del món d’avui en diverses cròniques
periodístiques: el Brexit, la campanya electoral americana, la
francesa, els populismes, el racisme, la pandèmia, etc. Convençut que la desigualtat social és un dels principals problemes
actuals i que, en essència, «la desigualtat és una qüestió ideològica i política, no econòmica o tecnològica», idea vertebradora
del seu pensament, Piketty ens proposa superar el capitalisme i
imaginar un projecte alternatiu per al segle xxi: una nova forma
de «socialisme».
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«Com a docent i investigador en ciències
socials, m’he especialitzat en l’estudi de la història de les desigualtats i de la relació entre
desenvolupament econòmic, distribució de la
riquesa i conflicte polític. Basant-me en les lliçons apreses d’aquestes recerques històriques,
així com, naturalment, en la meva experiència
com a ciutadà observador, a Capital i ideologia
vaig proposar alguns “elements per a un socialisme participatiu”, les principals conclusions
del qual resumeixo aquí.»
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«El socialisme participatiu que jo desitjaria recolza sobre diversos pilars: igualtat educativa
i estat social; circulació permanent del poder
i la propietat; socialfederalisme i globalització
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Hillary, Apple i nosaltres
13 de setembre de 2016

D’aquí a encara no dos mesos, els Estats Units tindran un altre president. Si Donald Trump guanya, serà una catàstrofe per al país, però
també per a la resta del món. Racista, vulgar, pagat d’ell mateix i de la
seva fortuna, encarna tot el pitjor dels Estats Units. I el fet que a Hillary Clinton li costi tant deixar-lo enrere en les enquestes ens afecta
a totes i tots.
Trump fa servir una estratègia clàssica: explica als pobres blancs
maltractats per la globalització que el seu enemic és el negre, l’immigrant mexicà, el musulmà, i que tot anirà millor si el gran multimilionari blanc els en deslliura. Fomenta el conflicte racial i identitari per
evitar el conflicte de classe, del qual podria sortir malparat. Aquest
predomini de les fractures ètniques té un paper central en tota la història dels Estats Units, i explica en bona part que la solidaritat i l’estat
social nord-americà siguin tan precaris. Trump es limita a portar
aquesta estratègia al paroxisme, tot i que amb diverses novetats destacades. En primer lloc, es fonamenta en una ideologia de la fortuna
merescuda i de la sacralització del mercat i de la propietat privada,
que als Estats Units ha assolit uns nivells inèdits al llarg de les últimes
dècades. En segon lloc, aquesta estructura del conflicte polític avui
dia tendeix a estendre’s a la resta del món, sobretot a Europa. Si fa no
fa a tot arreu, entre els electorats populars veiem com creix una barreja de temptació xenòfoba i d’acceptació resignada de les lleis del
capitalisme globalitzat. Com que seria il·lusori esperar gran cosa de la
regulació de les finances i les multinacionals, llavors carreguem contra els immigrants i els estrangers, que no ens farà tant de mal, encara
que tampoc no ens faci gaire servei. Un gran nombre d’electors de
Trump o de Le Pen, en el fons tenen una convicció ben simple: és
més fàcil atacar els immigrants que no el capitalisme financer, o que
imaginar un altre sistema econòmic.
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Enfront d’aquesta amenaça fatal, la resposta de l’esquerra i del
centre no és gens ferma. De vegades consisteix a alinear-se amb la
retòrica identitària dominant (tal com il·lustra, per exemple, la trista
polèmica francesa d’aquest estiu sobre el burquini, alimentada per
un primer ministre que afirma ser progressista). O bé, la major part
de vegades, s’abandonen les classes populars a la seva sort, culpables
de votar malament, de votar poc i també de no finançar prou les seves campanyes polítiques (no hi ha res com uns quants donants rics
per posar-se en marxa!). Així és com també els partits d’esquerra i de
centre acaben promovent el culte al rei mercat, i només es diferencien
de la dreta populista principalment per la defensa —almenys formal, i
val més això que no res— de la igualtat racial i cultural. Això els permet conservar el vot de les minories i dels immigrants, alhora que
perden bona part de les classes populars autòctones, cosa que els porta
a un replegament cada vegada més clar cap a la defensa dels grups més
afavorits i amb una millor posició en el mercat mundial.
El repte és immens, i ningú no té una solució miraculosa. Es tracta de donar vida a la solidaritat dins les comunitats polítiques de
grans dimensions, clivellades per múltiples fractures, una tasca que
no és gens senzilla. Als Estats Units, el 2008, Hillary Clinton defensava un projecte de progrés social més ambiciós en alguns aspectes
que el de Barack Obama, per exemple en l’assegurança mèdica universal. Avui, amb l’esgotament davant la dinastia dels Clinton, els
honoraris que van rebre de Goldman Sachs i el temps que va passar
amb els donants del seu marit, es perfila cada vegada més com la candidata de l’establishment. Ara Hillary ha de treure lliçons del vot a
Sanders i demostrar a l’electorat popular que és la candidata més
ben situada per millorar la seva situació. Això implica propostes sobre el salari mínim, l’educació pública i la justícia social. Diversos responsables demòcrates la pressionen perquè anunciï per fi mesures
fortes sobre la tributació de les multinacionals i les fortunes més
grans. Per exemple, es podria recolzar en la recent decisió europea de
fer pagar Apple pels beneficis que obté a Irlanda, cosa que alhora li
permetria enfrontar-se a la posició conservadora del Tresor americà
i dels cercles financers (que només pensen en una amnistia fiscal per
als beneficis repatriats de les multinacionals). La millor solució seria
proposar a Europa la creació d’una imposició mínima significativa
—almenys d’un 25 o un 30 %— sobre els beneficis de les multinacio-
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nals europees i nord-americanes. D’aquesta manera, les autoritats
europees es veurien obligades a aplicar per fi un tipus impositiu mínim comú sobre les societats (mentre que la decisió recent es limita a
demanar que s’apliqui el tipus irlandès del 12,5 %, que és massa baix
i situa altra vegada Europa a les mans dels jutges de la competència).
Un discurs en aquest sentit demostraria una autèntica voluntat de
canviar l’enfocament de la globalització.
En efecte, tot i que empreses com Apple i companyia evidentment han aportat al món unes innovacions considerables, la veritat és
que aquests gegants no haurien pogut sorgir sense unes quantes dècades de recerca pública i d’infraestructures col·lectives, i tot plegat
gaudint d’uns tipus impositius més baixos que les petites i mitjanes
empreses nord-americanes i europees (i si el director d’Apple i companyia afirmen el contrari, que facin públics els seus comptes fil per
randa). Aquesta complexitat s’ha d’explicar, cosa que exigeix transparència i coratge polític. Ha arribat el moment que Hillary Clinton en
faci mostra.
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