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CONTRAPORTADA O SOLAPA 
 
A L’eixam i les abelles. Per un nou model de creixement a les Illes Balears (Biblioteca Serra d’Or, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 2009), el professor Manera ens oferia tot un 
seguit de reflexions dinàmiques sobre el model productiu a les Illes, amb un llenguatge directe i sense 
embuts. Ara, a La Recta Raó. Economia, història econòmica i sostenibilitat a les Illes Balears, Manera 
ens brinda argumentacions que componen una teoria econòmica particular –sorgida de les seves 
investigacions i d’exposicions docents–, un feix de pensaments i aportacions pregons que enllacen les 
formes de raonar de disciplines aparentment allunyades, en una orientació clara per la transversalitat 
del coneixement. El treball defensa la necessitat de que els científics socials obrin els seus horitzons 
metodològics envers escenaris de cooperació i debat conjunts, on la geografia econòmica, la història 
econòmica, l’economia aplicada i l’ecologia no siguin territoris aliens a interpretacions generals, amb 
enriquiments recíprocs. I on l’estudi de l’economia balear constitueix un laboratori d’anàlisi essencial. 
Els dos llibres conformen, així, una plataforma teòrica, potent i amb clares aplicabilitats pràctiques, 
sobre la què analitzar, repensar i actuar quant al procés de creixement econòmic de les Illes Balears. 
 
Carles Manera, doctor en Història per la Universitat de les Illes Balears i doctor en Economia per la 
Universitat de Barcelona, és catedràtic d’Història Econòmica al departament d’Economia Aplicada de 
la Universitat de les Illes Balears i Premi Catalunya d’Economia 2003. Des de juliol de 2007, és 
conseller d’Economia i Hisenda del Govern de les Illes Balears. Recentment, ha estat convidat com a 
Visiting Researcher a la London School of Economics. 
 

 
Il·lustració de la portada: Pere Borrell, Fugint de la crítica (1874). Col·lecció del Banc d’Espanya. 
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Si executes la tasca present seguint la recta raó, amb fermesa,  
amb benevolència i sense cap preocupació accesòria (...)  

si et conformes amb l’activitat en conformitat a la natura i  
amb la veritat heròica en tot el que diguis i comentis,  

viuràs feliç. I ningú serà capaç d’impedir-t’ho. 
 

MARC AURELI 
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Introducció 
 
 Aquest llibre és la continuació de L’eixam i les abelles. Per un nou model de 
creixement a les Illes Balears1. La seva gènesi és complexe. A L’eixam i les abelles es 
recollien reflexions i arguments treballats durant temps, amb un estil comunicatiu molt 
directe, amb una fragmentació de les peces expositives en forma de petites unitats 
d’explicació: es tractava, en definitiva, de defensar les coordenades d’una pauta diferent de 
creixement per a l’economia balear, a partir de lectures, de recerques, de debats i de la pròpia 
acció en política econòmica. A n’aquest nou llibre, la meva pretensió és mantenir aquest 
objectiu estratègic, val a dir, incidir en la necessitat de repensar el nostre model de 
creixement. Però amb uns ingredients força més “convencionals” i treballats des de la 
perspectiva del professor i de l’investigador. Aquí hi ha més història econòmica, més teoria 
econòmica; més reflexió acadèmica, en definitiva.  
 El títol, La Recta Raó, s’inspira, com L’eixam i les abelles, a les Meditacions del gran 
Marc Aureli. Les seves pregones reflexions estenen el radi d’acció del polític, de l’estratega, 
del militar i també de l’economista, en una direcció nítida: els principis morals que han de 
regir les conductes humanes i que no s’han de perdre mai de vista quan es tracta d’administrar 
cabals públics, actuacions que, de manera gradual, acabaran per afectar a milers de persones. 
És per això que m’ha semblat adient emmarcar tot allò que s’hi avé amb l’economia balear en 
uns escenaris més amplis, que determinen en certa mesura una filosofia econòmica precisa i 
que es sustenten sobre les experiències, crucials, que ens ofereix la història econòmica.  

Així, el lector trobarà arguments teòrics que parlen de la situació de la productivitat en 
les economies preindustrials (un fet que podria ser aplicable, a hores d’ara, a economies 
pobres i endarrerides en determinats espais del planeta); els elements ambientals com a pedres 
mil·liars que abasten principis de la Física, de la Biologia i de la pròpia Economia; o 
disgressions específiques que remeten als processos d’innovació i la seva incardinació en el 
creixement econòmic. Teoria econòmica pura que arranca de rectes raons, de sentiments 
morals –com deia Adam Smith– i dels esdeveniments històrics. Teoria econòmica, en 
definitiva, que contribueix a explicar el que succeeix en aquest laboratori extraordinari que és 
l’economia balear.  

Passo a resumir l’estructura del llibre. El capítol 1 s’inspira en un seguit de reflexions 
que provenen d’una documentació dispersa, corresponent a d’altres historiadors econòmics –
en particular, a esborranys de materials docents d’Enric Tello i Gabriel Jover– i, també, a 
consideracions pròpies sorgides de l’àmbit de la investigació en història econòmica de Balears 
i de les classes impartides en diferents assignatures, màsters i postgraus, en el decurs dels 
darrers vint anys, a la Universitat de les Illes Balears. He adaptat, també, un text que vaig 
escriure per a un llibre coordinat per Ferran Navinés sobre la productivitat a les Illes Balears; i 
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una part del discurs de recepció, el novembre de 2003, del Premi Catalunya d’Economia. Són 
visions sintètiques, denses que, al seu torn, emergeixen des d’observacions empíriques fetes 
per mi mateix i per altres científics socials.  

Els capítols 2 i 3 emfasitzen la rellevància dels vectors ambientals i de la innovació en 
la comprensió del creixement. D’entrada, es tracta de reivindicar la disciplina econòmica com 
a ciència social, que pot fer servir l’instrumental propi dels matemàtics, però amb la noció 
clara de que el seu objecte d’anàlisi és la conducta de les persones i l’impacte que causa a 
l’entorn. L’adscripció a consideracions ecològiques, reproductives i evolucionistes, palesa la 
necessitat de conéixer millor segments qualificats d’aquest pensament econòmic heterodoxe i 
decisiu en els moments actuals, pel que fa a la vessant ambiental; i de reivindicar la 
perspectiva de la innovació entesa en la seva idea de procés, moltes vegades intangible, amb 
grans dificultats per a ser mesurat i tabulat. La base del text prové de les meves classes 
impartides en els darrers cursos de la Licenciatura d’Economia (en particular, la Història 
Ecològica de l’Economia, una mena d’introducció a l’Economia Ecològica que ha esdevingut 
una assignatura insòlita en el panell dels plans d’estudis d’Economia a nivell de tot l’Estat) i 
de materials sistematitzats que he ofert en màsters i cursos de postgrau, tant a la Universitat de 
les Illes Balears com a la Università La Sapienza de Roma i la Università di Firenze. Per a la 
redacció d’aquests capítols he fet servir, a l’ensems, arguments recollits a sengles treballs que 
vaig signar amb els professors Antoni Riera (sobre la planificació integral de l’economia 
balear) i Ferran Navinés (quant al factor de la innovació per al creixement).  

Productivitat, aspectes ecològics, elements innovadors, peces cabdals que configuren, 
de manera remarcable, els entrebancs del model de creixement balear. Pens que era important 
dibuixar les coordenades genèriques per endegar una disecció més concreta. Això és el que 
pretenc fer en el capítol 4, on s’avancen primers resultats d’una investigació sobre el 
desenvolupament del turisme de masses a la Mediterrània i el corol·lari balear, conjuntament 
amb altres col·legues de les universitats de Florència, Atenas, Bolònia, Illes Balears i de la 
Maison des Sciences de l’Homme de París i Burdeus. En aquest respecte, destacaré 
especialment el treball que estan duent a terme els professors Patrizia Battilani, Christophe 
Bouneau, Margarita Dritsas, Luciano Segreto, Jaume Garau, Ramon Molina i Ferran Navinés. 
Els apunts teòrics de la primera part del llibre –rellevància de la productivitat, determinació de 
les externalitats ecològiques, funció de la innovació– s’apliquen en aquest capítol més 
empíric: aporten bases sòlides per a una investigació que, tot i ser encara incipient, té ja dos 
anys de vida.  

El capítol 5 ve marcat per la conjuntura, un cop establerts els problemes estructurals. I 
és la severa crisi econòmica, que despunta amb força des de setembre de 2008, el que delimita 
els eixos essencials del discurs. De bell nou, es recupera la idea del model de creixement, que 
ha pul·lulat, clar i llampant, a les planes dels apartats precedents. Estructura i conjuntura, un 
                                                                                                                                 
1 Biblioteca Serra d’Or, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 2009. Agraeixo a Josep Massot i 
Muntaner i a Xisco Moll el seu interès en la publicació d’ambdós llibres. 
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cop més, es pretenen articular en un recurs discursiu únic. La ploma del gestor domina ara 
sobre la del professor d’economia. Esquizofrènia difícil de pair, però tolerable. El capítol 6 
recull les línies argumentals exposades fins el moment, i les repensa de bell nou amb l’ànim 
de delimitar, amb major claretat, les rectes raons que he defensat. Una cloenda, focalitzada en 
la urgència de pensar l’economia d’una altra manera, enllesteix l’entrega global, que es tanca 
amb un llistat bibliogràfic de referència, una novetat en relació a L’eixam i les abelles. Ja els 
hi he dit que aquesta continuació de dit llibre pretenia tenir un perfil més escolàstic. 

En efecte, tant a L’eixam i les abelles com a La Recta Raó he cercat, com deia, 
enllaçar l’acadèmic amb el polític econòmic, el professor i investigador amb el gestor que ara 
administra un pressupost públic. No he volgut defugir, en cap moment, aquesta dualitat. Entre 
d’altres coses perquè pens que els qui ensenyam economia a les aules hauríem de tenir, un 
moment o un altre, l’oportunitat de copsar la viabilitat de tot el que explicam o, si més no, 
d’una part del cos teòric que exposam als nostres alumnes. Perquè crec, igualment, que 
l’economista ha d’obrir finestres a l’exterior, superar les modelitzacions elegants, 
permeabilitzar el seu discurs amb arguments, conceptes i idees dels físics, dels químics, dels 
biòlegs, dels sociòlegs, dels historiadors, dels geògrafs, sense fugir de la crítica com un 
exercici sincer de modèstia intel·lectual, de necessitat d’aprendre per, així, entendre molt 
millor tot el que s’esdevé al nostre voltant, sense prevencions de cap casta.  

Dues consideracions més cal fer. Primerament, aquest llibre l’he discutit intensament 
amb Ramon Molina i Gabriel Jover –amb els què he compartit també investigacions amb 
resultats que es recullen a n’aquestes planes– i m’he beneficiat de les seves curoses 
precisions. Isabel Pomar, Catherine Cunill i Pilar Tous han resol amb eficiència les dificultats 
inherents a la meva agenda de treball, i han facilitat la convivència de la feina de gestió amb 
l’intel·lectual. En tot aquest procés, el suport desinteressat i la pacient comprensió de n’Aina 
Salom han estat decisius. La generositat del professor Paul Preston m’ha permés gaudir d’una 
estada a la London School of Economics, com a Visiting Researcher, per incorporar noves 
lectures i tancar la redacció del text. En segon terme, vull manifestar que si més no una part 
substancial de la teoria que s’explica en els dos llibres esmentats, la que realça un nou model 
de creixement i es centra en la diversificació del sector terciari de l’economia balear, ha 
esdevingut economia aplicada des de juliol de 2007. S’ha fet tangible en forma de projectes 
concrets i iniciatives enllestides, i ha superat sense discussió el terreny de les abstraccions des 
del moment en què s’ha plasmat en el pressupost públic, la política feta carn. Això ha estat 
factible perquè el president Francesc Antich ha assumit plenament aquest discurs econòmic, 
l’ha fet seu, l’ha interioritzat –per dir-ho d’alguna forma– i l’ha posat clarament a una agenda 
política coratjosa i renovadora. Per a un economista acadèmic, no pot haver millor 
recompensa. 

 
Carles Manera 

Esporles (Mallorca)-London School of Economics (Londres) 
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Capítol 1 

 
LA PRODUCTIVITAT PEL RETROVISOR. 

Lliçons de la història econòmica 
 
 Avui, els economistes parlen, amb força reiteració, dels problemes de la productivitat i 
de la competitivitat de les economies que analitzen. És, aquest, un argument que es prolifera 
en anàlisis de conjuntura i en exposicions de treballs en convencions acadèmiques, de manera 
que s’ha traslladat amb intensitat al món de la política. El tema no és pas nou, tot i que massa 
sovint l’economia creu trobar signes de descobriment en qüestions que altres científics socials 
–historiadors, geògrafs, sociòlegs– ja abordaren en el passat. En el camp de la història 
econòmica existeix tot un seguit d’investigacions que aprofundeixen en la direcció d’observar 
els problemes de la productivitat com, diguem-ne, una “categoria històrica”, un factor central 
que contribueix a entendre millor els processos de creixement. Les recerques, a l’àmbit 
europeu, de Paolo Malanima, de Jan L. Van Zanden o de Jan de Vries, entre d’altres, palesen, 
en un horitzó de segles, que els problemes de la productivitat preocuparen en el passat. I que 
ara podem analitzar amb els ulls del present, amb lliçons ben apreses que serveixen, sense cap 
mena de dubte, per copsar molt millor tot el que s’esdevé a les economies més avançades.  
 
1. Les economies preindustrials o la productivitat estancada 
Les barreres del món rural 

Les economies preindustrials estaven limitades per la potència i l’eficiència de la força 
muscular animal i humana, i de l’aprofitament del calor obtingut de la biomassa. Ara bé, la 
existència d’aquests límits no vol dir que no hi haguéssin múltiples maneres de satisfer les 
necessitats de les persones i diversos camins per incrementar tant el nombre que es podia 
mantenir en un territori, com la quantitat de béns i serveis a l’abast de tota la societat. De fet, 
la història de la tecnologia, l’economia i la mateixa demografia de les societats preindustrials 
es pot entendre com una sèrie d’adaptacions i canvis per apropiar-se dels recursos de l’entorn 
i, en darrer terme, de les possibilitats que oferien les fonts d’energia renovables que, directa o 
indirectament, procedien del sol. Segons quina fos aquesta estratègia, és a dir, el mode 
d’utilització dels recursos del medi, es podien mantenir uns o altres llindars de densitat de 
població i/o de satisfacció de necessitats per habitant. Quan cada tipus de societat, basada en 
una forma específica d’aprofitament dels recursos, s’acostava als límits de la capacitat de 
càrrega d’aquell ecosistema, es produien tres situacions: 

a) Aturar el creixement de la densitat de població, mitjançant la regulació 
demogràfica o per l’emigració d’una part dels membres, per tal de mantenir 
“sostenible” la forma de vida en aquell territori. 
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b) Provocar una crisi ambiental local o regional que podia donar lloc a una 
regressió, un estancament o una transformació de la societat en qüestió. 
c) Induir un canvi del mode d’aprofitament dels recursos, és a dir, de la forma 
d’economia per a fer front a la densitat creixent de la població humana: increment 
de la quantitat d’aliments, de primeres matèries, de força de tracció i de 
combustible.  

En aquest sentit, hem de tenir en compte que per unitat de superfície els cereals produeixen sis 
vegades més aliment que la llet, i disset vegades més que la carn de bou. Fins i tot per obtenir 
el 15% del milió de calories anuals que el metabolisme humà necessita ingerir en forma de 
proteïnes, és preferible cultivar plantes que criar animals: actualment, una hectàrea de cereals 
dóna 2,5 vegades més proteïnes que una hectàrea dedicada a criar vaques lleteres, i 7 vegades 
més que la mateixa hectàrea consagrada a criar carn de bou. En condicions preindustrials, que 
exigien una pràctica ramadera molt més extensiva, les diferències encara eren més acusades. 
Això explica perquè molt poques societats van optar per la ramaderia nòmada com a font de 
subsistència. L’excepció ramadera es va desenvolupar gairebé sempre en regions estepàries o 
semi-desèrtiques i, per regla general, mantenint unes relacions d’intercanvi o de conquesta 
amb civilitzacions agràries més o menys properes. Fins i tot en aquestes societats ramaderes 
nòmades, la font bàsica de subsistència no era la carn, sinó la llet i la sang dels animals. 

Però ¿per què, tanmateix, a totes les societats agrícoles també es criaven animals 
domèstics? Les raons principals no semblen dietètiques (les societats dites caçadores 
s’alimentaven bàsicament de vegetals recol·lectats per les dones, i no de la caça obtinguda 
pels homes), sinó d’altra mena: obtenir força de tir, certes primeres matèries (llana, pell, 
banyes) i, sobretot, fems per fertilitzar la terra de cultiu. Cal tenir present que molts animals, 
especialment els herbívors rumiants, poden aprofitar recursos no directament consumibles 
pels humans i convertir-los en llet o carn. En aquest sentit, els grans animals herbívors 
esdevingueren fonamentals com a convertidors energètics: bous, muls, ases i cavalls 
proporcionaven la força de tir per llaurar la terra, i la tracció per al transport terrestre de béns i 
persones. Però de totes les seves funcions, la més vital del bestiar criat a les societats agràries 
passava pel seu estòmac i es concentrava en els fems. El principal coll d’ampolla de tots els 
sistemes agràris, que minvava la productivitat, era la fertilització de la terra: és a dir, el 
restabliment dels nutrients que les collites extreuen del sòl. ¿Com fer tornar a aquest el 
nitrògen, el fòsfor o el potasi que surt dels camps amb les collites? La resposta rau en els 
processos de fertilització que, inevitablement, passaven pels femers. Aquesta esdevenia una 
peça determinant que, en principi, inferia majors nivells de productivitat.  

Ara bé, el reciclatge de nutrients a través dels sistemes de fertilització orgànica 
preindustrial era mol ineficient. Només una part del nitrògen extret per la collita tornava 
realment als camps de conreu. L’altra secció de nutrients es “perdia” cap a altres 
localitzacions en el medi: nitrògen que tornava vers l’atmosfera, que s’escolava pel “rentat” 
de nutrients a través de l’aigua, o quedava retingut en altres parts de l’espai agrari (per 
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exemple, a les pastures i boscos on defecava al llarg del dia el bestiar no estabulat). A més, 
allò que realment tornava als camps ho feia en forma de mol·lècules orgàniques, que passaven 
a integrar l’humus del sòl. Però, com a contrapunt, els herbívors domèstics tenien la virtut de 
desplaçar-se, i això permetia utilitzar la funció descomponedora del seu estòmac per 
“importar” nutrients cap els camps de conreu. A tots els sistemes agraris preindustrials, el 
bestiar es mantenia en bona part dels espais no cultivats: pastures naturals, herbes dels camps 
en guaret, garrigues, marges dels boscos. De fet, els camps conreats cada any eren només un 
fragment de tot l’espai agrari. Però que la resta no fos treballada no vol dir que fos inútil. Els 
boscos proporcionaven combustible, caça, aliment pel bestiar (glans pels porcs i branques per 
les cabres), primeres matèries industrials (suro, tints i tanins extrets de l’escorça, les arrels o 
els fruits de determinats arbres i arbusts), i també fertilitzants vegetals: la llenya que es 
cremava sobre els camps per fer-ne cendres i escampar-les sobre el sòl. Les diferents pastures 
d’estiu i d’hivern mantenien el bestiar boví i oví que, de nit, es tancava en el corral. Malgrat 
les pèrdues, els fems d’aquests corrals contenien nutrients extrets de l’espai no cultivat que la 
comunitat pagesa concentrava després en les terres de conreu. 

La pràctica del guaret –el descans periòdic de la terra– estava relacionada amb 
l’aprofitament eficient d’un adob molt escàs. Els fems i els “formiguers” es concentraven a les 
parcel·les que tocava sembrar cada any. A la terra que restava en guaret hi havia una petita 
captació bacteriana de nitrògen atmosfèric, hi germinaven les llavors de les males herbes, que 
s’havien endinsat en el sembrat, el bestiar se les menjava juntament amb els rostolls de la 
collita anterior, i l’arada acabava amb les restes de vegetació competidora que no havien 
metabolitzat els ramats. D’aquesta forma, els guarets ajudaven a mantenir el bestiar de treball 
i d’engreix, a combatre les males herbes, i a aprofitar millor un adob escàs. Per tot això, la 
proporció entre espai cultivat i espai no cultivat fou sempre un límit de la “capacitat de 
càrrega” dels agroecosistemes preindustrials. El gran problema era com augmentar la terra 
cultivada sense posar en perill l’equilibri entre les tres parts interrelacionades de l’espai agrari 
–cultius, pastures i boscos– en què es basava l’obtenció dels adobs vegetals i animals que 
fertilitzaven la terra. 

L’augment de la densitat de població obligarà a estendre els cultius molt més enllà de 
l’òptim ecològic del propi engranatge agrosilvopastoral. Les diverses demandes del sistema 
econòmic i social acabaven convergint sobre el recurs més escàs de tots: el sòl fèrtil. En un 
sistema de rotació triennal (blat, ordi i guaret) practicat a l’edat mitjana i en els primers segles 
de l’edat moderna a l’Europa atlàntica, s’ha calculat que era del 15% la proporció òptima de 
superfície sembrada respecte l’espai agrari total, per mantenir la fertilitat. Si els cultius 
s’estenien més enllà d’aquesta magnitud, a curt termini podien obtenir-se bons rendiments 
mercès a l’stock de nutrients acumulats pel bosc i les pastures. Però, a llarg termini, s’entraria 
en una espiral de rendiments decreixents; dins un cert marge, sempre era possible augmentar 
la producció a costa de compensar-los amb més treball. Però més enllà d’aquesta frontera, els 
rendiments totals per actiu agrari s’estagnaven i fins i tot amenaçaven amb disminuir. Els 
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rendiments decreixents esdevindran un senyal molt important de que el sistema agrari 
s’acostava perillosament a la seva capacitat de càrrega. Seran com un signe de perill abans 
d’assolir-se realment un sostre malthusià, definitiu i peremptori, més enllà del qual el 
producte per habitant (i no només per hora de treball o per unitat de terra) minvés en termes 
absoluts. La caiguda dels rendiments posava a l’ordre del dia la necessitat d’un ajustament 
demogràfic, o d’un canvi de sistema, o d’ambdues coses alhora; i l’evolució dels sistemes de 
cultiu a l’Europa medieval i moderna es pot entendre com un esforç per trobar diverses 
respostes a tals desafiaments. 
 
Les relacions entre el camp i la ciutat 

Les descripcions dels viatgers sempre presentaven les ciutats antigues, medievals i 
modernes envoltades d’un anell d’agricultura fèrtil. De fet, l’agricultura més intensiva era la 
que tenia lloc a les immediacions de les ciutats. La raó és ben simple: la ciutat importava 
nutrients que no retornaven a l’espai agrari d’on havien estat extrets. L’espai urbà era el lloc 
de residència i consum de les classes dirigents i de l’Estat, que percebien rendes i tributs de 
tota mena dels seus dominis rurals. Cada any arribava un considerable volum de productes 
provinents dels sòls agraris als mercats urbans: aliments, combustibles, primeres matèries 
industrials. Aquestes entrades eren consumides i metabolitzades per la població i les 
indústries residents a la ciutat. El nutrients d’aquelles collites acabaven concentrats als pous 
negres, als femers i en els residus industrials urbans. Malgrat les pèrdues corresponents, una 
part d’aquests fangs negres i d’aquelles deixalles orgàniques era reciclada cap als horts i 
camps de conreu de l’entorn de la ciutat. D’aquesta forma, a la urbs coincidien les tres 
condicions necessàries per desenvolupar una agricultura intensiva i diversificada: fertilitzants 
orgànics en abundància, aigua de rec, i uns mercats amb alt poder adquisitiu que demandaven 
una àmplia varietat de productes. 

No és estrany, per tant, que els sistemes agraris més productius i tecnològicament 
avançats es trobéssin a la ciutat i no al camp. Per exemple, als anells agrícoles de les ciutats 
preindustrials s’havia generalitzat des de molt antic la introducció de cultius lleguminosos que 
tenen la virtut de fixar al sòl nitrògen atmosfèric. Tan els llegums per al consum humà (faves, 
cigrons, pèsols), com els lleguminosos farratgers per alimentar el bestiar (alfals, trèbol), 
alternaven amb els cereals als què proporcionaven nitrògen inorgànic directament consumible 
per a la següent collita de blat, ordi o civada. Però els historiadors de les ciutats preindustrials 
també assenyalen que aquesta agricultura intensiva periurbana quedava reduïda a les 
immediacions de la ciutat. Els seus mètodes no eren directament aplicables al conjunt de 
l’espai agrari rural, sense generalitzar també la confluència de factors que el feia possible: 
nutrients, aigua i poder adquisitiu. Bona part de l’abundància de nutrients, i també de la 
capacitat de consum de la ciutat, eren resultat d’una pèrdua corresponent dels mateixos 
condicionants al camp. L’agricultura periurbana era fèrtil perquè importava aquests excedents 
agraris. Aquesta mateixa entrada inferia una pèrdua neta de matèries fertilitzants a les zones 
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rurals d’on sortien els delmes, les rendes i els impostos que alimentaven la forta capacitat 
adquisitiva concentrada als mercats de la ciutat. 

Així doncs, l’esplendor urbana, en tots els ordres, depenia de l’extracció de rendes –i, 
en darrer terme, d’energia solar fixada en la matèria orgànica– del camp. La productivitat dels 
sistemes agraris rurals, on vivia i treballava la gran majoria de la població, posava el límit a la 
quantitat i la varietat de la població urbana que el conjunt del sistema podia mantenir. La 
ciutat depenia del camp fins i tot pel manteniment del seu contingent demogràfic. Per la 
mateixa raó que la urbs concentrava deixalles amb un alt contingut de nutrients, acumulava 
també activitat bacteriana i malalties infeccioses. Els problemes d’insalubritat de les aigües 
residuals, dels pous negres, la concentració de femers i residus orgànics de tota mena, feien 
que la mortalitat ordinària fos més alta a la ciutat que al camp. Tot sovint, la mortalitat 
igualava i encara superava la natalitat: les ciutats eren veritables “forats negres” demogràfics. 
Per créixer, i fins i tot per mantenir-se, la població urbana necessitava rebre un flux constant 
d’immigrants rurals. 

Vol dir això que les ciutats només eren un paràsit? La historiografia urbana s’ha fet 
aquesta pregunta, i les respostes varien segons el temps i l’espai. És evident que l’antiga 
Roma, que va arribar a reunir un milió d’habitants, depenia absolutament de les províncies del 
seu Imperi. Quan aquest es va esfondrar, Roma va decaure. Cap altra urbs europea arribarà al 
milió d’habitants fins ja ben entrada l’era industrial. Observacions similars es poden fer 
d’Alexandria, Beijing, Calcuta, Bagdad, Cuzco, Tenochtitlàn i moltes grans metròpolis 
antigues. Però altres exemples demostren que, en determinades circumstàncies, l’organisme 
urbà podia evolucionar del parasitisme a la simbiosi. Els diferents nuclis europeus formaren 
cada cop més un veritable sistema de ciutats. El comerç a llarga distància unia entre si, de 
forma cada cop més intensa, els distints enclavaments portuaris (o amb un bon accés fluvial 
navegable) que formaven part del sistema urbà, amb mercats cada vegada més allunyats 
d’Àfrica i la ruta d’Orient, per un cantó, i el Nou Món americà, per l’altre. Aquest sistema 
comercial va permetre que les relacions camp-ciutat comencéssin a ser, a determinats llocs 
d’Europa, menys unilaterals. La principal aportació que l’engranatge mercantil urbà podia fer 
per incrementar la productivitat del gran rerapaís rural era l’especialització. La manca d’un 
sistema de proveïment alimentari mínimament regular i fiable, d’una escala superior als 
mercats i fires comarcals, obligava a cada regió a produir tot l’essencial en un radi força curt. 
El problema de la inseguretat alimentària feia del blat un “mal necessari”, que calia cultivar 
fins i tot en les difícils condicions dels paratges d’alta muntanya. 

Pel mateix motiu, els ceps i les oliveres es plantaven molt més enllà de les costes de 
temperatura, humitat i insolació que constitueixen el seu òptim ecològic. Quan la xarxa 
comercial entreteixida pel sistema de ciutats esdevingué prou tupida i segura, l’especialització 
va començar a estar a l’abast d’amples extensions del món rural; i l’agrària i la ramadera 
permetien aprofitar millor els òptims ecològics. Els intercanvis recíprocs eliminaven anteriors 
desavenços, i feien retrocedir factors limitants. En aquest sentit, el comerç no solament 
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distribuïa riquesa; permetia crear-ne de nova, tot incrementant l’eficiència dels sistemes 
productius rurals. 

 
El pessimisme econòmic: els primers economistes clàssics  

La pregunta que es formulaven els economistes clàssics davant dels problemes 
inherents a la productivitat apuntats a les planes precedents –era possible mantenir el 
creixement?– enllaçava amb la preocupació que tenien per incrementar el nivell de vida de les 
persones. Una possible resposta radica en els següents aspectes encadenats: 
1. El salari real. Per Adam Smith, l’única forma d’incrementar el salari real i la productivitat 

era mitjançant una major especialització funcional de la producció. Ara bé, aquesta 

especialització estava condicionada per dos fenomens íntimament relacionats: l’ampliació del 

mercat per als productors individuals i l’acumulació d’una major quantitat dels capitals fix i 

circulant. En la seva obra, Smith va demostrar com es podia incrementar fàcilment la 

productivitat en el conegut cas d’una fàbrica d’agulles. En el seu exemple, un fabricant 

individual podia fer 20 agulles al dia. Si col·laboraven un grup d’obrers especialitzats, i cada 

un d’ells realitzava una part del procés, el nombre d’agulles enllestit diàriament podia 

incrementar-se fins a 4.800, és a dir, la producció s’havia multiplicat per 240. ¿Per què, doncs, 

aquesta via de creixement de la productivitat no es va potenciar més en els escrits dels 

coetanis? El motiu era que aquests autors no creien que fos possible un increment continuat de 

la productivitat, o de la renda real per càpita. De fet, l’experiència històrica demostrava, com 

reflectien les teories de Thomas Malthus i David Ricardo, que a mesura que augmentava la 

població el nivell de vida disminuïa. 
Per als clàssics, el preu del treball, el salari, es fixava a partir del que anomenaven el 

seu preu natural: l’ingrés necessari per subsistir i perpetuar la reproducció dels treballadors. 
Segons A. Smith, durant el segle XVIII aquests salaris es trobaven molt per sobre de les 
necessitats essencials d’una família. Ara bé, D. Ricardo indica que aquest preu del treball no 
era determinat únicament per les necessitats biològiques indispensables per a la reproducció, 
sinó que depenia del costum. Però independentment del nivell mínim de subsistència que 
venia fixat pel salari, tots els economistes clàssics eren pessimistes respecte a les possibilitats 
d’augmentar-lo. El problema era que hi havia dificultats creixents en incrementar 
proporcionalment els aliments amb la mateixa qualitat de treball. Aquesta necessitat de treball 
era la que provocava un increment del salari, i també de la renda. Però mentre aquesta 
augmentava per als terratinents en termes reals, el salari per als treballadors disminuïa. Això 
manifestava la contracció del seu poder adquisitiu i també de les condicions de vida de la 
població. Per Smith i Ricardo, les qüestions clau quant a l’evolució del salari real a llarg 
termini, que portaven a un gran escepticisme sobre l’increment o el manteniment de l’ingrés 
real per càpita, eren les següents: 
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• La demanda de treball estimulava l’augment de la població; 

• Tot i que un creixement econòmic ràpid podia deixar enrera la població i l’oferta de 

treball, a llarg termini l’avenç de la població superava la demanda de treball, de forma 

que els ingressos dels treballadors no creixien; 

• L’economia arribava a un estat estacionari. 

2. La terra i l’oferta de matèries primeres. Thomas Malthus va ser qui millor va explicar 

aquesta relació a partir de l’anàlisi de la renda: 

a) Les poblacions posen en conreu, en primer lloc, les terres de millor qualitat, i això 

suposa grans beneficis sobre l’esmerç de capital inicial. Aquests elevats rendiments 

generen una elevada demanda de treball i salaris elevats; 

b) Però l’empenta demogràfica es fa palesa, i és inevitable cultivar les terres de qualitat 

inferior que suposen una retribució inferior de la inversió i dels salaris; 

c) A partir d’un cert nivell, al propietari de capital podia no compensar-li l’augment de 

l’extensió cultivada, en definitiva, l’esmerç de més capital en la terra ja cultivada, per la 

qual cosa el sistema entrava en crisi, esperonat per la contracció dels rendiments. 
D. Ricardo mantenia unes posicions semblants en els seus treballs sobre la renda i 

l’agricultura. També argumentava que per incrementar el producte per càpita s’havia de 
consumir una major quantitat de treball per unitat produïda. Aquest plantejament teòric 
impedia concebre un tipus de creixement continu a llarg termini. Els rendiments eren, per tant, 
decreixents i, per tant, es podia arribar a una situació estacionària –com ja s’ha dit– o a una 
taxa zero. A aquestes assercions, Adam Smith havia afegit una altra concepció: la renda 
absoluta. Aquest autor adduïa que els increments de la productivitat agrària sempre eren 
inferiors als de la indústria; però, malgrat això, insistia en que la millor inversió d’un país i 
per al capital era la canalitzada al sector agrícola. Dos motius eren la causa: primerament, 
perquè cada unitat de capital esmerçada en l’agricultura posava en moviment una quantitat de 
treball superior a l’invertit en indústria; en segon lloc, perquè el treball de l’home sobre la 
naturalesa amplificava els fruits del treball i afegia un major valor al producte anual de la terra 
i a la riquesa real. Smith afirma que el camp no només oferia a la ciutat aliments, sinó també 
matèries primeres. Deia textualment que la urbs i, sobretot, les activitats manufactureres, 
obtenien tota la seva riquesa i mitjans de subsistència del camp. Això era de vital importància, 
perquè volia dir que la naturalesa, i la productivitat dels recursos naturals, actuaven de dues 
formes relacionades però distintes per posar límits a la grandària de la població i al nivell de 
vida urbà: d’un costat, a través dels rendiments agrícoles; i, d’altre, mitjançant l’oferta de 
matèries primeres. 

En efecte, tots els inputs procedien del camp i els preus d’aquests pujaven perquè es 
consumia més treball, i no per mor de que fos de major valor. Només escapaven a aquestes 
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circumstàncies aquells gèneres que no procedien de la superfície terrestre: ferro, plata, coure, 
etc. Per això, als ulls dels economistes clàssics el creixement econòmic estava sotmés a fortes 
limitacions derivades de la doble posició de la terra en l’esquema general de producció. 
L’oferta de terra era fixa i, en algun moment del creixement econòmic, els costos podien 
incrementar-se fins a tal punt que la producció d’una unitat de producte més era indesitjable. 
A més, al ser totes les matèries primeres industrials virtualment d’origen animal o vegetal, 
l’expansió continuada estava constreta per dificultats difícilment superables en el 
subministrament de matèries primeres. Aquest moment era difícil d’establir, però formava 
part de les expectatives racionals del homes. 

Dits factors limitants del creixement associats a la naturalesa, a la producció agrícola i 
a la productivitat eren suficients per explicar que: 
a) Malgrat les millores que es podien aconseguir mitjançant l’especialització funcional, 

encara que significaven avenços substancials, mai es sostindria un creixement continuat 

dels salaris reals; 

b) Feia versemblant l’expectativa respecte de la taxa de creixement dels rendiments del 

capital. Els interessos de la inversió arribarien a ser tan baixos que desencoretgessin noves 

inversions, per la qual cosa el procés s’aturaria; 

c) Per tant, les societats podien progressar fins assolir una meseta de prosperitat econòmica, 

però sense esperances de creixement indefinit. 
Segons aquests autors, els indicadors del desenvolupament econòmic –productivitat 
decreixent, descens dels salaris reals, caiguda tendencial dels rendiments– apuntaven vers una 
direcció diferent de la què realment va produir-se. I, tanmateix, quan ells escrivien s’estaven 
generant dos tipus de canvis que capgirarien el decurs de l’economia: les transformacions en 
l’agricultura i en les fonts d’energia. Les màquines, per enginyoses que siguin, no ofereixen 
un camp il·limitat de millores en la productivitat, mentre aquestes depenguin dels músculs 
humans i animals.  

Els progressos durant aquella època tenien lloc sobretot perquè s’avançava en la 
divisió del treball, s’introduïen canvis en la maquinària, però essencialment perquè 
s’incorporaren fonts d’energia que incrementaren notablement les possibilitats que tenien les 
transformacions en l’organització del treball i la innovació tècnica. Però els autors clàssics no 
tingueren en consideració aquests nous vectors energètics; és més: estaven convinçuts de que 
els més decisius per a la producció eren de caire orgànic. A més, les noves fonts no tenien 
encara una aplicació tècnica directa. Tot i que el carbó dominava el tràfic marítim de 
cabotatge i s’havien obert importants canals per facilitar el transport del mineral, el seu destí 
no era servir de combustible per a la maquinària industrial, sinó escalfar la major part de les 
llars obreres de les populoses ciutats britàniques. Només a les mateixes vetes de carbó, 
aquesta font energètica servia de combustible a les màquines de vapor Newcomen que 
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s’utilitzaven per drenar les profundes mines d’aigua. Però, encara que aquesta font d’energia 
fos barata i abundant, els economistes clàssics seguien pensant que a llarg termini el 
creixement estacionari era inevitable, car l’home per viure havia de menjar, i la terra seguia 
essent un factor limitant; i, per altra banda, la prosperitat relativa generada pel carbó 
estimularia un creixement de la població més ràpid que el de la producció. Per tant, a llarg 
termini tornarien a reaparèixer les dificultats. 
 
Neix l’optimisme: la revolució d’una economia mineral 

Front al que s’acaba d’exposar, la Revolució Industrial significa un llarg procés de 
transició des d’una economia sustentada en els recursos naturals, de base orgànica, a una altra 
on els pressupostos energètics són minerals, inorgànics, amb majors taxes de productivitat. 
Segons l’historiador econòmic E. Anthony Wrigley, l’economia orgànica es caracteriza 
perquè el gruix de l’energia emprat en la major part dels processos productius procedeix de 
fonts orgàniques: les forces humana i animal, ajudades per vent i aigua, constitueixen els 
motors primordials a l’agricultura, el transport i el comerç, la qual cosa provoca nivells de 
productivitat modestos. Lewis Mumford, en la seva obra cabdal (Técnica y civilización, un 
llibre de 1934 que encara manté una vigència absoluta), emfasitza al seu torn la clau 
energètica per a explicar la potent transformació que, tot seguint David Landes, desfermà el 
Prometeu encadenat. Així doncs, dependre de productes orgànics significa que pràcticament 
tota l’activitat econòmica es vincula a l’energia solar. La quantitat anual de creixement 
vegetal posa límits tant a la producció material com a l’estratègia energètica de qualsevol 
societat preindustrial. Per tant, aquestes formacions socials depenien, en definitiva, de l’estat 
de les collites i, per extensió, la sort de tota l’economia orgànica, tal i com s’ha indicat a 
l’epígraf anterior. Però els nivells de producció es poden transformar quan és possible 
importar energia externa al sistema ecològic local, en forma de fertilitzants químics, 
insecticides, herbicides, treball mecànic de tractors i altra maquinària. L’explotació agrícola 
no es trobarà sotmesa als rendiments marginals decreixents, o bé es manifestaran d’una altra 
manera. En altres paraules: la característica principal de l’economia basada en energia mineral 
fou la seva capacitat d’alliberar la producció de la dependència de la productivitat de la terra. 
Sota aquest sistema econòmic: 

• Es reduí molt la connexió directa quant a les matèries primeres orgàniques. S’aplicà 

l’energia calorífica i la mecànica a processos productius en una escala sense parió. 

Així, les velles constriccions sobre l’escala de la producció s’ensorraren, davallaren els 

costos de producció i la productivitat augmentà notablement; 

• La producció ultrapassà la població o, dit d’una altra manera, la producció superà la 

reproducció. Per primer cop, la pobresa deixà de ser una característica necessària de la 
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condició humana per al gruix de la població, per tal de convertir-se en una qüestió de 

selecció social; 

• Existia la capacitat productiva per a cobrir totes les necessitats humanes bàsiques, amb 

importants marges per a l’estalvi. El debat es centra ara en esbrinar si aquesta capacitat 

s’utilitzava –s’utilitza– de forma adient. 
Ara bé, aquest procés no necessàriament elimina les velles maneres de produir al món 
estrictament manufacturer. És important ser conscients del nombre relativament petit de 
treballadors a les indústries del cotó i del ferro durant la Revolució Industrial, si ho comparem 
amb el d’ocupats en tasques on la producció per càpita, probablement, havia canviat poc 
durant generacions i no es beneficiaria de les tècniques millorades durant un temps. En els 
censos britànics, al capítol manufacturer s’inclouen tant els treballadors de les noves 
fàbriques, com els que responien a paràmetres més tradicionals, tant els protoindustrials, és a 
dir, aquells treballadors a domicili que venien les seves produccions a mercats extraregionals. 
Els que elaboraven béns que es lliuraven als mercats locals es situaven en els oficis de venda a 
la menuda i en la categoria artesanal. A partir d’ací, les dades són clares: el treball a la 
manufactura només significava el 10% del treball dels varons adults a Anglaterra el 1831, i 
d’aquest total, més de la meitat es trobava al Lancashire i al West Riding de Yorkshire. Fora 
d’aquestes àrees, només un home de cada vint treballava a la manufactura. Pel contrari, el 
quefer a la menestralia i als negocis assolia el 31%. Les deu majors ocupacions per separat 
(entre d’altres, sabaters, fusters, sastres, taverners, botiguers i ferrers), només de la categoria 
d’oficis artesanals i negocis de petita escala, feien servir cinc treballadors per cada tres 
aplicats a la manufactura. És improbable que aquestes categories professionals augmentessin 
la productivitat per càpita durant moltes generacions.  

Ara bé, se sap que la industrialització contemporània significà un desenvolupament 
notable de les ciutats. Algunes zones rurals, amb indústries vigoroses, començaren a llanguir a 
causa de la mobilitat demogràfica; això no obstant, d’altres continuaren aferrades als oficis 
manufacturers i disposaren així mateix d’un protagonisme econòmic, tecnològic, cultural i 
social innegable. D’altra banda, les ciutats cobriren altres funcions que les merament 
industrials; entre aquestes darreres, el model més emblemàtic fou Manchester. Sense anar 
molt enfora d’aquesta urbs britànica, la industrialització a Londres s’acomplí, tal com ens ha 
mostrat el mateix Wrigley, amb una accentuació de les seves característiques preindustrials: 
es crearen noves xarxes de transport —molt relacionades amb les fonts energètiques—, es 
canviaren els valors tradicionals i s’incrementà la demanda mitjançant l’augment de la renda 
real per càpita. Però tot això s’aconseguí sense la conversió de Londres en una ciutat 
tipificada com a industrial.  

Per la seva banda, Jan de Vries ha indicat que l’ascens de ciutats de dimensions més 
reduïdes que els grans centres urbans es pogué produir per un altre estímul diferent a 
l’atracció exercida pel sistema fabril. De Vries llança una hipòtesi al respecte: aquest esperó 



 18 

tal volta es trobés en l’augment dels ingressos i de la producció en el sector agrari, el que, en 
síntesi, ha qualificat com a “revolució industriosa”, més relacionada amb els canvis a la 
demanda i a les opcions que anava oferint el mercat, en especial per als béns de consum. 
Segons aquest autor, l’augment del producte per càpita exigia una major dedicació al treball 
en unes coordenades de disminució del salari real, la qual cosa fou un estímul, en 
determinades circumstàncies, per a compensar el descens de l’ingrés mitjançant dita 
intensificació del treball. Tot plegat significava un canvi en les preferències de les llars 
europees, que es lligaria a la revolució del consum: les persones treballaven més per a 
mantenir o tenir accés als nous productes. És a dir, la “revolució industriosa” implicava reduir 
el temps d’oci per a consagrar-lo a activitats productives i, així, mantenir o potser augmentar 
el nivell de despesa. No obstant això, malgrat que, probablement, les classes populars que 
feien inventaris post-mortem tenien en 1800 més culleres en les seves cases que en 1500, 
altres indicadors mostren que en aquest mateix període també s’havia registrat una severa 
disminució del consum de carn i cervesa per càpita. Per altra banda, cal advertir que hi ha 
indicis que mostren un augment de la proporció de la població proletaritzada. Per tant, si 
admetem que es varen incrementar les hores de treball per persona, això significa que la 
productivitat del treball no va créixer al llarg de l’etapa 1500-1800, si més no de forma 
homogènia i que, amb tota seguretat, experimentà alces en regions molt concretes.  

 
2. L’exemple balear: un creixement no improvisat amb escassa tecnologia 
La productivitat del sector exterior 

Ara bé, una perspectiva essencialment industrialista de la productivitat ens ha fet veure 
que les aplicacions tecnològiques són l’espurna vital que esperona el creixement. Aquesta 
idea és subjacent a aportacions d’historiadors de la tecnologia.2 Però en aquelles economies 
on els desenvolupaments fabrils no eren tan rellevants, encara que sí disposaven d’un teixit 
productiu connectat amb els mercats i, sobretot, es desenvoluparen millores a l’organització 
del comerç –aquest seria el cas de Balears–, els avenços a la productivitat total dels factors 
degueren ser igualment substancials, tot i que resultin difícils de mesurar. Com afirma 
Elhanan Helpman, els coneixements tecnològics són necessaris per a l’èxit, però no suficients, 
de manera que hom aporta una major força explicativa a factors de caire institucional –en 
l’òrbita, per exemple, de les teories del premi Nobel d’Economia Douglas North– que als que 
són considerats, de manera invariable, com els agents desencadenants del creixement 
econòmic: en essència, la transformació tècnica. Joel Mokyr ha asseverat que el progrés 
tecnològic és qualsevol canvi en l’aplicació de la informació al procés de producció, amb la 
finalitat d’expandir l’eficàcia, de manera que es produeixin determinats gèneres amb menys 
                                                
2 Encara que s’hi donen matisos importants. Així, Joel Mokyr, un dels més reconeguts especialistes en història 
tecnològica, ha indicat que no sempre el creixement econòmic es vincula amb la tecnologia. En aquest respecte, 
assenyala com a vectors remarcables la inversió –en el sentit d’augment del capital social–, l’expansió comercial 
(que titlla de “creixement smithià”), els efectes per escala o tamany i l’augment del coneixement humà (el que 
qualifica com a “creixement shumpeterià”). 
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recursos; és a dir, amb reducció de costos. Per tant, tot allò que afecta l’assoliment 
d’informacions és destacable. Com ens ha ensenyat Nathan Rosenberg, gran part del 
creixement prové més d’informació ja disponible que de la generació de coneixements 
totalment nous. En aquest sentit, el tema palesa una major complexitat, i ens endinsa en una 
revisió de la teoria econòmica, en particular la que afecta la vessant exterior, de gran utilitat 
per al cas balear. 

En efecte, fins fa relativament poc temps, la teoria del comerç internacional no 
considerava en la seva anàlisi els costos de transacció. Millor dit: se suposava que els costos 
de transacció, en el marc del principi de caeteris paribus, eren nuls.3 Els agents econòmics, es 
deia, tenen informació perfecta i miren d'aprofitar al màxim el seu avantatge comparatiu. 
Tanmateix, aquesta situació no es correspon amb la realitat de la història econòmica. De fet, 
durant un lapse molt ampli de temps, els costos de transacció eren tan elevats que dificultaven 
enormement la difusió comercial. Però entre els segles XIV i XVIII es van produir canvis en 
l'àmbit del tràfic mercantil, que van tenir com a corol·lari la reducció dels costos marginals en 
unes direccions concretes: l'augment de la mobilitat del capital —és a dir, el dinamisme en els 
mecanismes de pagaments a partir de la progressiva expansió dels efectes canviaris—, la 
reducció dels costos d'informació —amb l'impuls de les infraestructures comercials estables, 
físiques o en forma de capital humà— i finalment la contracció del risc —emprant 
profusament assegurances i canvis marítims-. Les tres orientacions apuntades conflueixen en 
una única accepció, medul·lar: la consecució de xarxes comercials, definides com a processos 
socials caracteritzats per la interrelació que es produeix entre persones que tenen la intenció 
d'intercanviar béns en espais més o menys amplis. 
 En línies molt generals, l'expansió comercial en l'àmbit de la regió neix d'un procés 
d'especialitzacions complementàries a partir d'una agricultura en creixement, que produeix per 
a un mercat que es desenvolupa gradualment.4 Al llarg d'aquest procés, sorgeix la figura d'un 
nou tipus de mercader que planteja tota la seva estratègia sobre la venda ambulant —fet que 
significa una gran mobilitat— i un coneixement precís del mercat interior en què opera —que 
incentiva els fluxos comercials intracomarcals–. Els orígens d’aquests negociants són 
diversos: pagesos, artesans, botiguers modestos, amb la peculiaritat comuna que proven 
fortuna en el comerç com a resposta a un descontentament davant la pròpia situació 

                                                
3La idea, simple però revolucionària, de l’existència de costos efectius de transacció prové d’un vell text de 
1937, obra de Ronald Coase, treball que serà reconegut anys més tard, el 1991, amb el premi Nobel d’Economia. 
En la seva aportació, Coase defensa que l’empresa resol els conflictes inherents a la realització de transaccions 
internes per la via de l’autoritat, sistema molt menys costós i més ràpid que el recurs als tribunals de justícia o a 
les institucions d’arbitratge externes. Alhora, indica que l’empresa no és un agent individual que actua en el 
mercat, sinó una forma d’assignació i d’organització de les transaccions alternativa a aquest. El plantejament —
al costat d’altres desgranats en l’article guardonat— és d’una gran utilitat per a la història econòmica i ofereix 
noves perspectives que qüestionen seriosament la visió tecnològica de l’empresa (que, en essència, constata que 
el mercat és la institució referencial d’anàlisi), sense considerar factors cabdals d’organització interna d’aquesta.  
4Hi ha dues línies d’avenç de l’activitat comercial i del seu desenvolupament institucional: d’una banda, la 
generada a partir del comerç tradicional d’espècies i béns de luxe, estimulat pel consum dels grups dominants de 
la societat europea; d’una altra, molt menys coneguda, però més determinant pel seu caràcter massiu, la creixent 
mercantilització de la producció camperola, tant agrària com manufacturera, en àmbits locals i regionals.  
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econòmica. Les activitats complementadores són diverses, però acaben decantant-se cap a una 
especialitat. La metodologia és clara: tenint com a referent les fires i els mercats rurals i 
urbans, aquests petits comerciants segueixen un periple més o menys regular per vendre 
gèneres que els habitants locals consumeixen però no produeixen. Ara bé, l'extensió del 
mercat els obligarà a coalitzar-se per fer front a l'augment de la incertesa que suposa treballar 
en llocs cada cop més allunyats del seu centre natural d'activitat. En aquest context, la 
rellevància capital dels costos de transacció —i la peremptorietat de reduir-los— adquireix el 
màxim relleu. La construcció de xarxes mercantils, de caràcter informal, constitueix aleshores 
la peça estratègica sobre la qual el comerciant edifica bona part de la seva activitat 
econòmica. Tot aquest procés, cada cop més complex, es reforça notablement quan, a més, els 
agents econòmics formen part d'una mateixa comunitat geogràfica —una vila, un llogaret— i, 
de manera especial, si són integrants del mateix col·lectiu ètnic.5 Si el caràcter d’aquest és 
minoritari —fet que sol comportar problemes greus de persecució i marginalitat—, 
s'accentuen les característiques teòriques exposades anteriorment. 
 Aquestes xarxes informals autònomes aprofiten els avantatges comparatius que reporta 
el fet de pertànyer a un grup ètnic o cultural diferenciat de la resta de la societat. La 
solidaritat, el fer una causa comuna, es converteix, d'aquesta manera, en una de les influències 
més eficients per reduir els costos de transacció, renglons que inclouen no tan sols els que 
s'originen directament de la realització de contractes i acords, sinó també els costos diguem-
ne polítics d'inventar un conjunt de normatives que es puguin aplicar de manera permanent en 
els pactes. L'actiu més rellevant d’aquesta unitat rau en la seva capacitat de garantir el 
compliment de les obligacions establertes entre els seus membres, a través de codis ètics molt 
més eficients que la llei. Els agents que operen en aquest marc gaudeixen d'una confiança que 
es reactiva sobre un compromís moral, derivat de la cohesió del grup. En aquests casos, 
l'aplicació de les lleis mercantils dictades pels poders públics passen a un segon terme, si no 
són ignorades.  

Les reflexions anteriors són escaients per a explicar el model econòmic balear en una 
perspectiva de llarg termini. A Mallorca, per exemple, el creixement de la productivitat fins a 
dates relativament recents fou consemblant a l’assolit a d’altres zones d’Europa, entre els anys 

                                                
5 En aquest sentit, els jueus conversos de Mallorca —els xuetes— representen, sense cap mena de dubte, un dels 
exemples més eloqüents en l'Europa preindustrial d’unitat d’acció en les estratègies comercials. Com és prou 
sabut, la problemàtica històrica dels xuetes ha despertat un interès inusitat dins i fora de l'illa, i la seva anàlisi ha 
estat objecte de nombrosos estudis d’un valor molt variat i desigual. Les inevitables connotacions socials, 
derivades de la discriminació que aquesta minoria va patir durant molts segles, permeten entendre potser que 
l’enfocament econòmic hagi cedit espai davant altres perspectives d'anàlisi per ventura més apassionades, però 
indubtablement menys intel·ligibles de cara a la comprensió global del tema. Llevat d’algunes excepcions —que 
aborden col·lateralment aquest problema, atès que els objectius de les investigacions són més amplis—, la visió 
econòmica ha quedat relegada davant una atenció més gran als aspectes antropològics, religiosos, onomàstics i 
socials en general. Però les investigacions sobre l'estructura del comerç marítim illenc fan palesa la presència 
rellevant de xuetes en les operacions que envolten el crèdit i les diferents modalitats de desenvolupament del 
tràfic mercantil. M’estic referint, concretament, a la intervenció d'aquest grup social en el finançament del 
comerç mitjançant la inversió en la pràctica asseguradora i en els armaments en cors, així com en les companyies 
comercials, com a socis d'altres grups socioeconòmics o fins i tot en associacions pràcticament integrades pels 
“del carrer” (construcció sinònima que serveix per identificar els xuetes que prové de la seva ubicació al barri del 
Call, a la ciutat de Palma), la qual cosa, de fet, sembla fer evident una específica tasca de grup. 
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1500 i 1860. La utilització dels inputs orgànics i els límits de les aplicacions tecnològiques 
explica la situació. Ben igual, insistesc, que a bona part dels indrets europeus, amb excepcions 
clares, com els casos d’Anglaterra, Bèlgica i la zona nord-occidental de França. No obstant 
això, la visió que s’ha promulgat quant a l’evolució econòmica de les nostres illes massa 
sovint persegueix destacar aquests fets que he descrit com si, tot just, s’esdevinguessin a 
l’arxipèlag. Com si Balears restés endarrerida de manera permanent en una cursa en la què 
totes les economies avançaven amb convicció.  

En efecte, en el cas de Balears, l’exposició que s’ha ofert és desoladora: unes illes 
buïdes d’iniciatives i de teixits productius dinàmics, endarrerides i pobres, il·luminen, entorn 
de les acaballes dels anys 1950, un procés de creixement de nova planta a partir 
d’experiències isolades que signifiquen una ruptura radical amb el passat. Aquest es qualifica, 
sense gaire distincions, com de penúria i de calamitats seculars, amb una estructura 
socioeconòmica immòbil i aïllada, insensible a cap mena de canvi per petit que fos. Endemés, 
hom palesa un vèrtex social clau, gairebé definitiu per arrodonir tot el discurs: les corrents 
migratòries dels balears vers l’exterior. Però no resulta fàcil comprendre com tot aquest 
procés, que enceta el període dels canvis més profunds a la societat i a la economia illenques, 
s’ha pogut gairebé improvisar en relativament poc temps: des de la perspectiva de la història 
econòmica, estam parlant, en definitiva, d’unes coordenades que abasten els anys 1959-1973. 
Uns marges, doncs, força reduïts per tal de copsar en la seva totalitat aquesta entremaliada 
evolució. L’economia, com la història, són disciplines complicades, perquè afecten el 
comportament de les persones, observades en radis temporals molt amples. Es diu això perquè 
s’entengui que amb explicacions mecàniques i tòpiques no encertam a conèixer, de debò, els 
germens de l’important creixement econòmic que s’obre amb la irrupció turística. 
 Des de fa molts anys, la història econòmica insular intenta esbrinar les raons d’aquest 
èxit econòmic balear: les causes que l’induïren, les bases sobre les quals s’edificà, els 
protagonistes que prepararen el terreny, les motivacions que impulsaren els empresaris i els 
treballadors a canviar d’oficis i de pràctiques quotidianes per a inserir-se en nous reptes i 
experiències. Un canvi cultural, doncs, de gran profunditat. La hipòtesi dels historiadors 
econòmics era que, atenent altres casos coneguts de la història econòmica europea i a partir de 
la pròpia investigació, el creixement de l’economia balear no podia ser només fruit de 
l’espontaneïtat, tot i que l’atzar, el particularisme empresarial i el context ajudaven a 
identificar –igualment a tall hipotètic– explicacions més o menys plausibles. Al mateix temps, 
i si atenem al que s’ha explicat a planes precedents, les investigacions desenvolupades no han 
revelat, tot i les dificultats per establir conclusions definitives, increments notoris de la 
productivitat en els sectors econòmics insulars. És més, resulta força complicat determinar 
càlculs fiables sobre productivitat per a l’economia balear amb la disponibilitat de fonts 
estadístiques irregulars; però és igualment cert que resulta molt dificultós acurar les 
magnituds de la productivitat a les Illes fins i tot en els moments actuals. Pel contrari, les 
recerques fetes en els darrers deu anys han resultat reveladores per tal d’entendre millor les 



 22 

línies directrius del creixement, tot identificant els fonaments de l’embranzida turística. Les 
dades assenyalen que els processos previs, que suposaren canvis decisius a l’orientació de 
l’economia, poden ser considerats responsables de les capacitacions, de les destresses, dels 
aprenentatges i de les adaptacions dels agents socials i econòmics illencs. Elements, tots ells, 
intangibles que, no obstant la seva suposada volatilitat, es concreten a l’estructura de 
l’economia.  

Un dels indicadors indirectes que pot servir per a estudiar el procés de creixement 
econòmic de Mallorca és l’evolució global del moviment de mercaderies pels distints ports de 
les illes, en règim de tràfic de cabotatge –la part del lleó, amb escreix, del comerç exterior 
insular–. La corba resultant ressalta la existència de cicles econòmics que no és el moment ara 
de detallar. Però, al seu torn, rubrica que, entre 1857 i a l’entorn de 1884, l’economia illenca 
estava recollint tot el procés precedent de canvi en el model agrari i en la pauta de 
desenvolupament manufacturer per experimentar un enlairament notable a partir de la segona 
meitat dels anys 1880. Això no explica, com és obvi, el creixement en la seva complexa 
totalitat; però, sense cap mena de dubte, apunta una tendència que no es pot pas negligir. I, 
sobretot, manifesta un fet substancial, si s’incorporen tots els materials disponibles a hores 
d’ara sobre els creixements econòmics insulars contemporanis, provinent dels treballs de 
Miquel Àngel Casasnovas, Joan Carles Cirer, Joana Maria Escartín, Carles Manera, Ramon 
Molina i Antònia Morey: aquest avenç s’està produint a partir d’activitats econòmiques que es 
relacionen més aviat amb processos d’intensificació del factor treball sobre el del capital, fet 
que té, com a corol·lari clau, l’obtenció d’escasses taxes de productivitat. Dit d’una altra 
forma: en les plenes coordenades de la Revolució Industrial, algunes economies podien 
desenvolupar-se sense el concurs crucial dels vectors energètics clàssics de la industrialització 
ni dels processos organitzatius diguem-ne més “racionals” inherents a aquells. I, el que pot 
resultar més sorprenent, el seus relatius nivells de benestar no eren despreciables, tal i com 
han revelat les investigacions més recents sobre l’Índex Físic de Qualitat de Vida, efectuades 
per Rafael Domínguez. Darrera d’aquesta sintètica corba de creixement s’amaguen, entre 
d’altres realitats, la fortalessa cíclica del calçat amb intensa participació familiar, l’orientació 
femenina en el treball dels quefers bijuters, l’avenç de l’agroalimentació, les vendes externes 
d’ametlles, garrofes, figues, porcs i cítrics, la importància dels tèxtils de fibres tradicionals i 
modernes, la formació de xarxes mercantils a diferents indrets dels mercats internacionals, la 
creació d’empreses de dimensions modestes però d’actuacions efectives; en suma, tota una 
munió d’experiències que obeeixen, de forma predominant, als interessos de les petites i 
mitjanes iniciatives, afavorides per la barator del factor de treball.  
 
La intensificació dels processos productius. La concreció del model pre-turístic  
 En efecte, un dels trets característics de l’evolució econòmica balear són els baixos 
salaris, si més no fins a la Primera Guerra Mundial. Aquestes remuneracions s’han emparellat 
a una certa estabilitat dels preus, tal i com es demostra a les investigacions de Ramon Molina. 
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Tot plegat ha resultat la principal avantatge comparativa utilitzada pels empresaris illencs, la 
qual cosa ha orientat el seus plans de negoci. Així, les inversions en capitals fixes no han estat 
gaire abundants a les Illes, i les pautes de desenvolupament industrial s’han edificat sobre la 
utilització massiva dels obrers en els processos productius. Aquest model d’organització 
empresarial no eludeix casos de grans consorcis que, ben segur, palesaven productivitats 
elevades, atenent les inversions que podien fer en vapors, enginys i electricitat. Però és a 
partir dels anys 1920 quan hom assisteix a una variació notable: la “mineralització” de 
l’economia –particularment en el cas de Mallorca–, és a dir, l’entrada més decidida de 
l’energia de la Revolució Industrial a les unitats de producció, per acarar les pujades salarials. 
Això suposa una corrent inversora en màquines, estructures i, en definitiva, tecnologia. Ara 
bé, l’eix central segueix essent la intensificació de la força laboral, abundant i mal 
remunerada, que ha incentivat una major polivalència dels treballadors insulars: la seva 
transversalitat és absoluta en els sectors econòmics i l’adscripció estricta a un d’ells resulta, 
molt sovint, difícil de precisar. Atesa tota aquesta complexitat, les premisses de Colin Clark 
no són aplicables, de forma taxativa, en el nostre model econòmic. Val a dir que aquests 
factors –salaris reduïts, en relació a d’altres economies regionals, i pluriactivitat de la força de 
treball– constitueixen trets que encara hi romanen presents a l’economia insular actual. En 
aquest sentit, es poden destacar quatre característiques explicatives del model històric de 
creixement de Balears.  

Primerament, el comerç marítim –tant l’exterior com, sobretot, el de cabotatge– és una 
peça determinant per al creixement econòmic insular abans de la gran irrupció turística. Per 
un cantó, les importacions porten estímuls al desenvolupament, puix que proporcionen proves 
serioses de que el mercat és proper. De fet, les entrades de gèneres eliminen la incertessa del 
panorama econòmic balear durant molts segles, i tensen a la baixa els preus de venda dels 
queviures bàsics. Hom facilita, així, una millor assignació dels recursos existents. La garantia 
importadora ha esperonat, per exemple, la creixent significació de les lleguminoses, de la 
vinya, dels fruiters i d’ametllers, garrofers i figueres des de 1760 als camps mallorquins; i 
l’enlairament de la manufactura a les principals capçaleres menorquines a partir de 1860. Les 
exportacions, per la seva banda, han resultat rellevants per tal de finançar les compres 
exteriors. La seva anàlisi visualitza els canvis que s’han generat a l’estructura econòmica, amb 
la detecció nítida de fases d’embranzida i de recessió.  

En segon lloc, el desenvolupament és un procés llarg en el què les interaccions entre 
els sectors econòmics neixen d’economies externes recíproques. La interconnexió entre el 
món agrari i el de la manufactura i les corretjes de transmissió existents a l’interior dels 
mateixos, amb la poliactivitat dels treballadors illencs com a gran recurs a explotar, 
constitueixen factors que sancionen un procés clar: els encadenaments entre les iniciatives, en 
les què les distincions sectorials són difoses, i on una empresa se’n aprofita de les economies 
externes creades en expansions prèvies i, alhora, en genera de noves que poden ser explotades 
per altres productors. En aquest respecte, cal dir que s’han conegut moltes situacions on la 
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disponibilitat d’una ampliació d’un sector no ha provocat un augment simultani a l’oferta 
d’una altra mercaderia. Però, el que és rellevant retenir, és que aquesta noció de gradualitat és 
la que introdueix, de mica en mica, una classe de complementarietat en el procés de 
desenvolupament balear. Estam parlant, doncs, d’inversions que, tot i la seva aparent 
modèstia, tenen una transcendència històrica i que es retroalimenten amb les economies 
externes. Això és una ajuda inapreciable per al desenvolupament, car afegeix una pressió 
especial a tot un grup de decisions d’esmerç que incrementen la capacitat de prendre noves 
orientacions inversores. És a dir, hom estableixen connexions directes entre la inversió d’un 
període i la inversió de l’etapa següent, amb una característica medul·lar: es tracta d’un 
creixement sustentat sobre el desequilibri. Aquest fet ha promogut, com a resposta, accions 
constructives. Els entrebancs, les dificultats, les tensions, s’han resol, en el passat més recent, 
amb encadenaments positius cap endavant i amb llaços ferms amb les fases prèvies. El 
desenvolupament implica contradiccions i forces oposades; però, i això és el que resulta 
revelador, també obté noves empentes de les tensions que crea. Aquesta és una de les grans 
lliçons de la història econòmica de les Illes, amb la configuració un model d’èxit que s’ha 
anat articulant, amb avanços i retrocessos, en el decurs de molts anys, i on no s’han conegut 
increments espectaculars de la productivitat si més no a la fase pre-turística.  

En tercer terme, hom remarca el paper decisiu de la iniciativa privada i la tranquil·litat 
institucional. Tot i que manquen estudis sobre el mercat de capitals a les Illes, el que 
coneixem fins ara posa de manifest el dinamisme societari illenc i la creació fluïda 
d’empreses de tall familiar, que es troben a la base social del procés de creixement. Les 
aportacions públiques són escasses i els esforços particulars són els que dibuixen una 
estratègia particular a Balears: històricament, s’ha obtingut poc dels fons estatals, de manera 
que aquesta mena de prevenció illenca –estar sempre a l’expectativa– cal interpretar-la menys 
per la manca de propostes d’acció i més per motiu de les malfiances que es provoquen al 
entrar en els circuits competitius del mercat, amb escasses tutel·les superiors, val a dir, 
guvernamentals. En aquestes coordenades, l’estabilitat institucional hi ha estat ben present en 
el procés de creixement, la qual cosa no vol dir que no s’hagin generat a Balears els conflictes 
de classe que s’observen a d’altres zones d’Europa. Però la capacitat de renda a les Illes no 
era, en termes relatius, tant baixa com s’ha suposat, si es compara amb la resta de les 
economies regionals i la integració del conjunt familiar en distintes àrees de la producció. Els 
baixos salaris, doncs, es compensaven amb l’agregació de les rendes individuals, de manera 
que es conformava una renda total –de la unitat familiar– capaç de fer front a les necessitats 
de la llar. Aquesta diversitat d’opcions, cercades per productors i empresaris, ha permès fixar 
una certa pau social, trasbalssada en etapes puntuals amb idèntics fonaments ideològics que 
els que es poden identificar a les regions europees. La major capacitat econòmica ha permès 
abandonar aquelles activitats que tenien un alt contingut econòmic lligat a comportaments 
virulents concrets: així, el bandolerisme com a fenomen sociològic de marginalitat, 
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desaparegué de Balears en el decurs del segle XVIII, mentre Sardenya encara el pateix i 
Sicília i Còrsega coneixen altres expressions violentes que pertorben les inversions. Els 
capitals no admeten soroll. Però, pel contrari, el contraban ha resultat a les Balears una 
activitat lucrativa i porosa a totes les classes socials (d’ací l’escàs col·laboracionisme amb els 
instruments de coerció de l’Estat), al temps que la poliactivitat de la classe treballadora ha 
facilitat un major grau de flexibilització productiva i una capacitat de readaptació més intensa.  

Finalment, és decisiva la importància del “capital” empresarial. En efecte, les Illes han 
fornit, a l’època contemporània, diferents generacions d’empresaris de tota mena, amb trets 
generals que tot just s’anoten: uns orígens socials humils, el risc inversor a partir de la visió 
dels mercats, l’estratègia de reduir costos de transacció, la vertebració empresarial en unitats 
de dimensions modestes amb fort component familiar, i la forta explotació de la força de 
treball i de l’entorn natural. Tot plegat ha tingut –i té– una conseqüència essencial: 
l’assoliment d’alts beneficis i una gran capacitat inversora. Les nissagues de l’empresariat 
turístic cuallen amb l’al·locució descrita. En aquest sentit, la història de l’empresa balear 
encaixa més amb models organitzatius diferents als del gran consorci chandlerià –que tant 
enlluernen encara–, i abasta des de l’articulació de petites i mitjanes empreses fins a la creació 
de xarxes, districtes industrials i l’expansió exterior de capitals (en aquest cas, en forma de 
grans firmes, líders sobretot en els mercats turístics).  
 Així doncs, el model de creixement que abasta el període cronològic 1850-1960 palesa 
l’inseriment de Balears en els circuits econòmics que es generen amb la Segona Revolució 
Industrial. Les recerques fetes a la història econòmica regional, amb un bagatge investigador 
de vint-i-cinc anys que es sustenta sobre sis tesis doctorals i tot un seguit d’aportacions 
acadèmiques –ponències, articles especialitzats, contribucions a seminaris científics–, permet 
sintetitzar, de forma estilitzada, els vectors claus d’aquesta pauta de creixement econòmic, 
amb uns components bàsics6: 
 

Y= f [SE, W, P, PTF (PO+PM+PCOM), SB, MI, r]   IFQV 
(1) 

 
On: 
Y= Generació de renda és funció dels elements centrals que integren el model 
SE= Sector exterior de l’economia: (X-M)+TC (exportacions-importacions+transferències de capitals) 
W=Nivell salarial constant 
P=Nivell de preus constant 
PTF= Productivitat total dels factors: PO, productivitat sector orgànic (tradicional) de l’economia; PM, 
productivitat sector mineral (amb combustibles fòsils) de l’economia; PCOM, productivitat de l’organització 
comercial 
SB= Sistema bancari 
MI=Moviment en el mercat interior: articulació del mercat amb els nivells dels preus per millores de 
comunicació (ferrocarril, xarxes comercials) 
r= Taxa de benefici 
IFQV=Índex Físic de Qualitat de Vida, en una progressió positiva en el vector temporal 
 
                                                
6 Agraeixo els comentaris d’Andreu Sansó en aquest punt de la formulació del model. 
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L’enunciat sintètic precedent (1) no pretén, com és natural, ser cap mena de fórmula 
matemàtica, però sí subratlla una funció de simplificació. En efecte, el model resultant 
s’especifica arran d’una gran quantitat de dades numèriques i de material qualitatiu, enlloc de 
bastir uns eixos claus del model i passar a verificar-los amb la realitat econòmica; atenent el 
seu caire enunciatiu, és important remarcar el següent: 

a) L’economia és oberta, amb un component comercial potent que, en determinats 
moments, concreta saldos positius, tant pel que afecta al moviment estricte de 
mercaderies, com a les transferències de capitals arribades per la via de resolució de 
negocis externs o de cabals tramesos per emigrants i xarxes mercantils. La mesura de 
tot plegat té sengles vessants: una en volum, atenent la rellevància de disposar de 
dades físiques que remeten a l’estat de la producció; i una altra en valors monetaris, 
que poden contribuir al càlcul de la renda regional. Les exportacions s’adopten com a 
una mesura directa de l’evolució productiva. 

b) Estam davant un perfil econòmic de caire ricardià, atenent la progressió força estable 
de preus i salaris fins els anys 1920. Les característiques del model faciliten aquesta 
situació, i aplanen les condicions dels contractes dels empresaris. En efecte, una 
inflació plana, amb oscil·lacions limitades, facilita l’establiment de salaris nominals 
relativament baixos, amb la qual cosa es provoca una segona derivada: l’economia 
creix, en essència, per la intensitat productiva a partir d’un major contingent de força 
de treball. La qual cosa pot fer aparèixer rendiments decreixents a escala i, per tant, 
pèrdues de productivitat. La compensació estreba, emperò, en l’increment de la 
contractació laboral quan es dóna una expansió de les comandes als empresaris. 
L’evolució de la taxa de benefici és el que acabarà per determinar el canvi, en certs 
sectors productius, d’una economia de base orgànica a una altra de caire mineral, amb 
el concurs dels vectors energètics propis de les revolucions industrials. 

c) Del que s’acaba de dir es desprèn que els sectors econòmics estan composts per dos 
segments definits: un d’alta intensitat laboral, vertebrat per homes, dones i nins, amb 
un mercat de treball molt flexible i descentralitzat, amb concurs de mecanismes de 
caire protoindustrial i de domestic system, amb productivitats baixes i salaris reduïts 
que es rescabalen per la via de l’agregació de la renda familiar (en el sentit 
“industriós” de Jan de Vries); i un altre que requereix de majors inversions de capital, 
amb elements tecnològics adaptats de la primera i de la segona revolucions industrials 
(utilització de carbons minerals, d’electricitat, de màquines i enginys), amb increments 
clars en la productivitat (en la línia més trencadora de David Landes). En paral·lel, la 
productivitat de l’organització mercantil és elevada, per la reducció de costos de 
transacció (amb l’òptica de Ronald Coase): estratègies familiars de connexió amb els 
mercats, captació de clients, informació acurada, observació molt directa de les 
oscil·lacions de les demandes, en un procés que es desprèn de l’apartat (a). 
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d) Una derivada de (b) i (c) és que els recursos naturals que entren en aquest model de 
creixement tenen, essencialment, un component orgànic entre 1850 i 1920, dècada a 
partir de la qual inputs minerals i tecnologia més avançada s’adopten a la producció 
industrial i a l’agricultura. En aquest respecte, l’important increment en la producció 
pròpia de lignits (que s’empraran sobretot per a l’electrificació) i l’augment en les 
entrades portuàries de carbons de poder calòric més elevat (per nodrir les fàbriques), 
componen sengles mostres d’aquest procés. Per altra banda, l’oferta total de recursos 
naturals alimentaris creix i es diversifica, com a conseqüència del nou model agrari 
que s’inicia el 1830, mentre les importacions de cereals gaudeixen d’una quota 
rellevant a la balança comercial.  

e) La utilització de canals formals i informals de crèdit, mitjançant una tupida xarxa 
bancària, la creació de caixes rurals i l’assistència a processos importants de fusions 
d’algunes d’aquestes entitats, que donen cobertura a negocis de caire agrari, mercantil 
i industrial. 

f) L’avenç de les relacions comercials interiors, esperonades tant pel transport terrestre 
mitjançant el ferrocarril –que, alhora, indueix inversions gens menyspreables de caire 
privat–, la traginería tradicional i el tràfic de cabotatge interinsular. 

g) L’evolució de la taxa de benefici, subjecta a les fluctuacions dels negocis, tot i que la 
seva concrecció tot just és observable sota la perspectiva microeconòmica, a partir de 
diferents anàlisis sobre dinasties empresarials. Aquesta és, tal vegada, la peça del 
model que necessita de major profunditat investigadora. 

h) El colofó, en la seva vessant més social, delata un millor comportament relatiu en les 
condicions de vida generals, fet mesurable a través dels indicadors físics de qualitat de 
vida (esperança de vida, talla física de la població, mortalitat infantil, transició 
demogràfica), més positius en el cas balear en relació a la mitjana espanyola. 

El tret definitori d’aquesta pauta productiva té bifurcacions: per un costat, les relacions 
comercials –val a dir, el pes de les demandes exteriors– es revelen com el factor 
desencadenant del creixement; per l’altre, la utilització intensiva de la força de treball, amb 
alts graus de pluriactivitat. Un signe que no està renyat amb un nivell d’inversió i adaptació 
tècnica a determinats processos i, en definitiva, d’assoliment de fases expansives. I val a dir 
que es tracta d’una senda econòmica que és fàcilment detectable en el nou model que 
s’instaura a Mallorca i Eivissa arran dels anys 1960 i a Menorca els anys 1980: l’enlairament 
de les exportacions, ara de serveis; i la constant del recurs a la intensitat de la mà d’obra en els 
processos productius, amb població poliactiva i amb figures contractuals innovadores, com la 
del fix-discontinu.  

Aquest model balear, amb les seves singularitats que resten reflectides en la funció (1), 
manté lligams teòrics amb altres contribucions, des del moment en què: 
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1. Es ressalta la connectivitat de l’estructura productiva amb l’exterior, una regularitat 
històrica en el cas balear, amb positives rendes de situació i amb exportacions que obeeixen a 
les capacitats dels hinderlands illencs més que a reexportacions pures. Dins d’aquests 
despatxos externs, la quota dels productes manufacturats entre 1850 i 1930, en termes de 
valor, supera el 50% del conjunt extret (els casos analitzats dels ports mallorquins i 
menorquins són il·lustratius en dita direcció). En aquest respecte, existeix un cercle virtuós 
entre expansió industrial, exportacions i creixement econòmic, palesat per destacats 
economistes. El plantejament recorda les importants aportacions de Nicholas Kaldor i, més 
recentment, la formulació de l’anomenada “llei de Thirlwall” –formulada per Anthony 
Thirlwall– que estableix que en el llarg termini l’expansió d’una economia es troba restringida 
per l’equilibri del compte corrent de la balança de pagaments; o, expressat d’una altra manera: 
el sector extern és la clau per a augmentar la taxa d’expansió en el llarg plaç. 
2. El desenvolupament econòmic sustentat sobre una oferta ample de treball –tal i com 
s’esdevé a Balears– és un model ricardià clàssic, sempre que el salari industrial romangui 
igual mentre existeixi un excés de treball. Aquest escenari pot variar pel progrés tècnic, que 
trenca amb un cert estat estacionari. El tema remet a les investigacions del premi Nobel 
d’Economia Arthur Lewis, amb un desenllaç que, de bell nou, es revela substancial: el nus 
gordià rau en observar com evoluciona la taxa de benefici. No obstant això, les dades 
macroeconòmiques –de producció i comercialització, en especial– suggereixen un augment 
dels guanys empresariales incentivat en conjuntures concretes, on part dels competidors 
insulars desapareixen o tenen dificultats per causes de convulsions internacionals. El mercat 
de treball mallorquí apunta canvis en el comportament salarial arran de les lluites obreres dels 
primers anys 1920. De fet, hom albiren increments en els salaris reals en determinats 
segments manufacturers, una realitat que es podia compensar gràcies a augments en les 
productivitats, de forma que la taxa de benefici no es veia ressentida. Això és el que succeeix 
precisament a una part de la producció industrial: la que aporta inputs minerals als processos 
productius. 
3. La indústria balear, fins pràcticament la irrupció turística, compta amb el protagonisme de 
dos grans blocs –un més artesanal, l’altre més netament industrial–, amb perfils diferents, 
però complementaris. Això recorda els arguments de Kaldor, quan afirma que és impossible 
entendre el procés de creixement sense tenir un enfocament sectorial, que faci una clara 
distinció entre activitats amb rendiments creixents i d’altres amb decreixents. Les primeres 
són imputables, segons l’autor esmentat, al desenvolupament industrial, que infereix una 
causalitat positiva entre l’avenç manufacturer i el de la productivitat en el sector, fruit de 
rendiments elevats. Les segones s’adscriuen a l’agricultura i els serveis. La coexistència, dins 
del mateix sector secundari de l’economia, de processos on la inversió tecnològica és tangible 
–i la productivitat més sòlida; això explica que la posi en la nostra funció (1)– i, alhora, 
d’altres on domina la intensitat de la força de treball el que impera, només s’explica de 
manera convincent pels rendiments creixents en les taxes de benefici empresarials. 
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Aquesta imatge, que és plausible per a un ample període de la història econòmica 
contemporània balear –en general, la que abasta els anys 1850 i 1960, tot i reconeguent els 
cicles econòmics inherents–, es pot corroborar parcialment si s’albiren algunes de les darreres 
contribucions en el camp de l’economia aplicada, que identifiquen signes clars de pèrdua de 
productivitat en un context de creació de llocs de treball i d’increment dels fluxes 
d’immigració, la qual cosa porta a repensar un model de creixement que s’aixeca sobre 
sectors que, com ara el de la construcció o certs segments de l’economia turística, són de bell 
nou molt intensius en força de treball. Incidiré sobre això en capítols posteriors. El tema de la 
productivitat esdevé, així, un objecte clar de preocupació per a l’economia actual a Balears, i 
ben segur es pot convertir en un dels àmbits de reflexió per als economistes illencs. 
L’abordament de la qüestió no pot defugir de cap manera l’anàlisi pregona i reflexiva sobre la 
pauta de creixement; però cal tenir present que, també en aquest cas, ens trobem davant d’un 
fenomen que és històric. En aquest respecte, l’adopció de paràmetres explicatius novedosos, 
com ara els ecològics o les reflexions que afecten les innovacions productives, representen 
sengles elements cabdals per encabir la comprensió dels models de creixement. Això és el que 
s’abordarà als capítols següents. 
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Capítol 2 

 
REPENSANT L’ECONOMIA: ELS VECTORS ECOLÒGICS 

 
1. La “biologia econòmica”: sota la idea de les funcions ambientals 
 Els fets físics porten a una reflexió pregona sobre la ciència econòmica, en un sentit 
clar: els paradigmes econòmics convencionals no sempre tenen respostes adients per acarar 
els seriosos problemes ambientals que sacsejen el planeta, tant a escala general com dins d’un 
àmbit més local i/o regional. En aquest sentit, es plantejen tot seguit unes coordenades 
precises de reflexió i debat: 
1. La monetarització dels costos socials. Per parlar de valor econòmic total hauríem d'incloure 
tres components: el valor d'ús actual, el valor d'ús futur i el valor d'existència, és a dir, que 
alguna cosa existeixi i que valgui la pena, encara que no es faci servir de manera comercial, 
com ara les espècies vegetals i animals. Els mètodes per mesurar això poden ser de caire 
directe o indirecte. Les primeres es fonamenten en preferències revelades o per la disposició a 
pagar per l'obtenció de determinats beneficis ambientals (o evitar costos ambientals), bé 
mitjançant mercats implícits (per exemple, vivendes més cares a zones no contaminades), ja a 
través de tècniques experimentals o qüestionaris que intenten conèixer la voluntat de pagar 
dels enquestats. Les segones tracten d'avaluar la relació que existeix entre la contaminació i el 
seu impacte ambiental no monetari, ja sigui sobre la salut, la vegetació, els edificis, les collites 
perdudes, tot avaluant-ho posteriorment en termes econòmics. En aquest respecte, alguns 
economistes assenyalen que l'interès d'aquests mètodes rau en que contribueixen a 
proporcionar estimacions monetàries, que proporcionen informació sobre els danys 
ambientals. No obstant això, quan ens enfrontem a una situació en la qual la contaminació és 
positiva, és a dir, quan les emissions de residus superen la capacitat d'assimilació ambiental, 
les limitacions anteriors són tan serioses que l'anàlisi cost-benefici resulta inoperant i es fa 
necessari acudir a avaluacions de tipus sanitari, epidemiològic o biofísic.  
 En aquesta mateixa línia interpretativa, cada cop resulten més atractives les nocions de 
"funcions ambientals" que desenvolupa el medi ambient, ja que la decisió sobre el 
manteniment de dites funcions a un nivell sostenible o reproduïble és la vinculació a uns 
criteris biològics. Per exemple, la qualitat de l'aigua per a ús urbà no pot dependre de la 
capacitat de renda, sinó d'un mínim biològic relacionat amb la salut. Aquest criteri, aplicat a 
diferents funcions ambientals, ens portaria a que, un cop presa la decisió de tipus biològic, 
correspondria als economistes i tècnics establir la via menys costosa de mantenir dita funció a 
través de l'anàlisi cost-eficiència. Quelcom similar pretén aconseguir la Comptabilitat del 
Patrimoni Natural, que intenta saber la disponibilitat dels recursos naturals d'un país o regió –
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tant en qualitat com en quantitat–, per identificar quina és la situació dels recursos, de forma 
que es pot avaluar amb major propietat la situació econòmica general.  
2. L’economia entesa com a sistema obert. Del que s'acaba d'exposar es desprèn que és molt 
difícil considerar els fets econòmico-monetaris com aïllats de la natura, des del moment en 
què els sistemes econòmics es troben íntima i recíprocament relacionats amb els altres 
sistemes i, en aquest sentit, són fonamentalment sistemes oberts. És possible que el considerar 
l'economia com un sistema tancat resulti convenient des del punt de vista metodològic i li 
permeti a la teoria econòmica formular els seus conceptes i teories d'acord amb els cànons de 
la lògica matemàtica formal. Però això tendeix a perpetuar una percepció sesgada de la 
realitat, que redueix el nostre horitzó teòric. Les implicacions sobre la noció i l'objecte de 
l'economia que es deriven de la consideració dels sistemes econòmics com sistemes oberts 
són variades i de gran transcendència. La idea d'economia hauria de considerar tres aspectes 
fonamentals:  

• Replantejar-se els conceptes econòmics que han estat creats per tractar qüestions en un 
context de sistema tancat, és a dir, com si no existissin la biosfera ni les lleis físiques, 
però no de sistema obert en el qual l'home interactua de manera inevitable amb el medi 
ambient mitjançant relacions que no constitueixen intercanvis que passin pel mercat.  

• La necessitat d'estudiar el funcionament dels ecosistemes, per tal d’aprofundir què és 
realment el que es va a gestionar. 

• Decidir quins estils de vida i de desenvolupament són compatibles o sostenibles amb els 
diferents ecosistemes i si les tecnologies disponibles són les adients per assolir aquesta 
finalitat.  

Ara bé, això no significa passar d'un reduccionisme econòmic a un reduccionisme ecològic. 
L'ecologia proporciona coneixements sense els quals no sabríem on som, en termes biològics; 
però no ens pot explicar ni la existència d'enormes diferències de renda i riquesa, tant entre 
països com dintre de cadascun d'ells, ni, per tant, la disparitat en el consum de recursos 
naturals i de generació de residus. Tal i com assenyala J. Martínez Alier, ni l'assignació 
humana d'energia i recursos materials a diferents usos pot explicar-se només mitjançant les 
ciències naturals ni l'economia s'ha de convertir en una mera ecologia humana.  
3. L’economia, ciència social. L'economia que accepti les premisses alternatives exigeix un 
esforç d'investigació transdisciplinar que excedeix la competència dels economistes, però que 
no es pot realitzar sense ells. Això exigeix una actitud mental diferent per part dels 
economistes, per a incorporar les noves nocions que són peremptòries per a pensar en termes 
de sistemes oberts. En aquest respecte, l'economia ecològica pretén comprendre la posició de 
l'home en un món que es troba simultàniament creat i destruït per ell, ateses les connotacions 
entròpiques de les activitats econòmiques7. Sobre aquest punt, s’imposa retenir tres factors 
                                                
7Hi ha tres tipus de problemes o àrees sobre les quals treballa actualment l'economia ecològica: 
1. Conceptes i mètodes: 
-Establir conceptes i instruments analítics per a l'economia ecològica; 



 32 

determinants. En primer lloc, la importància inel·ludible de les lleis de la termodinàmica i de 
la influència que exerceix el marc institucional en la determinació de la formació dels preus i 
dels valors monetaris. En efecte, el missatge que llança el segon principi de la termodinàmica 
és que, com diuen Ilya Prigogine i Nicholas Georgescu Roegen, mai podrem predir el futur 
d’un sistema complex, car aquest devenir és obert8. Segonament, qualsevol transformació de 
l'economia no pot ignorar, tal i com recorda Adam Smith en la seva Teoria dels Sentiments 
Morals que, en darrer terme, la justícia és la columna vertebral que sosté tot l'entramat, sense 
el qual l'edifici de la societat humana es desfà en petits àtoms. I, en tercer lloc, la història 
econòmica prova indiscutiblement que la natura té un paper preponderant en el procés 
econòmic i en la formació del valor econòmic. Cal indicar que això és fonamental per tal de 
considerar les conseqüències per als problemes actuals de la Humanitat. A partir d'aquestes 
consideracions, la pregunta que segueix és ben simple: què és el que fa el procés econòmic? 
 Una resposta a l’interrogant plantejat assenyala que cal considerar el procés econòmic 
com un tot, examinant-ho també des del punt de vista físic. El primer que s'adverteix és que el 
procés és un sistema parcial que es troba circumscrit per un límit a través del qual 
s'intercanvia matèria i energia amb la resta de l'univers material. Què fa aquest procés 
material? La resposta és clara: ni produeix ni consumeix matèria-energia, tan sols les 
absorbeix i les expulsa contínuament. Això és el que la Física ens ensenya. Però l'economia 
no és Física pura. Al cap i a la fi, en economia existeix una diferència entre allò que entra al 
procés econòmic i allò que surt. El procés econòmic rep recursos naturals valuosos i emet 

                                                                                                                                 
-L'entropia i les anàlisis dels sistemes oberts; 
-Risc i incertesa en la presa de decisions; 
-La reconsideració dels processos històrics. 
2. Valors ètics: 
-La població com a contaminació; 
-Les futures generacions. 
3. Polítiques i mesures: 
-Com podem saber si les coses van pitjor? 
-Com podem jutjar l'efectivitat de les polítiques? 
-Com podem valorar i acarar els fenòmens globals? 
-Com valorar la importància de la utilització dels recursos naturals front a la contaminació? 
-Creixement o desenvolupament econòmic?  
8 La termodinàmica com a ciència es desenvolupà durant els segles XVIII i XIX, quan les nocions de calor i 
temperatura no havien estat encara prou aprofundides. Inicialment era una teoria amb poca base, els resultats i 
mètodes de la qual foren molt importants per a les aplicacions pràctiques, atès el desenvolupament de les 
màquines tèrmiques. El seu punt culminant fou al segle XIX, amb els treballs de Carnot, Joule i Kelvin. Com a 
ciència estructurada, es recolza en dos principis deduïts de la experiència, anomenats primer principi i segon 
principi de la termodinàmica. Primer principi: en un sistema, la variació de la propietat termodinàmica 
anomenada energia interna (E) és igual a la calor absorbida (Q) més el treball extern (W) efectuat sobre el 
sistema: E=Q+W. Aquest és un principi de la generalització de conservació de l'energia, i s'hi estableix 
l'equivalència entre l'energia tèrmica (calor) i l'energia mecànica (treball), sense especificar en quines condicions 
es poden fer les transformacions termodinàmiques que permeten de passar l'una a l'altra. Segon principi: enunciat 
per Carnot el 1824 i restringit a les màquines tèrmiques, afirmava que per a produir treball a partir d'energia 
tèrmica, cal disposar d'una diferència de temperatures. L'estudi de Carnot demostrava un fet elemental: que el 
calor es mou únicament d'un cos més calent a un altre més fred. I quan el calor d'un sistema tancat s'ha 
disseminat de tal manera que la temperatura s'ha tornat uniforme en tot ell, el moviment del calor no es pot 
invertir sense la intervenció externa. L'energia calorífica lliure d'un sistema tancat es degrada continua i 
irrevocablement fins a tornar-se energia no disponible. En aquest sentit, l'entropia s'entén com la quantitat 
d'energia no disponible, i acusa increments continus fins el punt que l'ordre d'un sistema es transforma 
progressivament en desordre. Pràcticament, tots els organismes viuen en un estat de baixa entropia en la forma 
trobada en el seu medi immediat. L'home és l'excepció més notable.  
 



 33 

desperdicis sense valor. Molts desperdicis!: segons Robert Ayres, el 93% dels materials 
emprats a la producció industrial acaben per ser residus, de manera que els costos ambientals 
són enormes. Aquest fet ve confirmat, com deia, per la termodinàmica. La matèria-energia 
entra al procés econòmic en un estat de baixa entropia i surt en un estat d'alta entropia. Quan 
es crema un fragment de carbó, per exemple, el seu contingut d'energia química ni es redueix 
ni s'incrementa. No obstant això, l'energia lliure inicial es dissipa en forma de calor, de fum i 
de cendres, de manera que l'home ja no la pot utilitzar. Assimilar aquestes coordenades al 
món econòmic és decisiu per canviar les perspectives metodològiques i teòriques imperants 
en el terreny de l’economia convencional. 
 
2. Fiscalitat ambiental 
 Les posicions conceptuals de l'economia més ortodoxa i de l'economia ecològica 
semblen clares i es poden resumir en termes d'economia de sistema tancat front economia de 
sistema obert. Ara bé, pot existir un cert punt d'encontre de caràcter instrumental a través de la 
Reforma Fiscal Ecològica (RFE), amb un precedent clar en la posició d’A. Pigou. Arthur 
Pigou a la seva obra The Economics of Welfare, publicada el 1920, perfecciona el concepte 
marshallià de l'efecte extern fins a derivar-ne una teoria econòmica general de la intervenció 
pública (tretze anys abans de la Teoria General de John Maynard Keynes!). Els efectes 
externs tenen lloc quan les accions d'un agent econòmic en perjudiquen o beneficien sense 
voler algun altre, de manera que els costs i beneficis privats d'una activitat no coincideixen 
amb el cost i el benefici social real. En aquests casos, quan el mercat no funciona, cal una 
intervenció pública que adopti la forma d'impostos o bé de subsidis i que ompli el buit que 
separa totes dues magnituds. En el cas del medi ambient, si es fixa un impost unitari constant 
que sigui igual al cost marginal extern en l'equilibri social, aleshores l'agent contaminant 
ajustarà el seu volum de producció obtenint l'òptim social, és a dir, l'impost òptim. Aquest 
nivell òptim de contaminació no vol dir el zero, sinó el nivell on s'iguala la ganància marginal 
de l'empresa i el cost extern marginal, és a dir, el cost de descontaminació.  
 Ronald Coase sintetitza una visió no intervencionista que s’oposa al plantejament 
pigouvià. La idea bàsica de Coase consisteix en demostrar que, si es compleixen determinades 
condicions, no resulta necessària cap mena d'intervenció per obtenir una externalitat òptima. 
És suficient amb una correcta definició dels drets de propietat per a que la lliure negociació, 
entre l'agent que genera la contaminació i l'agent que la pateix, portin a l'òptim social. Segons 
Coase, la solució més eficaç per situacions de danys per contaminació és un procés de 
negociació entre el contaminador i l'afectat pels efectes de la polució. Cadascun podria 
compensar a l'altre depenent de qui tengui els drets de propietat: si el contaminador és qui els 
té, el perjudicat podria pagar-li per no contaminar; si el dret és del contaminat, el 
contaminador li pot donar contrapartides per a que toleri el mal. Els costos de transacció entre 
les dues parts són baixos i, concretament, tenen que ser menors que els beneficis que, com a 
resultat de la negociació, obté l'agent que ha de cobrir els esmentats costos de transacció. Es 
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diu que a una economia amb uns drets de propietat ben definits, els individus i les empreses 
tenen tots els incentius per usar els recursos naturals de la forma més eficient possible. La 
contaminació ambiental és un tipus d'errada del mercat, conseqüència de la sobreexplotació 
dels recursos considerats propietat comú o que no es troben apropiats. Aleshores, el mercat 
falla quan els drets de propietat no estan especificats adequadament o no es troben baix el 
control d'aquells que es podrien beneficiar personalment al dedicar els recursos a un ús més 
altament valorat.  
 Ara bé, aquest plantejament de Coase té seriosos problemes, des del moment en què 
l’autor no introdueix les influències socials que posseeixen els agents que entren en conflicte. 
És de suposar que, en moltes ocasions, els agents contaminants gaudiran d'una influència o 
d'un pes negociadors molt superiors als que tenen els sofridors de l'externalitat, la qual cosa 
pot portar a efectes ètica i ambientalment qüestionables. El raonament de Coase funciona bé 
quan es tracta d'externalitats mutues entre empreses i si aquestes són capaces d'atribuir a les 
externalitats un valor monetari actual. També és correcte si es tracta d'externalitat entre 
consumidors o entre empreses i consumidors, sempre que es puguin identificar a tots els 
afectats i aquests adjudiquin valors moneraris a les externalitats. Un exemple pot ser el 
següent: una empresa A produeix un bé A' que contamina l'aigua d’un riu. Però aquesta 
externalitat no està inclosa en els seus costos. L'empresa A té un dret implícit o s'atribueix el 
dret a contaminar. Més avall existeix una empresa B que produeix un bé B' que requereix 
aigues netes. Una part dels costos de l'empresa B responen a la fabricació de l'article A' per 
l'empresa A. Un procés de negociació entre ambdues (ja sigui mitjançant una fusió, ja amb 
l'establiment d'unes quotes que compensin l'empresa que es veu més perjudicada), d’acord als 
drets de propietat, permetrà solucionar el problema. 
 Tot i amb els diferents posicionaments, el que sembla més important és que la RFE 
assumeix implícitament la inviabilitat de l'estil de vida actual, fonamentalment en els països 
occidentals. Tracta d'orientar dit estil de vida mitjançant una sèrie de mesures de política que 
apliquen en paral·lel els impostos pigouvians, però gravant paulatinament la utilització dels 
recursos naturals no renovables, en lloc de fer-ho a les rendes del treball i els beneficis de les 
societats. Es tracta d'incentivar la transició cap a processos de producció estalviadors 
d'energia, l'ús d'energies renovables, el transport col·lectiu, el reciclatge i la reutilització de 
residus, amb sengles coordenades de treball: 

• Amb l’aplicació de mesures que elevin el preu dels recursos més contaminants i no 
renovables, de forma que s’intenta desincentivar el seu ús, alhora que afavorir el 
desplaçament cap a recursos i alternatives energètiques renovables, amb la reducció en 
ambdós casos dels residus generats.  

• Amb l’assignació de taxes als processos més contaminants, amb l'objectiu de desmotivar-
los i facilitar la seva reorientació.   
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El mercat per si mateix no té molta iniciativa per a dur a terme les mesures abans exposades. 
Probablement, ens trobem davant d'un cas de conflicte polític per un canvi institucional i, per 
tant, en la distribució dels costos i beneficis monetaris i ambientals. En aquest canvi, els més 
afavorits per l'estat actual indicaran que encara no coneixem prou bé el tema com per 
justificar una política que redueixi la contaminació. De manera que els costos de transacció 
recauen sobre els perjudicats i no sobre els contaminadors.  
 En definitiva, és factible utilitzar tot un conjunt d'instruments o mesures de política 
ambiental, però no es pot ignorar que la comprensió termodinàmica dels processos productius, 
així com la compatibilitat ambiental i social, exigeixen un capgirament en el pensament en la 
direcció d'un canvi de valors en la ètica, en la cultura i en la distribució del poder que hauria 
de significar el reconeixement d'una nova entesa més adient entre economia i natura.  
 
3. Alerta amb el creixement zero! 
 En aquest sentit, l'aposta d'una transformació clara en els paràmetres econòmics 
infereix redimensionar les eines analítiques i metodològiques convencionals. Per exemple, la 
reformulació d'indicadors com ara el propi PIB, de manera que no es confonguessin els costos 
amb els beneficis, el producte global amb el benestar o la depreciació del capital natural amb 
els ingressos, significaria un avenç conceptual decisiu. Per als economistes, el creixement 
econòmic es refereix als increments anuals del Producte Interior Brut. Per als defensors del 
medi ambient, sol significar una expansió en el consum de recursos naturals. Però aquestes 
dues coses no són el mateix. El PIB i el seu creixement són mesures de fluxos d’ingrés a 
l’economia: no tabula el consum físic de recursos naturals ni mesura la contaminació. Però 
l’impacte mediambiental de diferents activitats és clarament distint. Els exemples són 
diversos: alguns gèneres com els mobles de fustes tropicals, els pesticides, els cotxes, etc. 
causen mal al medi ambient, ja sigui en la seva producció, ja sigui en el seu consum o en 
ambdós casos. Però altres com la majoria de serveis directes, la roba de fibra natural, les 
fustes blanes, tenen relativament poc impacte ambiental advers. Algunes indústries, com ara 
la producció d’adobs orgànics, el reciclatge i el tractament de la contaminació milloren 
positivament el medi ambient. Fins i tot una indústria el producte de la qual no canviï, pot 
minvar el seu impacte mediambiental si modifica els mètodes de producció, per exemple amb 
l’ús de menys energia o amb la generació d’un volum menor de residus. 
 Per tant, el grau en què qualsevol augment donat del PIB sigui nociu per al medi 
ambient depèn de què és el que està creixent. Com a simple agregat monetari, el PIB no 
distingeix entre diferents tipus d'activitat econòmica: registra, tot just, el total. És possible que 
el PIB s'elevi si s’usen menys recursos i es produeix menys contaminació, si el contingut del 
creixement s'aparta de les activitats mediambientalment perjudicials. En aquest punt, el 
concepte de Coeficiente d’Impacte Ambiental, exposat per M. Jacobs, esdevé decisiu. Es pot 
definir com el grau d'impacte –o quantitat de consum mediambiental– causat per l'increment 
d'una unitat d'ingrés nacional. Si el contingut de l'activitat econòmica varia, de manera que 
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una unitat extra de PIB tendeix a consumir menys recursos que a l'any anterior, aleshores es 
pot dir que el coeficient d'impacte mediambiental cau. Si un augment del PIB té com a 
resultat un major nivell de consum mediambiental, el coeficient d'impacte ambiental és 
constant o s'està elevant. Aquest concepte no vol ser precís per una raó: exigeix una forma de 
mesurar el consum mediambiental, la qual cosa no es troba encara prou desenvolupada; no 
obstant això, és útil perquè demostra que un PIB ascendent no té perquè significar que el medi 
ambient empitjori. De fet, la protecció mediambiental tendeix a requerir inversió en nous 
equips i materials, i aquesta inversió estimula el creixement.  
 Front això, la contraargumentació "verda" és clara: el creixement econòmic zero (o les 
tesis del decreixement defensades, entre d’altres, per Serge Latouche) encara que sigui 
insuficient per a la millora ecològica, si més no ajudaria, atès que mentre més baixa sigui la 
taxa de creixement més efectiva serà qualsevol reducció del coeficient de l'impacte ambiental. 
Però aquí la millora depèn de què és el que no està creixent. Si el creixement zero significa 
que no hagi cap increment en l'eficiència de l'energia ni en el control de la contaminació, 
l'impacte mediambiental general seria pitjor que amb el creixement positiu d'aquestes 
indústries. En dites circumstàncies, el creixement seria mediambientalment millor que el no 
creixement. Més encara: és molt possible que la degradació ecològica empitjori fins i tot amb 
el creixement zero o negatiu. Si el coeficient d'impacte ambiental augmenta, inclús el 
creixement negatiu pot conduir a mals globals. Això és el que succeí durant la dècada dels 
1980 a diversos països africans: el PIB es va contraure al mateix temps que la degradació del 
medi ambient s’eixamplava. Així doncs, el PIB no mesura la degradació ecològica ni es 
correlaciona necessàriament de forma directa amb ella. Per tant, no es pot emprar com 
indicador mediambiental. I atès que cap taxa de creixement, sigui positiva o negativa o zero, 
representa un objectiu útil per a la política mediambiental, dites taxes no ens poden indicar 
què està succeint a l’entorn ecològic.  
 Però això no significa que els defensors del medi ambient s'equivoquin quan sostenen 
que el creixement s'hauria de reduir, sempre que utilitzin el terme per a referir-se no als 
increments de l'ingrés nacional, sinó al creixement del consum mediambiental mesurat en 
termes físics, no monetaris. En efecte, gran part de la degradació ecològica no és causada pel 
creixement, sinó per una taxa de consum que és per sobre de la taxa de regeneració natural o 
sostenible. Aquest argument serveix tant per als recursos renovables com per als no 
renovables. Pel que fa als segons, degut a l'efecte hivernacle és ben segur que el consum de 
combustibles fòssils s'hauria de reduir. Però no sembla tenir molt sentit plantejar un 
creixement zero en, per exemple, el consum de silici o fins i tot en el de mineral de ferro. 
Aquests materials segueixen essent molt abundants, són relativament inertes quan es llancen i 
endemés molt sovint es poden reciclar. Ara bé, ¿en quina unitat es mesuren els diferents 
recursos, de forma que l'increment en el consum d'un d'ells pugui compensar-se amb la 
reducció en el d'altre? Els recursos, per aquest propòsit, no es poden valorar en termes 
monetaris, ja que els preus no reflecteixen el dany del medi ambient; però sense tenir una 
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forma d'agregar el seu consum, el concepte de creixement global zero no té cap mena de 
significat. La qual cosa no vol dir que d'alguna manera hagi una xifra per al consum total de 
recursos que tingui que mantenir-se estàtica. El que sembla clar és que per a reduir el 
coeficient d'impacte ambiental en una dimensió suficient com per a contrarrestar el 
creixement del PIB, es requerirà una millora continua en una tecnologia més eficient i un 
canvi en els patrons de consum.  
 
4. Tecnologia i sostenibilitat 

La teoria econòmica ens ensenya que els preus juguen el paper de senyals per a 
l'assignació de recursos escassos a fins alternatius. Si incloem entre aquests la utilització dels 
recursos esgotables per a les generacions futures, aleshores les expectatives en relació amb 
l'evolució de la tecnologia i la demanda futura tindran una influència important en la formació 
d'aquests preus. Per exemple, si els agents econòmics pensen que les tècniques productives no 
canviaran, que la població romandrà estable i que les preferències no variaran, aleshores els 
preus podrien portar a una assignació igualitària de recursos entre distintes generacions. La 
teoria econòmica estudia les quantitats de béns que s'intercanvien i els preus a què es realitzen 
els intercanvis. Aquest ha estat el seu nucli des de Smith fins a Arrow, passant per Jevons i 
Walras. Tal estudi s'ha portat a terme, especialment, des dels anys setanta del segle XIX, 
mitjançant el càlcul diferencial i, més recentment, amb la teoria de jocs. En principi, la teoria 
econòmica no presta atenció a les característiques físiques dels béns. La ciència econòmica no 
distingeix entre el que és necessari i el que és superflu, sinó que s'ocupa de les preferències 
revelades individualment en el mercat. Però quan tractam de recursos esgotables o de 
contaminacions irreversibles, el principi metodològic de que l'assignació de recursos respon a 
les preferències expressades pels agents econòmics troba una dificultat evident: molts dels 
agents econòmics rellevants encara no han nascut i no poden, per tant, expressar les seves 
preferències. I una determinada taxa de descompte per a donar un valor actual de la demanda 
futura implica una actitud ètica transparent vers les generacions futures. El problema és que 
els que encara no hi són no poden expressar-se en el mercat actual. 

Els agents econòmics d'avui no es poden sustraure a aquest dilema moral. En 
l'assignació intergeneracional de recursos esgotables i de contaminació, no resulta possible 
separar l'eficiència econòmica i els valors morals, en contra de les regles bàsiques de la teoria 
econòmica. Imaginem que una part de la humanitat no es preocupa per l'extrema pobresa de 
l'altra. Els rics no solen creure que són rics gràcies a que els pobres són pobres. I si no es 
preocupen per persones que estan vives, per què inquietar-se per les que encara no han 
nascut? Entre ambdues situacions existeix, emperò, una diferència analítica crucial. Els 
pobres d'avui poden acudir al mercat si tenen qualcuna petita quantitat de diner o qualcuna 
cosa a vendre, en darrer terme la seva pròpia força de treball. Els pobres (o els rics) de demà 
no poden acudir al mercat d'avui. Nosaltres atribuim avui un valor a la seva demanda futura; 
ells són, òbviament, incapaços de revelar les seves preferències. 
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Per explicar l'assignació històrico-geogràfica de recursos esgotables a distintes 
finalitats, és a dir, una bona part de la història econòmica dels darrers dos-cents anys, els 
economistes no es poden convertir en moralistes, però sí en historiadors i en sociòlegs. Els 
economistes, doncs, han d’esdevenir estudiosos de la història de la ciència i de la tecnologia, 
ja que els agents econòmics donaran forma a les seves opinions sobre el canvi tecnològic a 
partir d'aquesta història. Així, si alguns grups socials creuen, per exemple, que prest hi 
existiran noves fonts d'energia, creença que afecta sobretot al sistema de transaccions i preus, 
els economistes estan obligats a estudiar les arrels socials de tal creença. Però la ciència 
econòmica no s'ha interessat per les característiques físiques dels béns. D'aquesta forma, 
enlloc de dedicar-se a l'estudi de les causes de l'assignació històrico-geogràfica real de 
recursos escassos a fins alternatius, la ciència econòmica es converteix en crematística en el 
sentit aristotèlic, és a dir, en un estudi dels preus i de les quantitats intercanviades en el 
mercat. La qüestió apuntada també manté connotacions evidents amb l'economia del 
creixement i en els grans models coneguts.  

Així, el model neoclàssic pretén resoldre els tres problemes fonamentals de la teoria 
del creixement. Primerament, si existeix un camí de creixement sostingut en el llarg plaç. 
Segonament, si es resol afirmativament la qüestió anterior, les forces del mercat faran que les 
societats es situïn en dits camins de creixement. I, en tercer lloc, es planteja l'estabilitat 
d'aquest creixement. El model neoclàssic (MN) és, bàsicament, optimista, sobretot si el 
comparam amb models postkeynnesians (PK). Les diferències essencials entre ambdues 
percepcions es troben en sengles factors: 

• Les possibilitats tecnològiques. En els models PK s'entén que a la tecnologia es 
requereixen coeficients fixes. La possibilitat de substitució de factors és limitada. La 
teoria neoclàssica afirma que això és així en el curt plaç, però que esdevé irrellevant en el 
llarg termini.  

• Les relacions entre l’estalvi i la inversió. En el MN, l'estalvi s'equipara a la inversió. El 
problema que interessa resoldre és si l'economia convergeix envers un estat estacionari. 
Importa conéixer si hi ha un valor de capital que pugui ser sostingut, és a dir, que la renda 
per càpita es mantingui constant. En aquesta línia, el model de creixement de R. Solow és 
clar: quan la inversió per treballador és igual a la que es requereix per a reposar el capital 
gastat i per a incorporar a la població nova, l'economia es bloqueja; si una economia 
estalvia el que necessita per a reposar i incorporar nous treballadors, la renda per càpita 
romandrà estable. Per tant, segons Solow, el camí del creixement sostingut existeix.  

Al meu entendre, les conseqüències d'un model general d'aquesta mena són les 
següents: 

• La determinació per paràmetres exògens, de manera que es deixa poc lloc a la política 
econòmica, car tot depèn de la taxa de creixement de la població i de la taxa d'estalvi. 



 39 

• Els països, amb els mateixos paràmetres, amb accés a les mateixes tecnologies, tendiran a 
convergir en el llarg plaç. El model, doncs, és, com deiem, molt optimista, ja que 
pressupossa que tothom assolirà un mateix nivell de renda. I infereix, igualment, que la 
tecnologia és un bé públic; és a dir, que no s'ha de fer pagar per ella.  

• La taxa de creixement en el llarg plaç no depèn de la proporció que l'economia destini a 
l'estalvi. El que es relaciona amb la taxa d'estalvi és el nivell de renda per càpita, de 
manera que és incorrecte dir que un pais creixerà si estalvia més.  

• No es té en compta per res el problema del consum dels recursos.  
Per altra banda, els models PK són diversos9, però mantenen algunes característiques 

que es poden considerar també comunes: 
1. Hom considera que la Teoria General és una obra inacabada, per la qual cosa les seves 
aportacions s'han de centrar en completar aquest llibre, especialment en els temes que afecten 
la demanda agregada10. 
2. Els mercats i l'economia en el seu conjunt no tenen perquè assolir l'equilibri per si 
mateixos.  
3. El factor temps juga un paper important, ja que dins dels models qualsevol actuació que es 
generi oscil·la des d'un passat que deixa de ser rellevant cap a un futur que és incert.  
4. No es pot despreciar el paper que juga la incertessa dins del procés econòmic, especialment 
a la funció d'inversió.  
5. Les institucions són importants, ja que a través d'elles es solen adoptar la major part de les 
decisions que afecten als agents econòmics. 

                                                
9Per postkeynnesianisme entenc les diferents teories que sorgiren a finals dels anys cinquanta en els Estats Units 
i en el Regne Unit, com a conseqüència de les protestes que feren alguns autors, S. Weintraub i J. Robinson, 
entre d'altres, respecte a la forma en com s'havia desenvolupat i posat en pràctica el pensament de Keynes per 
part dels seus pressumptes seguidors. S'havia contaminat el pensament del famós economista amb la utilització 
d’un model altament simplificat, el IS-LM. L'heterogeneïtat de les aportacions dels postkeynesians és palesa: 
podem trobar l'escola americana representada per Weintraub i Davidson, caracteritzada per basar-se en els 
treballs de Keynes distints als de la Teoria General. En segon lloc, tenim la italiana, que es recolça en les idees 
de Marx i Keynes, amb un dels seus principals exponents en L. Pasinetti. Finalment, hi ha la resta de les 
aportacions que pretenen millorar les tesis de Keynes amb les anàlisis de l'economista polonès M. Kalecki.  
10Generalment, quan es fa referència a l'aportació de Keynes dintre de l'àmbit econòmic, les anàlisis es 
concentren en la seva Teoria General. En canvi, molt poca atenció han merescut les seves idees respecte al 
creixement i a la teoria del creixement. Al cap i a la fi, alguns opinen el mateix que J. Robinson quan afirmava 
que Keynes no tenia res a dir sobre aquest punt. Però cal indicar que l'il·lustre economista anglès s'ocupa 
directament del creixement en alguns dels seus escrits posteriors a la Teoria General. En concret, es fa referència 
al paper que juga la població i la societat dintre del procés de creixement. En efecte, en un article publicat el 
1937 en la Eugenics Review, titolat "Some Economic Consequences of a Declining Population", assenyala que 
l'edat de la població afecta al nivell d'estalvi real de l'economia, de manera que influeix en la propensió marginal 
a consumir. De tal forma que una reducció en la natalitat augmenta el nivell d'estalvi a l'economia, la qual cosa, 
en definitiva, provocaria la reducció en la demanda agregada i perjudicaria al volum de treball. És més, Keynes 
afirma que la taxa de creixement de la població és un dels factors bàsics de la demanda de capital, ja que a 
mesura que augmenti la natalitat en el pais, la inversió planejada serà major. Aquesta afirmació està en contra de 
la tesis defensada per Malthus (vegeu per tant l'oblit a les contradiccions inherents a tot procés de creixement 
econòmic: consum major de recursos). El mateix Keynes ho reconeix quan assenyala que sens dubte una 
població estacionària permet un major nivell de vida, però això genera atur com a conseqüència de la reducció de 
la demanda agregada. 
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6. El desequilibri és consustancial a l'economia. Per això, cal estabilitzar-la a través de 
polítiques econòmiques actives. En conseqüència, l'equilibri és només un cas particular de la 
tendència general que és el desequilibri.  
7. En els mercats no existeix competència perfecta, sinó que, pel contrari, es solen donar 
comportaments monopolistes que tracten d'afectar als preus. Per tant, la inflació no és un 
problema monetari, sinó de costos. 
 És igualment ben palesa l'absència dels problemes dels recursos en el plantejament 
dels diferents models PK. El fet fonamental que l'economia ecològica esgrimeix contra 
l'economia ortodoxa, sigui sota paràmetres neoclàssics o postkeynesians, és la 
incommensurabilitat, en unes direccions clares: 
a) No s’assignen valors monetaris que incorporen costos ecològics actualitzats als béns que 
consumim. 
b) Aquests costos ecològics es faran sentir en el futur: per exemple, menys petroli disponible 
per als nostres descendents o un planeta escalfat per l'increment de l'efecte hivernacle: quin 
valor actual hi ha que donar a aquests efectes? 
c) No s’expliciten, ni tan sols a tall de reflexió general, els impactes que la producció i el 
consum actuals tenen sobre l'ecologia. S'arriba a extrems com el de considerar externalitats 
positives el que en realitat són negatives. Per exemple, les anàlisis cost-benefici de les 
primeres centrals nuclears britàniques incloien un valor monetari no en la columna de costos 
sinó en la d'ingressos, a compta del plutoni produït. J. Martínez Alier i J. M. Naredo han ofert, 
en aquest respecte, argumentacions poderoses que avalen el que s’acaba de dir. Però el 
pensament econòmic alternatiu palesa altres signes d’inequívoca vitalitat, com veurem tot 
seguit.  
 
5. L’enfocament reproductiu en economia  
 Una forma de concebre l'activitat econòmica de forma global és plantejar-la des d'una 
seqüència de processos de producció, distribució i consum que es van encadenant entre si. En 
aquest esquema, es dibuixa la societat com un tot interdependent, de manera que cal 
concentrar l'atenció sobre les relacions entre les parts més que a les mateixes parts que hi 
intervenen. En lloc d'una cadena causal, tenim el que E. J. Nell ha anomenat “xarxa factorial” 
de relacions mutuament dependents. I dites relacions suposen que qualsevol canvi a cadascun 
dels elements que hi formen part, té efectes clarament definits sobre la resta. Per al professor 
Alfons Barceló, la inexistència de béns eterns ni producció a partir del no res, condueix a 
pensar que un sistema econòmic viable ha de ser necessàriament autoreproductiu i recolçar-se 
en una cadena de cicles que permetin la repetició i segreguin excedents periòdics. Per A. 
Barceló, tot sistema econòmic té la següent estructura:  

 
RN0 + MP0 + BC0 + FT0 --------------------} RN1 + MP1 + BC1 + FT1 + E1 
 
RN= Recursos Naturals 
MP= Mitjans de Producció 
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BC= Béns de Consum 
FT= Força de Treball 
E= Excedent 
Els subíndex responen als moments temporals. 

 
L'expressió anterior es defineix i s'enmarca per la noció de reproducció d'homes i béns per 
medi d'homes i béns amb el concurs –i modificació– dels recursos naturals. La mà visible de 
Piero Sraffa es fa sentir en la formulació de Barceló, l'economista que, per altra banda, ha 
introduït a Espanya –junt a Ernest Lluch– les tesis de l'insigne expert italià. Els plantejaments 
generals de Piero Sraffa es poden sintetitzar, de forma apretada, així:  
1. Un sistema econòmic utilitza distints medis de producció que donaran uns productes que 
superaran als utilitzats en el procés productiu. Aquest diferencial constitueix l’excedent, que 
es repartirà entre les classes socials a través dels salaris i dels beneficis. Segons es distribueixi 
aquest excedent, influirà sobre els preus i, per consegüent, es fixarà una relació entre salaris, 
beneficis i preus. 
2. Les mercaderies es divideixen en bàsiques i no bàsiques. Les primeres són les utilitzades 
directa o indirectament per a produir altres mercaderies. Les segones sintetitzen tres tipus: les 
aplicades únicament per a la producció de les no bàsiques; els béns de subsistència per a 
treballadors i capitalistes; i els gèneres de luxe per a treballadors i capitalistes. 

Així doncs, la producció s’observa com un procés format per elements heterogenis, 
mentre que la distribució –que tanca el cicle de reproducció econòmica– es resumeix 
mitjançant variables homogènies.  
3. Es planteja mesurar l’excedent en una unitat invariable de valor. Aquesta mesura és la 
“mercaderia patró”, no afectada per variacions en la distribució de l’excedent. Es tracta d’una 
mercaderia en la qual el producte i el conjunt de mercaderies peremptòries per a produir-lo 
estan formats per aquests mateixos productes.  
4. Es determinen els preus a partir de les condicions de producció. Els preus passen a ser 
fixats pel costat de l’oferta, de manera que les apetències dels consumidors no provoquen 
influències decisives.  
Sraffa recull l'enfocament reproductiu que formava part de la teoria econòmica clàssica, 
essencialment dels textos de F. Quesnay, D. Ricardo i K. Marx. En síntesi, el sistema 
econòmic s'entén com un procés circular en el qual les diferents parts que el conformen són 
interdependents. En aquest procés es consumeixen mitjans de producció que, si es persegueix 
una continuitat temporal, és fonamental substituir per altres nous. Per això, tot procés social 
de producció es considera, al mateix temps, un procés de reproducció. Pel seu cantó, Nell 
subralla que aquest nou paradigma és més realista, atès que que és capaç de tractar qüestions 
com les relatives a l'ingrés, a la propietat i a les classes socials, aspectes que l'enfocament 
neoclàsic tendeix a ignorar. El propi Nell, a través dels seus treballs d'història econòmica, ha 
aprofundit en el tema, tot remarcant la necessitat d'interrelacionar –com ja s’ha dit– diferents 
variables independents.  
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Cal recordar que a l'enfocament neoclàsic la distribució es contempla com la relació 
igualitària entre valors equivalents, regulada per l'acció impersonal d'un mercat que assigna 
recursos i fixa retribucions, en el marc de la competència perfecta. L'enfocament reproductiu, 
per la seva banda, indica que els béns reproduïbles tenen rendiments constants o creixents 
quan s'augmenta l'escala de producció –màxim si es donen innovacions tecnològiques–; en el 
moment en què hi ha empreses que coneixen rendiments decreixents, aquestes són superades 
per les que ofereixen quantitats majors de mercaderies a preus més baixos, de manera que es 
posa en qüestió aquest principi de competència perfecta inherent a la idea d'intercanvi pur.  

Però la principial desavenència és la destacada revitalització de la noció d’excedent. 
Segons Sraffa, l'excedent ha de ser distribuit en proporció als medis de producció que han 
estat avançats a cada indústria, i una proporció semblant entre els dos agregats de mercaderies 
heterogénies; és a dir, la taxa de benefici, no pot ser determinada abans que sigui conegut el 
preu de les mercaderies. Els preus no poden ser especificats abans de que sigui coneguda la 
taxa de benefici.  

Sraffa desenvolupa aquesta afirmació a partir d'equacions, una per cada mercaderia 
produïda pel sistema, en les què el producte del sector (la quantitat produïda multiplicada pel 
preu de la mercaderia) sigui igual als costos (calculats a partir de les quantitats requerides de 
medis de producció i de treball, multiplicades alhora pels seus preus) més els beneficis sobre 
el valor del capital que s'avançà. El conjunt d'equacions es considera que proporciona els 
preus que regeixen en el mercat. La distribució de l'excedent es pot fixar admetent que els 
treballadors reben sols un salari de subsistència, segons la visió ricardiana11; o bé entenent que 
part d'aquest excedent es lliura als treballadors en forma de salaris que superen el nivell de 
subsistència.  

Des d'aquesta òptica, una elevació de la quantitat d'excedent destinada als treballadors, 
en forma de salaris reals majors, reduirà els beneficis dels capitalistes. Les alteracions que es 
produeixin en la distribució de l'excedent –afirma Sraffa– signifiquen al mateix temps canvis 
en els preus, atenent la desigualtat de les proporcions en que treball i medis de producció 
s'utilitzen en els distints sectors industrials. Així doncs, els preus es determinen essencialment 
per les condicions tecnològiques i per la forma en què l'excedent es distribueix entre salaris i 

                                                
11 Les premisses de David Ricardo que convé tenir presents són:  
a) La introducció de maquinària i la divisió del treball poden augmentar la riquesa produïda per un determinat 
conjunt de treballadors, malgrat que aquest sempre produirà el mateix valor si desenvolupa la mateixa quantitat 
de treball. Tota mercaderia puja o davalla de valor en proporció a la facilitat o dificultat de la seva producció; en 
altres paraules: en proporció a la quantitat de treball emprat en la seva producció.  
b) Crítica de la idea smithiana de que els salaris determinen el valor. La tesi de Ricardo és que una elevació dels 
salaris només té efecte sobre el benefici i sobre la taxa de benefici –que baixarà–, però no sobre els preus.  
 Sraffa defensa la teoria dels beneficis com el centre de la reflexió de Ricardo; però al llarg de la seva 
obra, Ricardo evoluciona respecte a la dels beneficis: si el 1815 encara afirmava una teoria basada en el model 
blader, en els Principis (1817) sembla haver substituit aquest pel laboral, segons el qual si abans era l'excedent a 
la producció de blat sobre els costos en blat el que explicava la taxa de benefici com una simple proporció, ara 
serà el treball, unificant la valoració dels distints elements de la producció, el que permetrà calcular la taxa de 
benefici.  
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beneficis. Els preus es concreten per les condicions de l'oferta, o sigui, de la producció, 
mentre que la demanda només és important per fixar les quantitats.  

A la societat capitalista, el nivell de desenvolupament de la tècnica és avançat com per 
a que es conegui un estat de producció amb excedent. La principal característica de la 
producció capitalista és que es tracta d'una organització social destinada a produir 
mercaderies, valors de canvi, on la força de treball és una altra mercaderia més. El treballador 
pot vendre o no aquesta força de treball. Els capitalistes adquireixen medis de producció i 
força de treball amb la finalitat d'obtenir les mercaderies que posteriorment vendran en el 
mercat. Per a que aquesta seqüència es pugui repetir en el futur s'imposa restituir els medis de 
producció consumits i la força de treball. L'excedent es dóna a la producció capitalista perquè 
els capitalistes compren força de treball per un salari igual al seu valor; no obstant això, el 
control de la producció els possibilita obtenir un treball major que l'equivalent en aquest 
salari. En aquest punt, distingir entre treball i força de treball esdevé crucial. La mercaderia 
que és intercanviada en el mercat –la força de treball– no és la que entra en el procés de 
producció –el treball–. La primera sintetitza una mercaderia amb uns atributs que inclouen la 
capacitat de realitzar certs tipus d'activitats productives amb intensitats determinades. El 
treball en si mateix és una altra cosa: és el procés actiu que porta a terme el treballador, amb 
una expressió que ve definida no només per la força de treball sinó també per l'habilitat del 
capitalista per explotar-la. Quan el capitalista extrau més treball de l'obrer que l'existent en el 
valor de la força de treball, és a dir, en el salari, apareix amb tota claretat la plusvàlua. 
L’ombra de Karl Marx impregna aquesta tesi.  

La perspectiva de l’excedent i l'inseriment dels processos econòmics en cicles 
reproductius remarquen les connexions entre economia i ecologia. L'ecologia proposa 
reconstruir el funcionament interrelacionat dels ecosistemes, entesos com a conjunts articulats 
i dinàmics, a partir d'uns principis generals: la circulació de cicles de nutrients i potencials 
biòtics que donen lloc a processos reproductius i d'autoregulació sota l'influx de l'energia 
solar. Així doncs, el concepte d'ecosistema conté les característiques unificadores pròpies d'un 
sistema cíclic, de manera que gaudeix d'un aparell conceptual que es vertebra amb 
l'enfocament reproductiu en economia. Processos reproductius i tendències d'autoregulació es 
justifiquen en un sistema obert en el qual l'energia solar es tradueix, doncs, en protagonista 
decisiu del desenvolupament.  
 Quant a aquest tema, J.M. Naredo ha reflexionat molt àmpliament sobre els lligams 
existents entre els aspectes considerats com més genuinament econòmics i aquells que, 
generalment sense integració en els discursos dels economistes, representen per a dit autor el 
nus central de les relaciones entre ecologia i economia: palesar que no és sensat, a les 
societats actuals, plantejar-se les polítiques econòmiques sense considerar seriosament els 
escenaris –en essència, mediambientals– sobre els què afecten de manera directa e 
irreversible. De cop i volta, el problema de la vinculació entre recursos limitats i creixement 
econòmic es col·loca en un primer pla. L'esclerosi que domina la teoria econòmica justifica la 
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incapacitat de bona part dels economistes per a entendre els fenòmens econòmics en uns eixos 
integradors, amb el concurs d'elements diversos i amb la superació de les regles estrictes que 
aquells preconitzen. Dos consideracions bàsiques cal assenyalar: 
1. La productivitat del sistema econòmic es sustenta en uns ecosistemes amb xarxes tròfiques 
cada cop més ximples, de forma que es desvien fluxes energètics envers el sosteniment de la 
població humana, amb un nombre i un consum cada cop més important, fins el punt que 
arribarà a ser biològicament insostenible. Per a l'economia convencional, l'increment 
d'aquesta productivitat s'executa en base a assignar un preu a tots els factors. L'objectiu es 
concentra en obtenir la màxima eficiència. No obstant això, l'errada crucial rau en considerar 
que el medi ambient no té un valor. En efecte, tot i que els factors són escassos, si resulten 
gratuits es poden utilitzar de manera il·limitada. Aquesta llei d'or del capitalisme, aplicada 
invariablement com si ens trobessim a l'Anglaterra de 1780, imposa sempre costos a altres 
col·lectius, en forma de recursos escassos contaminats que tindran influències negatives que, 
en moltes ocasions, no podran ser utilitzats per a finalitats diferents de les productives. Així 
doncs, l'eficiència del capitalisme s'acaba per transformar en una ineficiència estructural. En 
aquesta mateixa línia, S. Bowles i R. Edwards han afirmat que el capitalisme suposa que tots 
els factors i productes són mercaderies, és a dir, que es produeixen per a ser intercanviats amb 
la finalitat d'obtenir un benefici i que, per tant, tenen un preu. Però l'aigua d'un riu no s'ha 
produït amb l'esperança d'assolir un guany, de manera que no és una mercaderia; el fum que 
es genera en un procés de producció tampoc ho és. En síntesi, el medi ambient en el seu 
conjunt no és una mercaderia. Aquesta és la raó per la qual, segons els autors esmentats, el 
capitalisme no té en compta degudament la qüestió ecològica.  
2. Si es reconeix que els recursos de la Terra són finits, s'ha d'acceptar que és ecològicament 
inviable abogar per un creixement demogràfic i econòmic il·limitats. No existeix una 
associació necessària entre desenvolupament i creixement, és a dir, que es pot concebre un 
desenvolupament sense que per això es produeixi un creixement. L'errada en considerar 
aquestes distincions de forma sistemàtica, ha escrit N. Georgescu-Roegen, ha sigut la causa de 
que s'acusi als defensors del medi ambient d'oposar-se al desenvolupament. Cal dir que una 
posició ecològica autèntica s'ha de centrar en la taxa total d'esgotament de recursos i en la taxa 
consegüent de contaminació. En el passat, el creixement econòmic ha derivat vers una taxa 
d'esgotament més elevada i, més encara, cap a un augment imparable del consum per càpita 
dels recursos, sobretot a les societats més opulentes. 
 Ambdues perspectives comencen a prendre força entre alguns economistes i 
historiadors, que parteixen d'una premissa bàsica: els modes de produir són els que 
desenvolupen la degeneració ambiental. I, en aquest respecte, les prospeccions de futur són 
preocupants. En efecte, l’emissió de diòxid de carboni dels deu mil milions d'habitants del 
planeta d'ací a cent anys i les activitats productives sorgides a partir del model econòmic 
vigent –que neix amb la primera Revolució industrial–, signifiquen resultats impossibles de 
sostenir biòticament, si no es transformen les pautes de producció i consum. El mite de la 
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industrialització, amb camps ben adobats i maquinitzats i grans fàbriques vomitant fums i 
gasos, que marquen amb les seves sirenes la vida de milers de persones, aquesta mena de 
Prometeu desencadenat que tant ha seduït a historiadors i economistes, s'ha traslladat a una 
societat, l'actual, en la què progrés i modernització semblen anar units. I on els costos 
ecològics preocupen teòricament a tots –inclosos els economistes acadèmics–, encara que no 
s'adopten les mesures adients per tal de subsanar-los i, sobretot, eliminar-los. Aquells casos 
que manifesten un retràs en relació a aquesta forma de créixer solen presentar-se com 
anacrònics i condemnats de manera irremeiable a l'extinció. Si es té present que l'obssessió de 
la societat moderna és el creixement econòmic, en el vocabulari condemnatori actual hi ha 
poques paraules que siguin tan concloents com la paraula "antieconòmic", tal i com ha 
subratllat E.F. Schumacher. Qualsevol cosa que es reveli com a un impediment al creixement 
econòmic és quelcom vergonyós i si la gent s'aferra a ella és qualificada, alhora, d'estúpida. 
Ara bé, segons ens ha mostrat el propi Schumacher, davant les polítiques cada cop més 
intenses de concentració empresarial i elevada tecnificació, cal pensar en estratègies de petita 
escala, molt menys propenses a causar danys al medi ambient. I això per un component 
manifest: la força individual d'allò que és petit es igualment més reduïda en relació a les 
forces de recuperació de la natura. Els casos presentats per aquest autor es refereixen 
essencialment al Tercer Món. Però el seu plantejament va més enllà: les escales petites no 
només són possibles sinó molt més adients tant als països industrialitzats com als que es 
troben en vies de desenvolupament. El que m'interessa ressaltar és que les propostes de 
Schumacher trenquen, sempre des de bases empíriques i multitud d'exemples concrets, amb 
les pautes de l'economia neoliberal. I, alhora, projecten criteris sòlids que enriqueixen la 
sustentabilitat econòmica. 
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Capítol 3 
 

EL REPTE DE LA INNOVACIÓ 
 

1. Evolucionisme econòmic 
L’enfocament d’estrategia col·lectiva constitueix una derivació de les teoríes 

evolucionistes –emanades de la biologia– aplicades a l’anàlisi econòmica12. Aquesta visió 
postula que les organitzacions poden reduir la incertesa de la seva interdependència amb 
l’entorn. És a dir, hom emfasitza la importància de l’adaptació comunal als escenaris presents, 
més que els canvis de caire individual13. Alhora –i per concretar de manera efectiva a l’àmbit 
de la política econòmica–, es consideren els districtes industrials com a forma específica de 
col·lectivitat d’organitzacions, que llança una estratègia de caràcter comú. Des d’aquesta 
perspectiva evolucionista, s’utilitzen conceptes clau, com ara el de coherència productiva i 
funció coordinadora de l’empresari, que permeten repensar l’anàlisi de la competitivitat en 
termes de condicions necessàries que s’han de donar en un sistema productiu, per a que es 
pugui mantenir en el decurs del temps.  

En una economía de mercat, la competència no es pot definir dins d’un model estàtic, 

ja que presenta un caràcter dinàmic que provoca canvis o ruptures en l’organització 

productiva i en els mecanismes de competència. Un dels economistes que millor copsà això 

fou J. A. Schumpeter, mitjançant el famós axioma del “procés de destrucció creadora”. Ara 

bé, els models neoschumpeterians de creixement endògen defensen que les innovacions 

conformen el veritable motor del creixement econòmic, i que es generen economies externes 

com a conseqüència de la difusió del coneixement tecnològic dins del sistema productiu, atès 

                                                
12 En aquest sentit, un autor de referència en el camp de la biologia és Stephen Jay Gould, un dels escriptors 
científics de major rellevància en els moments actuals. Les seves posicions han estat molt comentades no només 
a l’àmbit de les ciències pures, sinó també en el camp de les ciències socials, com per exemple l’economia. 
Gould ha intentat traslladar a l’anàlisi de l’evolució social els seus coneixements sobre el món de la biologia, de 
forma que s’ha centrat molt en plantejar condicions més lamarquianes que darwinistes en l’estudi social. Segons 
ell, tot el que hem fet, és a dir, la civilització, ha cuallat sense canvi biològic: tot forma part del que anomena 
com a “evolució cultural”. El canvi cultural, diu Gould, és lamarquià, mentre l’evolució biològica és darwiniana. 
El primer opera per la transmissió dels caràcters adquirits (recordau el cas del coll de la girafa!); és a dir, 
qualsevol cosa que hem après i que sigui útil, l’ensenyam directament a la generació següent. Obtenim així, diu 
Gould, canvis ràpids, acumulatius. Segons Gould, Lamarck s’equivocà en les seves anàlisis biològiques, perquè 
si l’evolució biològica fos lamarquiana no es pareixeria gens al que realment és. Seria una història d’un 
moviment linial i ràpid. El canvi humà, per tant, no és tant biològic com lamarquià, i molt diferent del canvi 
biològic darwinià. El canvi cultural es defineix per la unió d’extrems, per contacte, per comunicació, i aquesta és 
la raó per la qual pot canviar amb gran rapidesa. Per tant, ve a dir Gould, és impossible fer prediccions dels 
canvis culturals. I per això mateix, diu ell, és tan apassionant l’estudi social: perquè resulta gairebé impossible 
fer auguris cap al futur.  
13 El tema recorda poderosament les tesis dels encadenaments (linkages) econòmics, socials i culturals plantejats 
per A.O. Hirschman. L’autor assenyala que el creixement econòmic és desequilibrat i que la planificació del 
desenvolupament és eficaç quan nuclea els esforços en les indústries clau, amb enllaços cap enrere i cap 
endavant amb d’altres indústries. L’obra de Hirschman aconseguí separar l’economia del desenvolupament com 
una disciplina relacionada amb les trajectòries de creixement dels països endarrerits, de la teoria del creixement 
com una qüestió vinculada amb les característiques abstractes dels models matemàtics.  
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que les empreses “imitadores” intenten seguir la senda de la innovació i de majors beneficis 

de les firmes innovadores. 
Però, com assenyala A. Vázquez Barquero, els dits models es circumscriuen a un 

equilibri mòbil de tipus neoclàssic, que proporciona una visió autosostinguda del creixement 
econòmic que, no obstant això, es contradiu justament amb la formulació originària del propi 
Schumpeter. A més a més, s’obliden de donar un tractament territorial a les interpretacions de 
la dinàmica econòmica i productiva. Òbviament, les coalicions i els lligams que es desprenen 
del component, essencial, del territori són possibles gràcies a les relacions culturals de 
proximitat que es manifesten entre els agents locals dins d’un mateix espai geogràfic, i que no 
són susceptibles de ser substituïdes fàcilment per relacions virtuals. El motiu sembla clar: les 
primeres es gesten dins del que s’anomena la cultura contextual (el referent d’un territori), que 
es fa molt difícil manifestar a través d’un llenguatge universal (el propi de la cultura 
codificada). Introduir el territori en l’anàlisi de la dinàmica competitiva exigeix, justament, 
rependre un enfocament evolucionista, tal i com s’evidència en la sòlida perspectiva 
marshaliana dels distrites industrials, desenvolupada per G. Becattini. Aquest autor considera 
que la idea de l’activitat empresarial d’A. Marshall està molt propera a la dibuixada per J. A. 
Schumpeter, des del moment en què l’austríac qualificà com ”organicista” l’anglès. Així 
doncs, el sistema productiu es vist com un “organisme viu”, com un “teixit productiu” que 
està exposat constantment al “bombardeig” de circumstàncies externes canviants, i que es 
troben fora de control. El sistema productiu només pot sobreviure si muta, si s’adapta al canvi 
imposat des de l’exterior. La transformació no es pot fer a partir de cèl·lules productives 
aïllades, car exigeix una resposta sistèmica del propi entramat productiu als reptes que 
planteja la dinàmica competitiva. Perquè això sigui possible, s’han de donar un conjunt de 
condicions que tot seguit s’exposen:  
a) La funció d’innovació per a mantenir la coherència productiva. Entenem el procés 

productiu no com el resultat de la presa de decisions per part d’agents economics 

individualizats, sinó com un conjunt de relacions econòmiques, socials i institucionals, on 

evidentment hi juguen un paper rellevant les decisions que prenen les organitzacions 

empresarials, en funció de les seves pròpies necessitats productives i de les relacions existents 

dins del sistema productiu del qual formen part. Aquesta comprensió sistèmica permet definir 

la coherència productiva com el sistema eficient de relacions econòmiques, socials i 

institucionals existents en un moment determinat en un territori, les quals li faciliten obtenir 

una avantatge competitiva, és a dir, la possibilitat d’establir, en temps real, noves 

coalicions/combinacions que satisfan la demanda del mercat. La salvaguarda de la coherència 

productiva depèn de la vitalitat que tingui el “procès de destrucció creadora” o procés 

d’innovació. Ací, un bon símptoma de la vigorositat dels sistemes productius locals és la seva 
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potencialitat de regeneració del teixit productiu a través de les innovacions, que suposen una 

elevada taxa de naixements de projectes empresarials nous que, en alguns casos, poden ser 

susceptibles de substituir iniciatives ja obsoletes i encaixar de bell nou en la trama productiva 

que resisteix els embats constants de la competència. En d’altres casos, poden ser l’inici de 

trajectòries tecnològiques, que poden significar l’origen de noves indústries, nous mercats i 

altres especialitzacions. 
En els sistemes productius locals, aquesta capacitat de regeneració del teixit productiu, 

que és la salvaguarda de la seva coherència, es garanteix mitjançant Sistemes Regionals 
d’Innovació, que són els encarregats de mantenir la funció d’innovació a nivell local o 
regional, tal i com assenyala l’OCDE en les seves anàlisis de relacions entre la Indústria i la 
Ciència (RIC). Així, hom afirma que el sistema educatiu exerceix una intensa influència en la 
configuració de les RIC a cada nació, relacions que es desglossen en tres tipus: les que afecten 
empreses multinacionals i universitats de rang mundial; les que es produeixen entre 
universitats i petites empreses d’alta tecnologia; i les d’un àmbit intraregional entre 
companyies –molt sovint petites i mitjanes empreses– i universitats locals.  
b) La funció de coordinació per a articular el procés d’innovació als canvis de la demanda: el 

cas més eloqüent és el dels sistemes productius manufacturers de base exportadora. Els 

sistemes productius locals manufacturers, que tenen un elevat percentatge de petites i mitjanes 

empreses especialitzades en la producció de béns de consum (amb un important contingut de 

marca i qualitat), venen en segments dels mercats internacionals amb una elevada renda i 

despesa (cas del tèxtil, de la sabata, de la bijuteria o del moble entre d’altres). I es defineixen 

per gaudir d’una gran capacitat per ajustar constantment l’oferta i els canvis tècnics a la 

demanda. L’exemple més notori és el dels districtes industrials italians. Això implica una 

orientació envers la flexibilitat per part del sistema productiu local, la qual cosa fa 

imprescindible comptar amb un flux continuat d’informació, no sols al final de la cadena entre 

consumidors i empresaris, sinó també en els mercats de demanda intermèdia entre les 

empreses, puix que el canvi de producte arrossega un de procés. 
En els districtes industrials italians, la informació s’obté per cooperació entre les 

unitats productives entre si i entre aquestes i els imprenditori puri, que són les empreses 
responsables de realitzar la funció de coordinació i salvaguarda de la coherència productiva 
del districte, ja que orienten policèntricament els processos pel coneixement que tenen tant de 
la dinàmica que segueixen els mercats nacionals i internacionals, com per la que infereixen les 
mateixes empreses del districte. En aquests casos, la cooperació s’explica no sols per la 
pertenença de les firmes a una mateixa xarxa local o per simples raons d’eficiència, sinó 
també, perquè les seves connexions van associades a una forta cohesió social, que aplana un 
particular costum de cooperació recíproca estesa a les relacions econòmiques. Un problema 
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essèncial de l’organització industrial consisteix en explicar com en un context no estacionari i 
competitiu la funció empresarial assegura més eficientment el procés de transformar inputs en 
outputs, és a dir, de raonar com l’empresari realitza una funció coordinadora que determina la 
sostenibilitat de la coherència productiva del sistema local. Des d’aquest punt de vista, cal 
destacar com una aportació rellevant la funció d’iniciativa o d’impuls empresarial de R. 
Coase. L’autor defineix els costos de transacció com criteri explicatiu del tamany òptim de 
l’empresa, de forma que Coase –seguint Maurice Dobb– subratlla la importància de la funció 
coordinadora de l’empresari: hi ha quelcom més important –apunta Coase– que les relacions 
dintre de cada unitat dirigida per un empresari; aquest “quelcom” són les relacions que té amb 
la resta del món econòmic, fora de la seva immediata esfera. L’empresari s’ocupa de la divisió 
del treball a cada empresa, i planifica i organitza tenint present que és una simple cèl·lula d’un 
organisme més gran14. En certa forma, l’empresariat no és del tot conscient de la funció més 
ampla i poderosa que desenvolupa. La importància de la funció coordinadora de l’empresari 
pot explicar que els sistemes productius districtuals puguin activar noves combinacions que, 
larvades en la seva trama productiva, permeten donar una resposta eficient als canvis de la 
demanda i a les condicions competitives del mercat15. És important assenyalar que, de les 
diferents iniciatives possibles que es poden realitzar a partir de les relacions productives 
existents en un territori i en un moment determinat, només s’escolliran aquelles que enllacen 
millor amb els canvis de la demanda, ja que possibilitaran una major realització de beneficis 
diferencials. 
c) La condició suficient de la dinàmica competitiva territorial. La competitivitat dinàmica dels 

sistemes productius consisteix en acomplir processos adaptatius a la demanda en el menor 

temps possible –com s’ha dit–, fet destacat ja pels informes de la Comissió Europea a 

començaments dels anys 1990. Així, l’avantatge competitiva resideix en la capacitat de 

modificar, en temps suficientment ràpid, l’estratègia productiva de l’empresa i del seu entorn, 

per acoplar-se a la demanda. Aquest és el concepte que defineix el lead-time, que es lliga a la 

                                                
14 Sobre aquest punt, destaquen també els plantejaments de W. J. Baumol. Aquest economista recull les teories 
del creixement de R. Solow i, a partir de la història econòmica, la teoria del canvi tecnològic i 
l’institucionalisme, recupera la figura de l’empresari i l’introdueix de ple a l’anàlisi econòmica com a 
responsable de l’activitat innovadora, tot i que depenent de les regles del joc de què es dota cada societat. Les 
aportacions de Baumol recorden les concepcions desenvolupades, a començaments del segle XIX, per J.B. Say, 
quan afirmava que l’empresari és el principal agent de la producció, car és qui la posa en moviment. Say és, tal 
vegada, l’únic economista clàssic que encertà en la seva definició específica de l’empresari, tot i que inserit en 
un model d’equilibri. Baumol explica que els condicionants que determinen la funció empresarial són endògens i 
no pas exògens. Això vol dir, per a aquest autor, que les activitats de l’empresari es poden orientar vers 
iniciatives productives, improductives o destructives. Dit d’una altra manera: en els grups empresarials hi 
localitzam actituds de tota mena; la seva anàlisi pot permetre a la política econòmica definir i aplicar mesures 
que fomentin les empreses beneficioses per al creixement, alhora que la desincentivació de les que l’impedeixen.  
15 Efectivament, la dinàmica competitiva (noves oportunitats de negoci que s’enceten pels canvis de la demanda) 
posa a prova constantment la coherència del sistema productiu. Aquest ha de reaccionar desenvolupant una 
estratègia adaptativa de tipo comunal, on juga un paper decisiu –tal com assenyala Coase– l’empresari. Així, 
Coase postula un doble caràcter de la funció empresarial. En primer lloc, es pot distinguir la de previsió, que 
anomena d’iniciativa o d’impuls empresarial i que opera mitjançant el mecanisme dels preus, tot realitzant nous 
contractes. En segon lloc, estaria la funció adaptativa que Coase bateja de gestió o direcció, a partir de la qual, 
l’organització s’adapta als canvis en els preus, i ajusta els factors de producció que es troben sota el seu control. 
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rapidesa amb què els actors locals processen i executen la informació. Això manté una 

connexió directa amb la dotació de capital humà, de recursos productius de les empreses en 

funció de la seva massa crítica o tamany (tangibles i intangibles) i de la disponibilitat d’un 

bon sistema d’innovació d’àmbit regional i local. Totes aquestes qüestions de caire teòric 

prenen forma particular a l’economia balear. 
 
2. Balears, una economia sòlida en un procés de globalització turística 
 En els sistemes productius terciaris de base exportadora, com és el cas de Balears, que 

és una economia especialitzada en el turisme de sol i platja, l’avantatge competitiva no es 

vincula tant a la funció d’innovació que coordina un emprenidor –en el model explicat dels 

districtes industrials italians–, com la de saber generar els mecanismes institucionals que li 

permetin controlar les externalitats negatives mediambientals que provoca la sobreexplotació 

turística en un entorn físic limitat, com és el de l’arxipèlag. Aquest, repetim, és un problema 

de naturalesa ben diferent a l’analitzat en el cas dels districtes industrials. Però sí que es 

mantenen una sèrie de referents: la necessitat d’acarar l’oferta als canvis de la demanda i la 

urgència de definir l’agent econòmic que executa la funció de coordinació que permet ajustar-

los. 

El canvi més important que es pot produir en la demanda turística en els propers anys, 

tal com ja preveuen els propis intermediaris turístics, és la creixent sol·licitud de destinacions 

que gaudeixin d’un elevat component de benestar mediambiental. Està comprovat que, en el 

cas del turisme, la qualitat ecològica es vincula directament a la capacitat de càrrega del 

territori. Aquesta és superada amb escreix per Balears en temporada alta, mentre que en la 

baixa dit problema no es mostra de forma tan severa. El diagnòstic sembla clar: si s’ajusta 

l’oferta als canvis de la demanda, cal elevar la qualitat mediambiental, i això obliga a trastocar 

el creixement dels fluxos turístics. Avançar a l’hivern i aturar el creixement d’aquests fluxos a 

l’estiu o, en definitiva, rompre amb l’estacionalitat, és un repte crucial de l’economia turística 

illenca, però de molt difícil resolució. L’explicació és, igualment, diàfana: una aposta per la 

major diversificació dels mercats turístics –amb una orientació decidida per franjes de major 

capacitat de renda– infereix noves necessitats infrastructurals que, al seu torn, impacten 

negativament sobre el principal actiu d’una economia turística madura com la balear: el seu 

capital natural. Per dir-ho en d’altres termes: nous cicles de Butler es podrien produir, fins a 

una situació mesetària de saturació del mercat16. Ara bé, qui és l’agent econòmic que pot 

                                                
16 R. W. Butler planteja sis etapes a l’economia turística, que es caracteritzen per presentar distintes taxes de 
creixement de la demanda. En la primera, anomenada de “descobriment”, el nombre de turistes és baix, de forma 
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exercir una veritable funció de coordinació perquè el conjunt de les empreses s’acoplin als 

nous paràmetres de funcionament? Atès que el canvi de model ve imposat pel control d’una 

externalitat negativa (la degradació del medi ambient), la funció de coordinació en aquest cas 

ha de recaure en el sector públic i, més concretament, en les administracions d’àmbit regional 

i local. I és evident que aquestes institucions gaudeixen dels mecanismes adequats per exercir 

aquest paper de lideratge en la coordinació dels agents privats, per a possibilitar que aquests 

modifiquin les seves pautes de comportament i redirigeixin l’estratègia empresarial cap a un 

model de desenvolupament turístic sostenible al llarg del temps. Però, a banda d’aquesta 

nítida comprensió de la fragilitat ambiental de l’economia balear, que ha d’esperonar, entre 

d’altres accions polítiques, la confecció d’instruments oportuns per aconseguir recursos 

pal·liatius de les externalitats negatives, el nus gordià rau en la creació del capital humà adient 

per afrontar els reptes de la globalització econòmica.  
 La innovació esdevé una peça cabdal en els processos de desbloqueig d’economies 
madures terciàries, amb productivitats baixes i una elevada competitivitat en els seus mercats 
històrics. El recorregut, en relació als sectors industrials més tradicionals però amb elevats 
valors afegits i organitzacions flexibles –com és el cas de les economies “districtuals”–  és 
diferent: existeix un protagonisme distint en la correlació entre el sector públic i el privat. Ara 
bé, malgrat els factors comentats fins ara, no es pot eludir un element significatiu que hauria 
de tractar-se en investigacions específiques: el grau de diversificació del sector terciari a una 
economia madura. Això matisa la idea de “malaltia holandesa” per a Balears, des del moment 
en què l’especialització no s’ha de contemplar –de manera mecànica– com un tret negatiu per 
unes economies que han assolit importants nivells de renda en contrast amb altres regions del 
seu entorn a partir de l’explotació del turisme de masses (si més no en una part important). 
Per tant, caldria aprofundir si l’especialització en el sector serveis –i en l’activitat turística– 
ofereix una major competitivitat a les economies insulars més especialitzades en aquestes 
activitats.  
 Molts dels factors que s’han explicat en aquests capítols es palesen en l’estudi de cas 
de l’economia regional balear, amb un enfocament precís en el seu sector cabdal: el turisme. 
En el passat, com hem vist, l’estancament de la productivitat detectable a l’economia es 
trobava en sintonia amb d’altres exemples d’Europa, de manera que hem pogut enllaçar la 
teoria econòmica amb l’anàlisi econòmica concret. De la mateixa manera, s’albiren a Balears i 
en coordenades cronològiques més recents situacions consemblants i reptes parescuts als què, 

                                                                                                                                 
que gairebé no es produeixen canvis. A la segona, o de “participació”, la quantitat de visitants comença a créixer 
a taxes cada cop més altes, fins el punt d’assolir el seu màxim en la fase de ple “desenvolupament”, és a dir, la 
tercera etapa. Des d’aquest moment, el nombre de turistes s’expandeix, si bé amb menor intensitat per a, poc 
després, acabar amb un creixement nul en el periode que Butler bateja com “estancament”. Finalment, es palesen 
dues possibilitats: la represa o la depressió. El cicle complet manifesta enormes possibilitats explicatives per a 
determinades economies turístiques de la Mediterrània, particularment aquelles que han assolit alts nivells de 
maduresa.  
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avui en dia, determinen les preocupacions dels economistes d’altres indrets. És el que tractaré 
de concretar tot seguit.  
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Capítol 5 

 
EL TURISME DE MASSES: CLAUS RECENTS 

 
1. La Revolució Turística a la Mediterrània 

En el discurs de la història econòmica, hom parla de la Revolució Industrial como del 
fenomen fonamental que transformà l’evolució de la humanitat a partir del segle XVIII. El 
procés, entès com una llarga trajectòria que no obeeix a factors dràstics de ruptura –segons les 
investigacions més recents dels historiadors econòmics–, ha emfasitzat, no obstant això, la 
rellevància de canvis transcendentals en els plans tecnològic, demogràfic, econòmic, 
sociològic i cultural. Malgrat les diferents interpretacions sobre el tema, un nexe comú que les 
relaciona sería sens dubte l'emergència d'aquesta “Gran Transformació” –segons l'accepció de 
K. Polanyi– en la composició del mercat laboral i de l'estructura econòmica de les nacions des 
de 1770; en definitiva, l'avanç dels actius –de personal i de generació de renda– assignats al 
sector secundari17. Aquesta idea és la que presideix les meves reflexions, en dues direccions 
concretes. D'una banda, la irrupció del turisme de masses des del final de la Segona Guerra 
Mundial ha inferit, de manera tangible, transvasaments crucials de mà d'obra, d'inversió i 
d'estratègia productiva cap a l'economia de l'oci en gran part del món, amb canvis que 
retrotreuen al que succeí dos-cents anys abans a l’aixopluc de la Revolució Industrial. Però, i 
heus aquí el segon element a considerar, potser serà en espais geogràfics precisos –igual que 
va succeir en l'empenta industrialitzadora–, com la conca mediterrània, on aquesta visió pugui 
ser auscultada de forma més acurada. Ambdós plantejaments es converteixen en objectius 
medul·lars d’una investigació que ara avanço. Aquesta se sustenta sobre les estadístiques de 
l'Organització Mundial del Turisme (OMT) existents, amb algunes llacunes des dels anys 
1940 fins a l'actualitat, així com amb els materials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la 
Secretaria d'Estat de Turisme del govern d'Espanya i els fons de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca (COCIN). Tot aquest corpus 
documental –auxiliat amb la bibliografia corresponent– ha permès la reconstrucció i 
sistematització de les dades necessàries per respondre als dos objectius fonamentals ja 
expressats. Ara bé, s’imposa una consideració preeliminar. És innegable –i criticable– el 
desinterès acadèmic que sembla existir cap a l'anàlisi econòmica del turisme, una activitat que 

                                                
17La bibliografia existent sobre la Revolució Industrial és inabastable. De fet, cada any sorgeixen noves 
aportacions sobre el tema que tracten de matisar o enriquir els coneixements ja existents. No és la pretensió 
d'aquesta nota establir un breu estat de la qüestió. Tan sols apuntar que la perspectiva que es defensa sobre el 
desenvolupament de la industrialització encaixa més amb les anàlisis gradualistes que amb els rupturistes, en el 
sentit que la Revolució Industrial va suposar acumulacions prèvies d'experiències històriques que van abraçar 
esferes distintes: la institucional, la política, la social, la cultural i l'econòmica, on el vector tecnològic fou una 
peça més d'aquest complex engranatge. Aquestes premisses són útils per a entendre amb major correcció el canvi 
que, al seu torn, s'ha pogut determinar des dels anys 1940-1950 a partir dels clars avanços de la terciarització en 
les economies occidentals, i la importància assolida per l'activitat turística en aquestes coordenades.  
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és clarament perceptible en les estructures econòmiques, crucial per equilibrar les balances de 
pagaments. Alhora, es tracta d'una cadena de valor àmplia que és capital per a països de 
rendes baixes, en el seu lícit objectiu per sortir de situacions de pobresa i endarreriment. 
Aquesta indiferència és més urgent quan es tracta de la història econòmica. Si es repassa la 
literatura internacional respecte d'això, pot dir-se que ens enfrontem a una heterogeneïtat de 
materials que van des dels estudis de cas molt específics –de vegades poc representatius–, fins 
entregues més ambicioses que engloben conjunts d'economies turístiques o exemples 
rellevants que tenen, per si mateixos, una importància particular. Per això consider fonamental 
fixar les coordenades generals en les què emergeix el turisme de masses a Balears: per a 
copsar, en una millor mesura, la capacitat adaptativa de l’economia insular a un entorn en 
procés de transformació i, alhora, comparar les destinacions illenques amb els seus immediats 
competidors. 
 
2. De la història econòmica… al futur?: el turisme de masses com un nou paradigma 
tecno-econòmic 

El turisme és una de les activitats econòmiques més importants i dinàmiques dels 
nostres dies, amb un creixement notable des de la immediata postguerra. Un elements 
concrets convé remarcar. En primer lloc, cal destacar la progressió impressionant del nombre 
de turistes entre 1950 i 2000: de 25 milions a 687 milions, amb clar predomini europeu. Un 
segon factor es refereix al nucli emergent; en aquest respecte, Europa, juntament amb l'avenç 
americà, reuneixen sempre un percentatge superior al 75 % en la captació mundial de turistes, 
una dada cabdal. En tercer terme, alguns destins endarrerits –Àsia-Pacífic, Àfrica i Orient 
Mitjà– palesen desenvolupaments tardans, però amb una evident fortalesa en el primer d'ells: 
de 0,79% el 1950 es passa al 16,77% el 2000, de manera que pot reafirmar-se que, en el llarg 
termini, és aquest l'espai que aglutina, en termes relatius, una major quota turística en els 
mercats internacionals. Aquest fet infereix reorientacions en la geografia turística del planeta, 
sobretot en anys pròxims. El 2002, els deu principals destins turístics rebien la meitat de les 
arribades internacionals de visitants, que nucleaven més del 50% de la despesa turística 
mundial. D'aquesta desena de destinacions, nou corresponen a països europeus i als Estats 
Units. No obstant això, la perspectiva llarga de la història econòmica ens mostra la pèrdua de 
força d'Europa i Amèrica com a destinacions. El 1950, el 97% del turisme mundial s'escorava 
cap aquells continents. El 2000, la proporció ha baixat fins al 78% i, segons les previsions de 
l'OMT, el 2020 aquesta dada es reduirà al 64%. En l'altre extrem, se situen les zones d'Àsia i 
Pacífic que, com s'ha dit, han assumit major protagonisme de manera espectacular, amb un 
horitzó del 27% el 2020. Conclusions similars cal apuntar per a Orient Mitjà i Àfrica, que han 
redoblat notablement el seu paper com a receptors de turisme. S'aprecia, per tant, una minva 
en la quota de mercat d'Europa i Amèrica i una certa “periferització” de l'expansió turística. 
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Aquest espectacular enlairament, observat des del costat de la demanda, només és 
explicable per l'increment en les rendes i la consolidació dels períodes vacacionals als països 
més desenvolupats. Les polítiques econòmiques de tall keynesià, impulsades des dels anys 
quaranta del segle XX –amb totes les seves variacions i particularitats–, van comportar un 
conjunt d'actuacions tendents a estimular la demanda agregada. En aquest sentit, la majoria 
d'estudis de la demanda turística determinen que aquesta ve condicionada per la renda i pels 
preus. Si ens referim a l'elasticitat-renda, aquesta es sitúa per sobre de la unitat, o, dit d'una 
altra manera, el turisme té caràcter de bé de luxe. L'elasticitat-preu, en canvi, mostra un 
comportament més irregular: el preu és una variable menys rellevant en el consum dels 
viatges de llarga durada, mentre que per a les destinacions més properes, la dita elasticitat és 
major. No obstant això, en perspectiva històrica, es constata que l'evolució del volum de 
turistes internacionals és superior al desenvolupament de l'economia global: en els últims 
cinquanta anys, per cada increment d'un punt percentual en la renda per càpita dels habitants 
del món, l'augment del nombre de viatgers ha crescut en més de tres punts.  

 La previsió del volum mundial de turistes feta per l'OMT, que estima unes taxes de 
creixement pròximes al 4% –el que significa passar de 702 milions el 2002 a 1.561 milions 
per a 2020–, es fonamenta, d'una banda, en l'increment de renda disponible per als ciutadans i, 
d'una altra, en determinats canvis socio-demogràfics als països més avançats (més parelles 
sense fills i de llars unifamiliars, millors nivells educatius, proporció de gent de més edat i 
expansió del nombre de jubilats). Tres objeccions concretes poden formular-se sobre aquestes 
perspectives optimistes. En primer lloc, la disminució de la despesa turística en destinació. La 
variable despesa turística és un concepte de difícil interpretació, alhora que es veu esbiaixat 
per les fluctuacions del tipus de canvi i per l'augment de preus dels productes turístics. No 
obstant això, la tendència que s'apunta en l'última dècada sembla clara: la reducció del temps 
d'estada al lloc de destinació. D'aquesta manera, i entesa la despesa turística total com el 
producte entre la despesa turística per càpita diària, l'estada mitjana i el nombre de turistes, en 
els últims anys s'aprecia que el fet que hi hagi més visitants no és sinònim que les seves 
despeses s'incrementin en la mateixa proporció. Entre les causes d'aquesta disminució de les 
estades, convé destacar: la major freqüència de viatges internacionals, que s'associa a una 
reducció de cadascun d'ells; la predilecció dels turistes per unes vacances de major qualitat, la 
qual cosa suposa renunciar a una estada més llarga; i l'existència d'un efecte-preu, que podria 
alimentar un retall del temps d'allotjament en el destí. En segon lloc, hom albiren símptomes 
de maduració de la demanda turística en determinats països. L'observació del comportament 
del turisme emissor i recents estudis apunten cap a un possible estancament –en mercats 
emissors dels països desenvolupats– del percentatge de població que realitza desplaçaments a 
l'estranger. Els casos de França i Gran Bretanya són il·lustratius: l'augment de la demanda 
turística es deu a una major freqüència de sortides a l'any per part de viatgers habituals. En 
aquest aspecte, entre 1990-2002 les regions mundials que més han ampliat l'emissió de 
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turistes han estat Àsia i Pacífic, amb un 118% (de 60 milions a més de 131) i Orient Mitjà, 
amb un 100% (de 8 a 16 milions de turistes). Europa i Amèrica, amb dades respectives del 
53% i el 21% han incrementat més lentament els seus guarismes, ja que han passat de 363 a 
525 milions. Finalment, cal afegir els nous gustos del consumidor. Aquest client –qualificat 
de “post-fordista”– té interessos diferents dels congestionats espais de sol i platja i significa, 
per tant, una seriosa amenaça per a les destinacions turístiques de masses. Les xifres denoten 
l'avanç d'una activitat econòmica que parteix d’escasses experiències prèvies –el que podríem 
qualificar com la prehistòria del turisme de masses, fins als anys trenta del Noucents18–  i 
contrasten de forma nítida amb les dades disponibles –molt més riques– a partir de la dècada 
de 1940. El creixement turístic, mesurat per un indicador tan il·lustratiu com el nombre de 
visitants en una àrea determinada, ha conegut l'expansió més palmària en el conjunt de 
l'activitat econòmica global amb l'inici de la postguerra19.  I de la mateixa manera del que 
succeí en la industrialització, també s'observa aquí un “atractor” visible –en expressió de la 
professora Carlota Pérez––, una geografia plena de recursos naturals per ser gaudits, que 
exemplifica tot un potencial de desenvolupament i, en paral·lel, és capaç d'agilitar la 
innovació i el canvi entre els pioners que contribueixen a encetar i apuntalar el procés. Aquest 
es fa imitatiu en el moment en què quallen els primers èxits: el talent inconscient flueix, 
l'emulació s'expandeix, i els inicis caòtics i desordenats cedeixen pas a la submissió d'unes 
regles pràctiques de funcionament de la nova activitat. El gir s'evidencia: economies nacionals 
o regionals mostren signes eloqüents en les estructures dels seus mercats laborals i en 
l'aportació gradual de l'activitat emergent en la generació de renda.  

Potser ens trobem davant una nova i important transformació, que suposa un conjunt 
de tecnologies, de productes, de noves i dinàmiques indústries que impulsen el 
desenvolupament en el llarg termini. En aquesta línia interpretativa, la cinquena revolució 
tecnològica (era de la informàtica i de les telecomunicacions, en l’accepció de C. Pérez) 
estimula una sèrie de factors amb clara aplicabilitat al món d'un turisme de masses ja 
consolidat: l'ús intensiu de la informació –amb sòlids fonaments en la microelectrònica–, 
l'organització en xarxa, la importància del coneixement aplicat a la nova activitat, la 
proliferació de nínxols de mercat que obeeixen a canvis en la demanda, la comunicació global 
                                                
18 Són interessants els estudis que analitzen els prolegòmens del fenomen turístic, entès com una activitat no 
excèntrica, sinó social i amb fort contingut econòmic. Fins i tot s'ha parlat de “revolució turística” per qualificar 
aquests inicis. Però realitats com la Grand Tour, les visites aristocràtiques als balnearis o la proliferació de la 
pràctica dels banys de mar en les elits socials, no es poden adscriure al que entenem per turisme de masses. 
Aquest exemplifica tota la seva fortalesa com a alternativa econòmica a partir de la consolidació del welfare 
state, de caràcter extensiu, entre les capes mitjanes i mitjanes-baixes de les societats més desenvolupades a 
Europa i Amèrica des dels anys 1940. En aquest sentit, és sensat situar els orígens remots del fenomen turístic; 
però no pot inferir-se que això sigui sempre la causa central d'un procés posterior.  
 
19 El concepte de “turista” s’aplica a aquell estranger proveït de documentació oficial –amb l'exclusió dels 
nacionals en cada país encara que resideixin a l'exterior–, i que pernocta almenys un vegada al seu lloc de destí. 
Quant als altres sectors econòmics, és ben sabut que a partir de 1945 s'assisteix a un arrencada potent de la 
industrialització –amb l'embat de la quarta revolució tecnològica–, però que ja mostrava mostres eloqüents de la 
seva fortalesa en el decurs de les tres revolucions tecnològiques prèvies (1771, 1829 i 1875), que van suposar la 
obtenció de nous productes, altres formes de produir i d'organitzar els processos i la determinació d'un grup de 
països que van liderar –i van induir– tota la transformació.  
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i instantània –a través d’Internet– i l'adaptabilitat i cooperació interior i exterior –en forma de 
clústers20–. La constel·lació d'innovacions inherent a aquest canvi complex infereix, al seu 
torn, altres infraestructures, productes i processos. L'orientació per rejovenir indústries ja 
madures, les diferents orientacions en l'organització productiva, una major capacitat derivada 
–que comporta increments en la productivitat en els primers estadis del fenomen– i, en 
definitiva, els canvis estructurals que, en el seu conjunt, significa aquest trasbals econòmic, 
condueix a un corol·lari essencial: l'adopció de nous motors de creixement, en unes 
coordenades expansives de desenvolupament econòmic. Aquest plantejament no eludeix la 
classificació de les grans revolucions tecnològiques plantejada per Simon Kuznets –amb 
influències clares de Kondratieff i la idea, potent, de cicle econòmic patrocinada per 
Schumpeter– ni, per descomptat, és aliè a les tesis clàssiques de Thomas Kuhn en relació al 
nucli central del canvi tècnic. La visió que aquí es defensa –i que sembla acceptable per 
analitzar el turisme de masses en la seva trajectòria històrica– s'inscriu en la idea que la 
revolució tecnològica suposa una explosió de nous productes (ofertes turístiques), de noves 
activitats i infraestructures (serveis derivats, hotels, apartaments, grans resorts), que 
condueixen cap a un altre paradigma tecno-econòmic (l'economia turística, amb tots els seus 
derivats cap a activitats quaternàries i quinàries). Aquesta visió representa una guia novedosa 
per a empresaris, tècnics, professionals, treballadors, consumidors, inversionistes, acadèmics, 
que afecta decisions individuals i col·lectives, amb un intens sentit d'interactuació. I, com a 
resultat final, de propagació del conjunt de tecnologies explorades i incentivades. 
 
3. La Mediterrània com “atractor” turístic 

Què ha canviat en l'economia mediterrània des de 1945? I quin paper rellevant ha 
tingut –i té– el turisme de masses en aquesta transformació? Aquestes dues qüestions són 
essencials. S'és conscient de la complexitat de la resposta, alhora que resulta compromès 
establir uns paràmetres genèrics per a una realitat geogràfica i econòmica molt dispar, amb 
evolucions distintes. D'entrada, estem parlant de situacions genuïnes, amb marcs històrics de 
gran rellevància i canvis polítics substancials reconeguts en els últims anys. Però una primera 
constatació sembla evident: en aquest entreteixit “planeta” –en paraules de Ferdinand 
Braudel– un dels grans avanços ha estat la consolidació d'una economia de serveis.  

Els països de la conca comprenen un total de vint-i-dos Estats que tenen, com a 
característica comuna, ser limítrofs amb el Mare Nostrum. En el seu conjunt, constitueixen un 
dels principals destins mundials, amb més de 702 milions de visitants el 2002, que van 
representar una tercera part de les arribades de turistes internacionals a tot el món, i una 
recaptació de 134 bilions de dòlars –un 28% de la despesa turística mundial–. La Mediterrània 

                                                
20 La idea, potent, de cooperació interempresarial és la que es pretén subratllar. Les formes poden variar en 
funció dels casos analitzats: ja siguin clusters en el sentit estricte exposat per M. Porter –amb sòlida participació 
de les universitats en la configuració de “triples hèlixs”–, ja s'adverteixin exemples que encaixen millor amb els 
plantejaments marshallians de “districte”, l'activitat turística no és aliena a escenaris reconeguts en l'economia 
industrial.  
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basa una part important de la seva activitat econòmica en aquesta prestació de serveis. En dit 
any 2002, l'impacte de la despesa turística aglutinava al voltant d'un 3,7% del producte 
nacional brut. La varietat oferta a la Mediterrània es presta a poques discussions. Des dels 
emplaçaments de sol i platja tradicionals –com Espanya, Turquia i Tunis–, fins aquells que es 
caracteritzen per un alt component cultural i patrimonial –en particular, els casos de França i 
Itàlia–, els litorals d'aquest mar tancat formen part d'una àrea visitada, majoritàriament, a la 
recerca d'oci i de vacances, encara que tenen també importància –igual que succeeix en els 
fluxos turístics mundials– altres motivacions, tals com la salut, els requeriments professionals 
o els compromisos de negocis, facetes que diversifiquen destins i tipologies de clients. Els 
europeus són els visitants més assidus –nou de cada deu turistes–, mentre que, a gran 
distància, es troben els americans –menys d'un 5% de viatgers– i, més recentment, es detecta 
l'auge de turistes provinents d'Orient Mitjà i del Sud-est asiàtic –col·lectius que han duplicat la 
seva participació en el mercat entre 1990 i 2002 (de 7 a 13 milions d'arribades). L'espai 
històric i econòmic de la Mediterrània és un reclam de primera magnitud en l'economia de 
l'oci. Les xifres d'arribades de turistes a les seves ciutats  avalen aquesta afirmació amb un 
creixement impressionant des de la dècada de 1950: de 7 milions de turistes el 1949 a 227 el 
200221, poques activitats econòmiques han multiplicat per trenta-tres un dels seus indicadors 
referencials (fins i tot si ens referim als “gloriosos” trenta anys que van de 1945 a 1973).  
 L'observació d'aquest mig segle de moviment turístic ens facilita alguns comentaris 
puntuals, de caràcter general:  
1. S'adverteixen cinc clares fases de desenvolupament: una expansiva, entre 1949 i 1972, que 
és comú a l'avenç paral·lel de l'activitat econòmica en el seu conjunt; la següent fase entre 
1973 i 1978, de clara contracció motivada per la crisi econòmica i la inestabilitat política en 
un conjunt important de països (Israel, Líbia, Líban, Síria, Tunis, Turquia); una tercera etapa 
que s’inicia amb un nou enlairament en el nombre de turistes que va de 1979 a 1990, i que 
contrasta amb la situació econòmica mundial, encara sacsejada per l'impacte de la guerra entre 
Iran i Iraq i per les conseqüències de la segona crisi del petroli; un quart moment de lleu 
caiguda,  més conjuntural, que obeeix a la efímera contracció de 1991-1993, en què la 
turbulència política es trasllada a la zona més oriental de la Mediterrània; i, finalment, un nou 
període de reactivació que neix el 1994 i que s'estén als inicis del nou segle.  
2. Les dades agregades no permeten identificar tots els trams del cicle de vida turística, 
preconitzat per R.W. Butler. Les previsions turístiques de l'OMT, que indiquen un sostingut 

                                                                                                                                 
 
21Convé assenyalar que aquestes dades inclouen els components de l'antiga Iugoslàvia, ja que, després de la 
desaparició d'aquest país el 1991 i el naixement de les repúbliques independents de Bosnia-Hercegovina, 
Croàcia, Eslovènia, Macedònia i Sèrbia i Montenegro, un mateix destí turístic es va fragmentar en cinc. Una 
visió en perspectiva permet anotar que després del lògic increment dels indicadors turístics (tots partien 
pràcticament de zero després de la guerra civil), cap d’ells ha aconseguit encara superar els nivells que va assolir 
Iugoslàvia el 1989. En efecte, la suma, en aquests cinc nous països, del nombre d'arribades de turistes 
internacionals (8,9 milions), de pernoctacions (47 milions) i fins i tot de places d'allotjament turístic (324.000) 
no excedeix les cotes de l'antiga Iugoslàvia fa quinze anys, avaluades respectivament en 9 i 52 milions i 359.000 
places. 
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creixement del turisme fins el 2020, no indueixen a pensar que, en el conjunt mediterrani, 
s'hagi instal·lat ja la fase de maduració turística que defensa l’autor esmentat. Ben al contrari, 
el moviment de turistes sembla de cada vegada molt més aliè als avatars i oscil·lacions de 
l'economia internacional que altres sectors productius. No obstant això, aquest és un terreny 
molt relliscós que no pot ser analitzat amb el rigor necessari, donat que es tracta de 
prediccions que poden ser objecte de revisió.  
3. Malgrat això, les realitats turístiques de cadascun dels països són distintes i podríem 
classificar les destinacions en tres grans grups. En primer lloc, i seguint amb la terminologia 
de la història industrial, els first comers, els pioners, és a dir, Espanya, França i Itàlia; 
aquestes tres nacions dominen el turisme mediterrani, donat que la seva quota de mercat va 
del 75% al 95%. Aquest lideratge és, al seu torn, mundial, compartit amb Estats Units i Xina. 
Es tracta de destinacions que tenen un llarg cicle de vida, ja que fa dècades que marquen una 
determinada pauta de desenvolupament. En segon terme, els late comers, els nouvinguts al 
procés, Grècia, Egipte, Turquia, Tunis, Marroc, nacions que avancen en la consecució dels 
seus objectius turístics, però que no esgarrapen quotes de mercat significatives als líders 
donada la potent expansió del sector en el seu conjunt, tal com s’explicava més amunt. 
Aquests cinc països es diferencien d'altres –que també han augmentat de manera important el 
nombre de turistes en els últims anys– perquè mostren una pauta de creixement regular i 
constant, mantinguda durant gairebé quinze anys. Això indueix a considerar-los com a 
nacions emergents, però consolidades en l'economia turística, alhora que la seva trajectòria no 
obeeix a conjuntures puntuals. Un tercer grup ho constitueix la resta de països que desperten 
al fenomen turístic en dates relativament recents. Aquí s'identifiquen destinacions amb 
comportament erràtic. Es tracta de casos (Albània, Algèria, Israel, Líbia, Malta, Mònaco, 
entre altres) les variables turístiques dels quals s’han incrementat d'una manera sensiblement 
inferior a la mitjana mediterrània, o fins i tot han disminuït en arribades, pernoctacions i 
despesa turística (com Israel). Tres són les causes essencials del comportament irregular 
d'aquests destins. En primer lloc, la inestabilitat política, al costat de l'aparició de fenòmens 
violents d'índole politicoreligiós. En aquest sentit, són il·lustratius els exemples d'Algèria (que 
entre 1992 i 1998 té més de cent mil morts en atemptats per integristes islàmics) i Israel (amb 
l'inici d'una nova intifada al setembre de 2000). En segon terme, malgrat el creixement turístic 
d'alguns països (Albània), aquests no ho mantenen amb la mateixa intensitat o per un llarg 
període de temps. Finalment, hi ha Estats (Malta, Mònaco) que mostren característiques 
similars als tradicionals mediterranis: fa dècades que són referencials i comencen a mostrar 
símptomes de menor auge, amb taxes de creixement de les variables turístiques a nivells 
inferiors dels seus competidors mediterranis. En definitiva, no s'aprecia, per tant, un procés de 
substitució clar de first comers per late comers, tal com es va patentitzar en la Revolució 
Industrial. No hi ha un canvi de relleu; és més, els pioners continuen avançant, encara que 
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puguin manifestar, en exemples concrets d'economies regionals, signes plausibles de 
saturació. De forma molt estilitzada, és aquest el terreny genèric i complex en el què 
competeix Balears. 
 Entre els anys 1970 i les acaballes de la dècada dels noranta, l’economia balear 
assisteix a una nova embranzida turística. Aquesta, junt a l’avanç del sector de la construcció, 
han consolidat l’arxipèlag a la capçalera de la generació de renda per càpita del conjunt 
autonòmic espanyol. Entre 1975 i 1985, hom palesa l’afiançament d’un creixement econòmic, 
endegat als inicis dels anys 1960, que suposa capgirar per complet la composició de 
l’estructura econòmica balear, tot i amb segmentacions diferenciades per illes. Així, és ben 
sabut que Mallorca i Eivissa transformen amb cel·leritat el seu perfil econòmic, de manera 
que hom pot parlar sense embuts d’una alteració ràpida que porta al pes crucial dels serveis a 
l’economia –de la mà del turisme– en gairebé tres lustres –entre 1960 i 1975–, amb pèrdues 
d’actius en els sectors primari i secundari –amb l’excepció de la construcció–; mentre que 
Menorca ostenta, encara el 1985, una presència nítida de les activitats industrials i 
agropecuàries, de manera que la irrupció del turisme de masses és aquí més tardana.  
 Però el conjunt de l’economia regional insular admet poques rèpliques. Les dades 
remarquen els sengles processos descrits. Per una banda, es determina la decisiva caiguda del 

sector primari entre 1975 i 2005, que segueix la tendència que ja s’albirava a dècades 

precedents; la reculada industrial, no exempta emperò d’avenços innegables en subsectors 

històrics, com és el cas del calçat; i el progrés de les activitats terciàries i les derivades de la 

construcció. En definitiva, Balears accentua la seva terciarització en aquests darrers trenta 

anys, consolida un model de creixement fonamentat sobre la prestació de serveis i, al seu torn, 

assenta una expansió econòmica que, a hores d’ara, compta amb evidents símptomes 

d’incertesa, des de dues vessants concretes: 
–Des de l’òptica endògena, les externalitats ambientals inherents a una pauta econòmica molt 
consumidora de territori, intensa en energia i generadora de residus de tota mena. 
–Des de la perspectiva exògena, l’emergència a la conca mediterrània de noves destinacions 
consolidades a l’àmbit turístic –és a dir, una major oferta–, i els canvis observats en els 
comportaments dels turistes amb la irrupció de les noves tecnologies, les companyies aèries 
de baix cost i les propensions a viatjar més vegades a l’any, però menys dies –estam, doncs, 
davant transformacions a la demanda–, que suposen alhora fites noves per a una estructura 
madura com la balear. 

La traslació de tot plegat al mercat laboral infereix dos aspectes importants, que només 
s’apunten. Per una banda, el fort dinamisme de les contractacions a Balears, que col·loquen 
l’arxipèlag en una posició privilegiada quant a taxes d’atur. Per l’altra, l’escassa formació 
d’aquest mateix capital humà, fet que ubica les Illes en els darrers vagons de l’Estat de les 
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Autonomies quant a magnituds relacionades amb el món de l’educació, situació que no s’hi 
avé amb els indicadors crematístics assolits entre 1975 i 2009. 
 
4. Un creixement econòmic potent 
 L’economista i l’historiador econòmic no gaudeixen a Balears d’una bibliografia de 
síntesi que plantegi una interpretació recent i de conjunt de l’evolució econòmica de les 
Illes.22 Tot i que –sempre des de la perspectiva de l’economia regional– les investigacions 
específiques fetes en els camps de l’economia aplicada, l’economia turística i l’economia de 
l’administració i organització d’empreses són ja rellevants, de manera que el cas balear es pot 
considerar com un exemple prou treballat pels economistes illencs –és suficient en sovintejar 
distintes convocatòries de jornades científiques per arreu per adonar-s’en del que dic–, cal 
advertir que ens manca una visió integradora, que col·loqui de forma ordenada totes les 
múltiples peces disponibles en un mosaic més entenidor, amb una profunditat que 
necessàriament hauria de ser històrica. Si aquest projecte es vol enquadrar en unes 
coordenades més amples i hom repassa la literatura internacional sobre la història econòmica 
del turisme, es pot dir que ens trobem davant d’una heterogeneïtat de materials, que van des 
dels estudis de cas molt específics –de vegades poc representatius i, per tant, amb 
contribucions limitades al coneixement general de l’evolució turística a la zona que es 
consideri–, fins a entregues més ambicioses que abasten conjunts d’economies turístiques o 
exemples rellevants que tenen, per si mateixos, una importància particular.  

L’economia de l’arxipèlag presenta uns trets, entre 1975 i 2007, que es poden sintetitzar 
així: 
a) La població creix per sobre de la mitjana estatal, i ho fa a partir de corrents migratòries 
que acudeixen a les Illes sota el reclam de les expansions turística i constructora. 
b) El creixement econòmic és potent, però confirma un punt d’inflexió a la meitat de la 
dècada de 1980, al temps que ha provocat severes disl·locacions de caire ambiental. 
c) El procés de terciarització implica l’elevada especialització de l’economia balear en el 
sector serveis per sobre de la resta de comunitats autònomes espanyoles i també per damunt 
de les variables regionals de la Unió Europea. Això té, d’entrada, dues importants 
conseqüències. Primera: l’agilitat del mercat de treball, de forma que per al període 1984-
2004 la taxa d’atur de Balears representa l’11,6% front al 18% d’Espanya. I segona: un procés 
de desballestament de la indústria i de l’agricultura en benefici d’activitats de serveis 
intensives en treball i amb escassa productivitat. 
d) La existència d’un stock de capital privat que supera igualment la mitjana nacional, 
mentre el relatiu al capital públic es sitúa per davall del conjunt espanyol.  

                                                
22 Quatre treballs recents cal subratllar, que persegueixen superar aquest escull: el coordinat per Guillem López 
Casasnovas i Joan Rosselló Villalonga (2003); el que dirigí Alexandre Forcades Juan (2006); la diagnosi de 
l’economia balear feta sota la direcció de José Antonio Herce (2008); i el signat per Ferran Navinés i Miquel 
Alenyà com a compiladors (2010). En tots ells, es recullen aportacions d’experts distints, que analitzen parcel·les 
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Els factors descrits fan part d’un estat de maduració de l’economia turística que, a les seves 
dates més recents (1970-2009), ha passat per dues fases concretes de sengles embranzides 
turístiques. L’etapa que ara ens ocupa (que no perd de vista les conseqüències de les crisis 
energètiques de 1973 i 1979) pot ser isolada de la prèvia –que abraçaria el període 1930-
1973–, atès que, amb l’excepció de l’esclat de la guerra civil, és 1973 l’any en què, per 
primera vegada, davalla el nombre de visitants a les Illes, fet que es reiterarà a la conjuntura 
de 1991-1993 i, més tard, el 2002. És important rubricar que 1973 i 1991 copsen l’inici, amb 
trajectòries i profunditats divergents, de sengles crisis econòmiques per a Balears, des del 
moment en què el creixement del seu PIB serà, en dites conjuntures, clarament negatiu; no és 
el cas de 2002, amb un avanç molt moderat del PIB, però sempre amb variables positives. 

Els factors de caire internacional expliquen la trajectòria turística insular, des del 
moment en què hom aprecia que el cicle econòmic balear es troba molt vinculat a l’europeu. 
De fet, el comportament del PIB insular es mou en la mateixa sintonia de com ho fa el conjunt 
de l’economia de la Unió i, de manera més específica, de les trajectòries alemanya i britànica. 
Així doncs, es constata l’esclat de dos nous boom turístics, inserits en tres conjuntures 
recessives d’abast europeu, fet que demostra la capacitat de recuperació relativament elevada 
de l’economia balear23: 
1. La guerra entre Israel i els països àrabs imposa la pujada dels preus de l’energia i confirma 
el retrocés en la vinguda de turistes. Els desenllaços no es fan esperar: tanquen 257 
establiments entre 1973 i 1978, es produeixen fallides, desapareixen hotels, s’atura la 
immigració i es fan visibles dues realitats crucials: la formació de cadenes hoteleres –una 
concentració, doncs, del capital– i la proliferació d’apartaments, una diguem-ne nova forma 
de comercialització del producte turístic. 
 A partir de la dècada de 1980, les devaluacions de la pesseta, els preus a la baixa dels 
paquets turístics i les graduals recuperacions econòmiques als mercats emissors –en especial, 
a Gran Bretanya– sancionen una gran onada d’expansió turística, que ve determinada per 
l’increment en el número de visitants. Dos factors s’han de remarcar: 
a) Es consolida la internacionalització del negoci hoteler, a partir d’una intensa formació de 

                                                                                                                                 
concretes de l’economia balear, la qual cosa permet gaudir de visions desiguals que, no obstant això, ofereixen 
algunes conclusions de caire més general. 
23 El primer boom turístic té els seus anys alcistes entre 1959 i 1967. L’etapa es caracteritza per un intens procés 
de producció hotelera que augmenta en termes mitjans a una taxa elevada, superior al 25%. Els salaris unitaris 
tendeixen a incrementar-se en un 10% anual, dada que rebassa l’IPC. L’explicació rau en la gran necessitat 
interior de mà d’obra –la qual cosa esperona processos d’immigració peninsular de gran rellevància i moviments 
intrasectorials de població activa–, que en el sector serveis passa de 29,59% el 1955 al 37,29% el 1962, fet que 
explicita l’expansió a l’ocupació i l’augment de la massa salarial. En síntesi, la producció hotelera progressa a un 
ritme mitjà anual del 29,55%, a l’ensems que les rendes salarials ho fan al 24,64%. Estam, doncs, davant d’una 
sòlida fase de formació i d’acumulació de capital hoteler i de generació de beneficis segurs i expeditius. Entre 
1955 i 1964, el PIB balear creix al 7,49%, mentre que el total nacional ho fa al 5,10%. Les economies externes 
que es creen amb aquest desenvolupament tenen un elevat component urbanístic, amb l’al·licient —a curt 
termini— i el problema —a mitjan i llarg termini— de la inexistència de planificació. Les infraestructures 
hoteleres proliferen, en un procés anàrquic d’edificació que arriba, aproximadament, fins als primers anys 
setanta, atès que el 83% dels hotels mallorquins censats el 1992 es va edificar abans de 1974. Els impactes 
ambientals de certa entitat incideixen en aquesta conjuntura, vinculats a destrosses de zones litorals. Però aquest 
model econòmic no només entelava el territori —ja de si mateix limitat a les Illes—, sinó que ha afectat altres 
apartats, com el de l’energia. 
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capital auspiciada per processos integradors: per exemple, la cadena mallorquina Sol Meliá 

adquireix, el 1984, el grup d’hotels Hotasa –que feien part de Rumasa–, un total de 34 

establiments urbans que faciliten la permeabilitat del gran capital hoteler balear a les 

principals ciutats espanyoles. Hotels urbans i vacacionals nuclearan, aleshores, el gruix del 

negoci. El 1984, el consorci mallorquí crea la seva divisió internacional, de manera que 

facilita l’expansió al mercat asiàtic i, posteriorment, al llatinoamericà, a partir de noves 

operacions de concentració de capital24. El sector hoteler balear ha apostat tradicionalment per 

un model més aviat passiu d’internacionalització, sustentat més en la captació de capitals 

forans i acords a llarg termini amb els principals tour-operadors europeus –amb l’objectiu de 

reforçar la seva posició en el mercat domèstic–, que en la promoció d’una corrent activa 

inversora envers l’exterior. Aquesta actitud s’ha replantejat des de la segona meitat de la 

dècada de 1980. Les coordenades econòmiques internacionals determinen, un cop més, el gir, 

atès que un coneixement pregon sobre la demanda nacional no és pas condició suficient –si es 

té present la forta competència– per a garantir la permanència en el mercat. És així com les 

organitzacions empresarials aborden les seves operacions i iniciatives en un àmbit més global, 

puix que les oportunitats que s’ofereixen són elevades –nous nínxols d’inversió en països poc 

desenvolupats que reclamen cabals amb fretura, i que aplanen al màxim totes les condicions 

per a fer-los efectius–. A l’ensems, la concorrència del mercat turístic, fortament pressionat –i 

on, per tant, el vector preus esdevé determinant–, significa nous recorreguts al capital hoteler 

illenc. Així doncs, l’estratègia d’internacionalització es tradueix en una de les decisions més 

transcedents de les empreses, màxim si hom albira un fet clau: aquesta projecció s’executa, en 

general, sota condicions d’incertesa i d’un cert grau de pionerisme. 

b) La crisi viscuda esperona inversions a l’hoteleria balear, caracteritzades per l’eliminació 

paulatina d’establiments de categories inferiors per adequar-se així a les necessitats d’un 

mercat cada cop més concorrencial. Molts hotels d’una i dues estrelles o bé desapareixeran o, 

si més no, assoliran uns nivells de modernització que els desplaçarà a una categoria superior. 

Alhora, hom patentitza el creixement de l’oferta de places d’apartaments, al marge del negoci 

netament hoteler, que manté en uns límits concrets –entorn a les 200.000 places– la seva 

oferta, però que, en termes relatius, recula quant al gruix de les places reglades: del 76% al 

47% entre 1980 i 2005, una caiguda de gairebé trenta punts si es computen tot just els hotels 

d’una a cinc estrelles. 

                                                
24 La internacionalització de l’activitat i la inversió turística s’emmarquen en un context de creixent importància 
de la globalització de l’esmerç internacional. Les activitats turístiques es veuen afectades per la liberalització 
dels serveis, en especial la desregulació de les companyies aèries, el sorgiment de noves destinacions turístiques 
i les transformacions de la demanda. Aquests aspectes s’intensifiquen per la revolució tecnològica. 
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Però, endemés, el segon boom turístic iniciava un procediment clau per al futur de 
l’economia terciària de Balears: l’entrada de places d’ús turístic no regulades, a partir 
d’apartaments i establiments relacionats amb noves urbanitzacions –és així com, de bell nou, 
el sector de la construcció enlaira el seu potencial–, al marge de les de segona residència o per 
a una utilització més particular. L’etapa corrobora un creixement enorme del total de places a 
les Illes, de forma que, tot plegat, configura una oferta que supera amb escreix la col·locada 
en el mercat per destinacions competidores que, endemés, formen un Estat, com és ara 
Tunísia o Egipte. 

Ara bé, es palesen unes realitats amb clarobscurs. Per un cantó, no es pot pas negligir 
la previsible caiguda de la rendibilitat, atenent l’ingrés generat per pernoctació i per plaça i les 
variables relatives a la inflació. En el primer cas, és evident que s’hi compta tot just amb 
l’oferta reglada; en el segon, he posat en concurs també les places no reglades. Ambdues 
magnituds marquen aquesta tendència decreixent, sempre amb l’observació dels preus com a 
gran teló de fons que, malgrat la seva correcció a la baixa en el decurs d’aquesta conjuntura –
per arribar a magnituds més comparables amb els països de la Unió–, situaria els ingressos, en 
termes constants, en un estat força preocupant: el promig per a 1984-1999 en la pujada dels 
preus està entorn al 5%, mentre idèntic paràmetre per a l’ingrés per pernoctació es sitúa en el 
5,34% i per plaça en el 6,36%. El diferencial –poc més d’un punt, al que cal afegir la lenta 
però tangible davallada de l’estada diària– subratlla el problema esmentat. La correlació entre 
les dades de la despesa turística i l’evolució nominal del PIB –sense deflactar– és elevada. 
Però el creixement econòmic mesurat en valors estables descriu que els augments observats a 
la despesa turística s’acaben per transformar en retrocessos reals en l’evolució de l’economia 
balear en determinats anys. Les variables de despesa per turista i dia, reduïdes també a 
moneda constant, rubriquen una clara pèrdua de gairebé tres punts entre 1985 i 1999, anys que 
determinen el procés central dels dos booms turístics. Això també contribueix a explicar les 
caigudes a la rendibilitat des de la segona meitat de la dècada dels vuitanta, car les taxes 
d’expansió de la despesa turística van paral·leles a l’increment en el número de visitants i amb 
evolucions força oscil·lants en el creixement del PIB. El retrocés descrit cualla amb les 
aportacions d’alguns autors, que parlen de punts d’inflexió a l’economia turística balear, de 
processos de “transició” –observables des de la segona meitat de la dècada dels noranta– i de 
rendiments decreixents del negoci turístic a les Illes, inserits dintre d’una espiral de tall 
ricardià. Per una altra banda, hom detalla l’avanç en l’arribada de turistes, amb creixements 
notables que rotulen una recuperació llampant en el número de visitants, tot i amb les 
matisacions abans exposades. 
2. La crisi que esclata el 1991 trenca de bell nou amb aquest trend alcista en el número de 
visitants. Entre 1990 i 1993 es viuen situacions que, de manera directa i indirecta, incideixen 
sobre l’evolució de l’economia balear. Uns factors sobresurten. Primerament, la 
desacceleració econòmica als Estats Units, Japó i Europa, amb taxes negatives en la generació 
del PIB tant al primer país esmentat com a Gran Bretanya –decisiu mercat per al turisme 
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illenc–25. En segon terme, la reunificació alemanya, que aglutina problemes greus d’inflació, 
dèficit públic i recessió econòmica general. En tercer lloc, la crisi del Golf Pèrsic, que 
alimenta incertesses a les indústries de l’oci, al temps que el 1990 s’encareix en un 27% el 
preu del barral de petroli, que arriba a 22,3 dòlars. Una quarta causa cal anotar, com és 
l’entrada de la pesseta en el Sistema Monetari Europeu, que subratlla una crisi de 
competitivitat de l’economia espanyola –i del sector turístic de manera molt particular–, que 
es recupera amb les devaluacions dels anys 1992 i 1993. Només així s’encerta a reprendre 
quota de mercat turístic tant a Alemanya com a Gran Bretanya. Però un altre element de caire 
més intern de l’estructura econòmica illenca es deu invocar: l’excés d’oferta turística, una 
abundància de capacitat d’allotjament força vinculada amb places d’apartaments. Aquesta 
situació porta a un tensament a la baixa dels preus i, de retruc, a un menyscapte de la 
rendibilitat que ha esdevingut decisiu per a explicar les estratègies de deslocalització 
inversora del gran capital hoteler en el decurs de la segona meitat de la dècada de 1990. 
L’impacte d’aquesta saturació del mercat immobiliari es trasllada al mateix sector de la 
construcció: aquest pateix la crisi més greu, amb caigudes de creixement (–7,4%, –8,4% i –
9,1% els anys 1991, 1992 i 1993, respectivament) i d’ocupació (–1,46%, –5,75% i –3,84% en 
les mateixes anualitats respectives), justament per l’abundant oferta generada des de 1986. 
 A partir de 1994 la represa és impressionant, determinada pel recobrament 
internacional: s’arriben a assolir els deu milions de turistes per any, al temps que 
s’incrementen les activitats de construcció. El PIB es dispara entre 1995 i 2001, car les taxes 
de creixement superen amb escreix el 3,5% i, depenent de la font consultada quant a n’aquest 
càlcul, s’ultrapassa el 7%. Ens trobem, doncs, en ple tercer boom turístic, en el què la 
recuperació de les economies europees juntament amb les laxituts normatives en el camp 
urbanístic, agullonen expansions que recorden poderosament les variables conegudes en el 
decurs de la primera etapa del turisme de masses. Alhora, aquest intens dinamisme econòmic, 
fortament accelerat, incideix sobre un aspecte capital, de gran transcendència social i 
econòmica: la irrupció de nous fluxes d’immigració –provinents d’Àfrica, Llatinoamèrica i 
l’Europa de l’Est– que consoliden  un creixement poblacional que col·loca l’arxipèlag balear 
fregant el milió d’habitants a principis del segle XXI, amb una evolució molt diferent de 
l’observada per al conjunt espanyol, on es palesa un clar estancament demogràfic. 

La inquietud per aquesta mena de cercle virtuós que, alhora, provoca fortes 
externalitats negatives, es manifesta a partir d’un conjunt de magnituds no crematístiques, que 
provenen de l’adopció de paràmetres metodològics més oberts en el camp de l’anàlisi de 
l’economia turística. És així com indicadors de caire biofísic avantposen l’altra cara d’un 
creixement econòmic que és formalment envejable en la seva estricta formulació a partir del 

                                                
25 Als Estats Units el dèficit per compte corrent promou la baixada del dòlar i una pèrdua del billet verd pel tipus 
de canvi en relació amb les monedes europees. La demanda interna nordamericana s’en ressenteix, la qual cosa 
penalitza les economies europees.  
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PIB, però que resulta més preocupant quan es determinen els costos ambientals –i, val a dir-
ho, també socials– que s’en vinculen. 

En efecte, les dades disponibles manifesten que el creixement econòmic —relacionat 

directament amb l’increment dels turistes, el desenvolupament demogràfic i la taxa del PIB— 

remet a externalitats que tenen dimensions concretes: així, per exemple, el 1999, la pressió 

sobre els recursos hídrics es convertí en un consum per persona i dia a Palma i Calvià —les 

àrees més poblades de les Balears— d’uns 200 litres d'aigua, amb problemes greus 

d’escassesa que forcen la depuració i la dessalinització; mentrestant, la producció de fems ha 

suposat que, el 1998, les Balears encapçalessin, amb 1,80 kg per persona i dia —enfront de 

l’1,19 de la mitjana nacional—, les regions espanyoles en la generació de residus sòlids 

urbans. Tots aquests factors tensen a l’alça el consum d’energia, perquè les solucions que 

reclamen generen cercles viciosos que cal afegir al virtuós circuit de l’enlairament del PIB. 
3. La recessió als mercats emissors provoca la contracció turística del 2002. L’economia 
internacional es desaccelera des de mitjan de 2001. La nova situació s’explica per un 
decreixement de les expectatives de beneficis empresarials a les noves tecnologies i per un 
excés d’inventaris i de capacitat instal·lada, en un context de progrés rellevant de la 
productivitat del treball que es trenca, precisament, el 2001. El quadre es completa amb dos 
fets claus: l’impacte dels atemptats terroristes de l’11 de setembre als Estats Units, tot i que 
les seves conseqüències sobre el preu de l’energia són menors –el preu del barral de petroli es 
manté al voltant dels 23 dòlars–, si hom compara amb el cicle 1991-1993; i la crisi alemanya, 
manifestada en taxes negatives en l’evolució del PIB germànic, l’augment de l’atur, la feblesa 
del consum intern –amb caigudes de vendes al detall i pèrdues als índexs de confiança dels 
consumidors– i, com a corol·lari crucial, la reducció dels viatges a l’exterior. El reflex en el 
turisme a Balears és immediat. Cal anotar altres elements que són importants.  

Primerament, l’entrada en vigor de la Unió Monetària Europea a partir de 1999, que 

suposa l’establiment de tipus de canvi fixes entre les diferents monedes que la integren i 

l’acompliment de les condicions del Tractat de Maastricht (recordi’s: reducció de dèficits 

públics, del tipus d’interès a llarg termini i de la inflació). En segon lloc, el 2002 s’enceta un 

nou període econòmic amb l’euro com a moneda física. Tot plegat impossibilita l’ajustament 

de la competitivitat via devaluació –com havia succeït en fases precedents–, la qual cosa 
possibilita que els diferencials d’inflació es traslladin a la competitivitat en preus del producte 
turístic. La millora de la qualitat d’aquest i la forta pressió de la demanda, infereixen 
increments –de l’ordre del 12% per sobre de l’índex de preus al consum d’Alemanya– en els 
preus d’hotels, cafès i restaurants a Balears entre març de 1999 i març de 2001. Malgrat que a 
les Illes –i al conjunt d’Espanya– es coneixen taxes d’inflació més baixes que a principis de la 
dècada de 1990, la manca d’instruments específics de política monetària fa que apareixin 
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inflacions diferencials envers els països emissors de turistes. Dos aspectes, ja anotats, es 
deuen recordar: 
a) La planta hotelera està renovada, la qual cosa vol dir que, a l’àmbit estricte de l’hoteleria, 
no hi ha un excés d’oferta, com succeia a la crisi de 1991-1993. De fet, les places hoteleres es 
contrauen, mentre s’incrementa el número de turistes i la despesa turística. El que 
s’expansiona és el mercat de les segones residències, de manera que es segueix la tendència ja 
marcada en el decurs de la segona meitat dels anys 1980, factor que engreixa l’oferta no 
reglada de places turístiques.  
b) El problema central a nivell turístic, en el decurs de la desacceleració de 2002, rau en la 
caiguda del mercat alemany, generalment molt estable i d’elevat pes per a Balears. En aquest 
context, l’aplicació de l’impost sobre pernoctacions turístiques –que només tingué vigència la 
temporada 2002-2003– té una incidència escassa des del punt de vista de la reducció de la 
demanda: entre l’1% i el 2%, en funció que es tracti del mercat britànic o alemany; en 
definitiva, uns 125.000 turistes menys sobre un univers de més de deu milions de visitants. 

La represa turística de 2004 i 2005 s’explica, de forma essencial, per la recuperació de 
l’economia alemanya –amb taxes positives de creixement de l’1,1 i 1,2%, respectivament–, 
sustentada en l’avanç del seu sector exterior, suficient per arrossegar les inversions de les 
empreses; a l’ensems, el consum privat s’ha incrementat, fet que marca una propensió a 
viatjar en un país de forta tradició vacacional a l’exterior. Així doncs, aquest binomi –
progressió decisiva de les exportacions i confiances del consumidor– assegura el repunt 
germànic que es trasllada al mercat turístic. Però, així i tot, les dades de creixement econòmic 
balear perden força i s’expliquen, sobretot, per l’aposta d’inversió pública feta en 
infrastructures viàries –una nova expansió sobre el territori– més que pel progrés del sector 
serveis. La població segueix creixent; però aquesta evolució té, d’entrada, una difícil 
explicació des de l’anàlisi econòmica, per un motiu central: entre 1999 i 2004, les principals 
magnituds macroeconòmiques sitúen Balears en el darrer lloc pel que fa a taxes anuals de 
creixement –un 8,3% acumulat entre els dos anys esmentats, segons les dades revisades per 
l’INE–, mentre l’avanç demogràfic és del 12,94% amb una caiguda, doncs, de la renda per 
càpita que fa perdre lideratge autonòmic. La pregunta que sorgeix aleshores és on rau la 
capacitat d’atracció poblacional d’una economia que genera cada cop menys riquesa. En 
aquest respecte, la dinàmica del mercat laboral i la naturalesa del model de creixement ajuden 
a explicar tal situació, car es palesa: 

• Una intensa permeabilitat de l’estructura productiva i poblacional, amb important 
mobilitat de la força de treball; 

• L’aprofundiment d’unes activitats econòmiques de baixa qualificació, molt intenses en 
la utilització del factor treball i amb relacions laborals precàries; 

• El creixement demogràfic acompanya l’augment de l’ocupació, però tot plegat no 
indueix un increment rellevant del PIB –com s’ha apuntat anteriorment–, per la qual cosa hom 
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constata la caiguda de la productivitat a Balears (–3,2 punts front a la mitjana espanyola 
positiva de 6,6 punts, per al període 1996-2004; sobre aquest tema tornaré més endavant). 

En síntesi, el progrés de l’economia balear –que ha confirmat una major capacitat 
d’atracció demogràfica– comporta, al seu torn, la caiguda de la rendibilitat turística –situació 
que ha esperonat el procés d’internacionalització del gran capital hoteler illenc–, en un 
escenari de creixement matisat per tres factors crucials: les externalitats ambientals, la pèrdua 
de productivitat i els límits del capital social públic a les Illes. 
 
5. La cruïlla del model de creixement balear 
Els reptes ambientals 
 A partir del turisme massiu, s’han produït canvis importants en les pautes de consum 
energètic a les Balears. Tres condicionants han incidit en el tema: el creixement de l’economia 
i, per tant, del nivell d’activitat; l’evolució tecnològica, que ha facilitat un ús més àgil de 
l’energia i ha afavorit el creixement vertiginós del consum; i les variacions dels preus relatius 
de les diferents formes energètiques, que han induït un abaratiment dels valors finals. Els dos 
sectors fonamentals que van protagonitzar aquest bot quantitatiu són el de la construcció i 
l’elèctric. En tots dos casos, la dependència energètica exterior és total, perquè la 
disponibilitat d’energies fòssils a les Illes, pedestal del seu funcionament, és reduïda i de 
qualitat calorífica escassa per a les necessitats d’una producció estimulada per una demanda 
creixent. En el món de la construcció, l’activitat de la indústria del ciment ha augmentat a 
Mallorca des de la dècada de 1980 —i, recordi’s, s’ha batejat aquest fenomen com el segon 
boom turístic—, la qual cosa ha implicat, des de l’òptica energètica, l’increment de les 
importacions d’hulla i de coc. En aquest punt, les xifres són incontestables: de 22.000 tones el 
1981 s’ha passat a unes 63.000 al començament de 1990. A la producció pròpia de ciment, 
canalitzada en part cap a l’exportació i, sobretot, per a nodrir les diferents demandes 
sol·licitades pels constructors, cal afegir-hi la important introducció de ciment des de 
l’exterior, que completa l’oferta en aquest capítol. D’altra banda, les dades relatives a energia 
elèctrica per càpita anoten que la terciarització ha representat, alhora, un desplegament 
aclaparador del consum energètic: per exemple, de 496 kwh el 1965 a quasi 2.500 el 1988.  

Tot plegat, les dades de caire ambiental revelen el següent: 

a) En una conjuntura de fort creixement del PIB regional (que significa, en definitiva, que les 

Balears esdevinguin la primera de les regions espanyoles en renda per càpita), aquest acaba 

absorbint les petites millores d’eficiència energètica que es podien produir per l’adopció de 

tecnologies més modernes. Els moments de recessió aparent són els únics en què es localitzen 

signes positius en la utilització de l’energia. En les nostres sèries, aquest és el cas dels anys 

1991 i 1992, a causa de l’impacte de la guerra del Golf, que va marcar un curt període de 

consciència de l’escassesa —i, per consegüent, carestia— dels combustibles fòssils. Però la 
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tendència posterior admet pocs matisos: per cada milió de pessetes que ha augmentat el 

producte de la regió, s’han hagut d’injectar quasi dues tones equivalents de petroli en els 

diferents processos productius i de consum, en una línia que va in crescendo. Estam, doncs 

davant d’una magnitud d’eficiència més que d’eficàcia: heus ací una clau bàsica per a 

qualificar escenaris de sostenibilitat o d’insostenibilitat. Aquest guarisme té, endemés, una 

lectura particular que no es pot ignorar, per tal com afecta una economia en què els serveis —i 

no la indústria— són el sector líder: el cas balear demostra que un creixement econòmic 

terciaritzat pot tenir dificultats serioses d’eficiència energètica, si no canvia les pautes de 

consum i incentiva, al seu torn, tecnosferes més eficaces, amb l’objectiu d’abaratir els costos 

energètics i ecològics i, per tant, els de producció. 

b) El metabolisme socioeconòmic balear, establert a partir d’indicadors no crematístics –

Índex de Pressió Humana, biocapacitat en hectàrees, consum de ciment en tones per kilòmetre 

quadrat– determina una petjada ecològica rellevant26. Les xifres delaten que fins i tot en els 

moments en què es produeix una desacceleració de l’economia –cas dels anys 1991-1993, 

com hem vist a planes anteriors i es detecta en la corba de la intensitat energètica–, l’impacte 

econòmic és molt elevat, de manera que hom especifica un dèficit ecològic equivalent a uns 3 

arxipèlags en els anys de major estancament. Remuntar la crisi de 1991-1993, que promou 

taxes de creixement força accelerades, marca un nou punt àlgid de desequilibri ambiental, 

equivalent a la biocapacitat de 6,5 arxipèlags com el balear el 1997. L’economia turística –

sense tenir present la resta d’activitats que es desenvolupen a les Illes– requereix, per a 

satisfer les seves necessitats materials, una superfície de sòl i mar que és igual a 1,76 

arxipèlags el 1998. El creixement econòmic, doncs, suporta elevats graus d’ineficiència 

ambiental que, si atenem les dades disponibles, sancionen un palès estat d’insostenibilitat. 
 
La pèrdua de productivitat 
 El creixement econòmic depèn, en gran part, de l’avanç de la productivitat. L’axioma 
és acceptat com a una mena de llei per part dels experts i dels acadèmics. En síntesi, 
l’evolució de la productivitat és una variable clau que cal seguir per poder explicar, de manera 
convincent, el creixement de la renda per càpita d’una economia concreta. En el cas de 
Balears, la progressió d’aquest important indicador palesa metodologies diferents quant al seu 

                                                
26 La petjada ecològica fou elaborada i presentada, per primera vegada, per W. Rees i M. Wackernagel el 1994. 
Es tracta de determinar l’àrea de la terra i del mar ecològicament productiva que es requereix per a proveir tots 
els recursos materials i tota l’energia consumits, i al mateix temps per a poder absorbir tots els residus generats 
per una població determinada i amb l’actual nivell tecnològic, es trobi on es trobi l’espai que es consideri. La 
idea de la petjada ecològica es concentra, doncs, en els recursos i serveis dels ecosistemes necessaris per a 
sostenir la capacitat regenerativa de la biosfera. És allò que els economistes fisiòcrates anomenaven com a 
“recursos renaixents” –i que avui hem batejat com a “renovables”–, i que en termes més crematístics es podrien 
considerar com les rendes, en contraposició al capital.  
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càlcul i, per tant, aporta resultats que, numèricament, són també dispars. Front a la major o 
menor complexitat dels processos economètrics que amaguen els guarismes establerts, el 
raonament que faig és força més simple i directe: estam davant d’una economia que, amb 
oscil·lacions, coneix caigudes en la seva generació de renda des de la segona meitat dels anys 
vuitanta, al temps que cualla un creixement demogràfic rellevant, amb importants fluxes 
d’immigració –tal i com s’ha comprovat a apartats anteriors–. El resultat d’establir un 
quocient elemental entre el PIB regional i el principal factor productiu del model de 
creixement illenc, el treball, rubrica una pèrdua de capacitat productiva per cada unitat de dit 
factor de producció. L’observació global del tema ha requerit aportar variables relatives al 
període 1965-1975, amb l’objectiu de copsar una evolució més profunda, històricament, de la 
productivitat. 
 S’albiren dues fases concretes27: una que va de 1965 i arriba a 1985; i una altra que 
s’inicia el 1986 i que es perllonga fins el 2005. El creixement entre 1965 i 1985, amb 
trajectòries fluctuants però sempre positives, defineix el període; per altra cantó, la magnitud 
referent a la mitjana espanyola anota un previsible diferencial per a Balears en relació al 
conjunt estatal. El retrocés entre 1985 i 2005 qualifica, en general, aquests vint anys. La 
lectura conjunta de les dues sèries convida uns comentaris. Els anys de forta acumulació de 
capital privat –entre els seixanta i primers de la dècada dels vuitanta– aplanen la major 
participació insular en la composició del VAB nacional –que arribarà a ser de prop del 3% el 
2002-2005–; això és explicable justament per l’evolució superior de la productivitat total dels 
factors de les Illes en relació a Espanya. Sengles elements ajuden a entendre això: en primer 
terme, l’absorció d’aquests capitals privats en els processos productius, amb xifres prou 
distanciades de l’agregat espanyol; però, per altra banda, aquesta rellevància dels factors 
privats no es correspon amb una significació paral·lela de les infrastructures públiques. És, 
doncs, el primer aspecte el que justifica de manera més convincent el diferencial de 
productivitat favorable a Balears. En efecte, entre 1975 i 2002 hom comprova la major 
dotació de capital per ocupat a les Illes, de forma que el privat es sitúa, sempre, en una franja 
superior de més del 20% al promig nacional, i arriba a prop del 70% a mitjan de la dècada 
dels anys 1970. Existeix, doncs, una elevada correlació entre la major capitalització i el 
progrés de la productivitat del treball. El capital públic experimenta la trajectòria contrària a 
l’explicitada: des dels inicis dels setanta, hom assisteix a una caiguda decisiva d’aquest 
                                                
27 No existeix un acord tàcit entre els economistes quant a n’aquesta periodització. Pere Mascaró i Ferran 
Navinés indiquen que entre 1976 i 1991 hom confirma un avenç notable de la productivitat del treball, mentre 
que a partir de 1997-1998 es detecta una evolució negativa. Aquesta darrera asseveració és compartida per altres 
experts: en recents contribucions, el professor Antoni Riera també ha advertit d’aquesta pèrdua de la 
productivitat del treball, que és molt acusada sobretot en el sector de la construcció. L’estructura de l’ocupació 
contribueix a explicar aquest punt d’inflexió, que es pot datar en el decurs de la crisi de 1991-1993. Així, les 
relacions observables entre el creixement del PIB, l’oferta total de places d’ús turístic i les dades d’ocupació i 
qualitat laboral, sancionen que a la meitat dels anys 1990 s’aprofundí en un procés creixent de precarització de la 
contractació, la qual cosa ha permés mantenir la rendibilitat en un marc d’ampliació quantitativa dels efectius 
laborals ocupats. Aquesta nova etapa suposa una intensa creació de llocs de treball, però amb una característica 
fonamental: es tracta d’ocupació de baixa qualificació. Si cada vegada es necessiten més treballadors per produir 
la mateixa quantitat monetària de productes, no hi ha dubte de que ens trobem davant de rendiments decreixents 
(de pèrdua de productivitat, en suma) que, de retruc, poden afectar seriosament altres activitats. 
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indicador, que passa d’una posició que sintetitza un 60% més que la mitjana espanyola a un 
nivell que és un 30% inferior a la mateixa, des de començaments de 198028.  
 Algunes magnituds quant a la descomposició del creixement econòmic insular aporta 
lectures complementàries. De bell nou, incorpor les variables dels anys 1965-1975 per a poder 
copsar millor les xifres evolutives. Les dades d’aquests anys consagren el vigor del primer 
boom turístic: la inversió privada creix al 4% i l’aportació de la productivitat es circumscriu a 
l’1,12%, amb un corol·lari cabdal: el PIB s’enlaira a taxes que superen amb escreix el 6%. La 
crisi energètica resitúa els termes: el creixement econòmic recula al 2,77%; la dada engoleix 
la caiguda de la inversió –0,79%– i la pèrdua de productivitat –0,63%–. La següent etapa, que 
integra la crisi de 1991-1993, suposa una represa de la inversió, que s’expandeix a taxes de 
l’1,44%, el lleuger enlairament del PIB i, el que resulta significatiu, la reducció de la 
contribució de la productivitat al creixement (-0,15%). El tram cronològic final ens ubica a 
l’epicentre del problema econòmic, puix que el PIB augmenta, però la inversió no es ressalta i 
la productivitat cau encara més. Ens trobem en el bessó actual del model de creixement: 
l’expansió des d’un punt estricte de l’incrementalisme econòmic, a partir de l’augment en el 
número de turistes, la volada de la construcció i la intensitat de la força de treball. El teló de 
fons, cal recordar-ho, és l’anèmia del capital públic.  
 
L’estat del capital social 
 La caiguda de la productivitat es relaciona amb l’escassetat de la inversió, 
particularment per part de l’administració pública, tot i que també hom aprecia la reculada del 
capital privat. Aquesta situació de mal finançament es concreta en el dèficit draconià 
d’inversions infrastructurals a Balears, la qual cosa limita el benestar social a les Illes: de fet, 
els indicadors disponibles no encaixen amb la capacitat de renda existent. La riquesa insular, 
explicitada en la seva renda per càpita, s’enfronta a un “estat del benestar” amb febles 
indicadors –despesa educativa, salaris mitjans–, en comparació amb d’altres comunitats 
autònomes, de manera que no és agosarat parlar més aviat d’una “privacitat del benestar” en 
el cas de l’arxipèlag. Dues línies argumentals es presenten en aquest respecte.  

En primer lloc, les transferències de recursos públics externs són molt limitades en el 
cas de Balears, fet que explica alguns dels desequilibris estructurals i les dificultats que 
coneixen sectors estratègics illencs, com ara el sanitari i l’educatiu. Els desavenços són clars 
en uns punts concrets: les inversions reals acumulades de l’Estat per habitant estan molt per 
sota de la mitjana espanyola, mentre que el saldo amb el pressupost comunitari és negatiu i es 
col·loca en poc més de l’1% del PIB, aspecte que només coneixen Madrid, Catalunya i el País 

                                                
28 L. Serrano parla de l’avantatjosa posició de Balears, sustentada sobre la seva especialització en productes amb 
valors de mercat que han augmentat al llarg del període –que l’expert concreta entre 1955 i 2002–. Per a aquest 
autor, si el preu relatiu dels béns i serveis generats a les Illes s’incrementa, també ho fan la seva capacitat de 
consum i el seu benestar. L’anàlisi de Serrano és interessant –tot i que força matisable– i enllaça precisament 
amb tota la recent literatura d’història econòmica balear que edifica el potent creixement illenc abans del turisme 
de masses en la capacitat exportadora d’unes economies sempre obertes a l’exterior, immerses en mercats de 
béns i factors productius d’àmbit superior.  
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Basc, encara que el seu finançament infrastructural amb d’altres partides és més sanejat que el 
balear. Segons Jordi Pons y Ramon Tremosa, entre 1996 i 2003, amb pressupostos liquidats 
en el seu capítol inversor, Balears rebé, amb més del 2% de població del total d’Espanya, tot 
just el 0,7% de l’esmerç estatal, una variable esquifida que representa situar-se a la cua de 
totes les comunitats autonòmes.29 Un altre element resulta revelador dels minsos recursos que 
es gestionen a les Illes: el percentatge del PIB en I+D, el més baix de tot l’Estat, i que 
remarca, endemés, l’escassa preocupació estratègica per un dels factors més clars de 
competitivitat.  

En segon terme, la qualitat de vida dels habitants de Balears, mesurada en el que 
s’anomena “desenvolupament humà”, és menor de l’esperada en funció de la renda 
disponible. Un càlcul sobre l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) de les Illes és prou 
explícit al respecte, tot tabulant de manera sintètica l’expectativa de vida al néixer, la taxa 
d’alfabetització i la renda per càpita, amb dades de 1998 i 1999: Balears ocupa el primer lloc 
en generació de renda, però el sisé esglaó en IDH. El rànquing manifesta, per tant, el contrast 
evident entre capacitat econòmica i nivell de qualitat: de benestar, en definitiva. Generalment, 
als països amb un desenvolupament humà alt, el PIB per càpita és la variable amb major pes a 
l’IDH, mentre que a la resta de casos són l’alfabetització i l’esperança de vida els que 
exerceixen més efecte sobre l’índex agregat. A Balears, la consideració d’aquestes darreres 
variables amb el seus desplegaments, més properes al concepte de qualificació del creixement 
que al de la dimensió crematística de l’economia, poden alterar l’apreciació que es té sobre el 
procés socioeconòmic. Així doncs, una de les economies més riques d’Espanya no recull 
aquesta preminència en altres paràmetres, totalment decisius, de millora social. La qual cosa 
significa que tots aquells aspectes que envolten l’ample concepte de “qualitat de vida” no 
poden ser descuidats. I, en aquest punt, la formació de capital humà representa un actiu 
fonamental per al creixement econòmic de la regió. És conegut que els països més avançats 
subratllen els processos de formació com a instruments cabdals per a poder competir. La 
vinculació del progrés formatiu amb l’increment de la productivitat constitueix un factor 
medul·lar que esperona el creixement. Però, en aquest sentit, Balears palesa també una 

                                                
29 El setembre de 2007, s’arribà a un acord entre la Conselleria d’Economia i Hisenda del Govern de les Illes 
Balears i el Ministeri d’Economia i Hisenda per fer efectives inversions de l’Estat a Balears per un import de 
2.800 milions d’euros en set anys, mentre no es disposés d’un nou Règim Especial per a l’arxipèlag. La 
negociació es va fer a partir de la lletra del nou Estatut d’Autonomia, i concreta una inversió executada d’un 
mínim de 400 milions d’euros cada any, front una mitjana d’uns 160-170 milions, que era la quantitat vigent. 
L’especificació de que la inversió sigui executada no és trivial: una cosa és el que s’escriu al pressupost i una 
altra és allò que efectivament es fa; per això, si un any no s’arriba a dits 400 milions, la quantitat que manca 
passa a l’exercici següent. L’acord, endemés, té una derivada rellevant: una part d’aquesta inversió, de l’ordre 
d’uns 200 milions d’euros, es regularà per la via de convenis de col·laboració, de manera que s’han de tenir en 
compte els projectes explícits que es proposin des de les Illes Balears. Les quantitats pressupostades per als 
exercicis 2008, 2009 i 2010 recullen tota aquesta normativa, de manera que les xifres d’inversió previstes han 
estat 300, 424 i 544 milions d’euros, respectivament. Una millora considerable que s’ha d’afegir al nou model de 
finançament de les comunitats autònomes, amb la presa en consideració de variables com ara l’actualització 
demogràfica, la major participació a la cistella d’impostos i l’anivellació a la mitjana estatal, de gran 
transcendència per a Balears, sempre i quan l’economia experimenti creixements. El 2009, la primera anualitat 
del nou model ha suposat l’entrada a les arques autonòmiques de 328 milions d’euros addicionals, que sumaran 
uns 400 el 2010 i aproximadament uns 500 el 2011. Amb això, s’ha enllestit, entre 2007 i 2009 i amb resultats 
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característica negativa rellevant: gaudeix d’un reduït stock de capital humà. En aquest aspecte, 
els guarismes desagregats per comunitats autònomes rubriquen una posició endarrerida de 
l’arxipèlag, puix que manté xifres inferiors fins i tot en relació amb economies regionals amb 
rendes per càpita força més baixes que la insular, com ara Andalusia, Aragó, Astúries, 
Cantàbria o Múrcia. Les Illes, amb proporcions menors de treballadors amb titulacions 
universitàries en relació a la resta de comunitats autònomes, compensen aquesta situació amb 
un concurs més elevat de treballadors amb estudis mitjans o baixos, una força laboral que 
s’insereix en aquest model intensiu de creixement. Però, com s’ha comprovat, es penalitza, ja 
en una seqüència cronològica prou important, l’avenç de la productivitat. Tot aquest procés, 
que ressalta problemes estructurals a l’economia balear, s’insereix en un escenari de caire 
conjuntural, d’intensa crisi econòmica. Aquesta, al seu torn, obliga a repensar un model de 
creixement que obliga als agents econòmics i socials i a les administracions a nous reptes de 
política econòmica.  

                                                                                                                                 
força acceptables, dues de les tres peces cabdals de l’arquitectura del finançament de la comunitat autònoma; 
resta finalitzar el nou Règim Especial.  
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 Capítol 5 
 

EL PES DE LA CONJUNTURA ECONÒMICA 
 
1. La crisi toca la porta 

D’entrada, una cita textual, referida a l’economia espanyola: 
 

L’abril de 2008, quan es sol·licità per primera vegada la 
previsió del PIB del 2009, els analistes pensàvem que aquest 
anava a créixer el 2,1%. Si no fos perquè no hi ha altres millors, 
ja ens haurien acomiadat a tots. 
 

La frase, rotunda i sincera, la pronuncià una autoritat consolidada: Ángel Laborda, cap del 
Servei d’Estudis de FUNCAS, una de les persones millor informades sobre l’evolució 
conjuntural de l’economia espanyola. No fou tot just el senyor Laborda qui errà: ens 
equivocàrem tots a l’hora de detectar l’abast i profunditat d’una crisi que es llegia en clau 
estrictament financera. S’equivocaren la mateixa Reserva Federal, el Banc Mundial, el Fons 
Monetari Internacional, el Banc Central Europeu, Eurostat i les més reconegudes institucions 
en predicció econòmica del món. I tots, absolutament tots, els governs del món, de signe 
ideològic dispar. Les dades són, en aquest respecte, demolidores: les revisions sobre les 
perspectives del creixement econòmic s’han hagut de corregir pràcticament cada tres mesos 
per part de tothom. I ho subratllo: de tothom. Voler fer creure que només esbiaixàrem el tret 
aquí, a les Illes, com massa sovint, de manera poc elegant i demagògica, s’ha pogut llegir i 
escoltar, em sembla un exercici trivial, frívol i poc rigorós. Allunyat, en definitiva, de la 
realitat.  

Vegem altres exemples il·lustratius. El novembre de 2007, Martin Wolf, un reconegut 
analista, publicava al Financial Times: 
 

Una visió plausible de futur és que Estats Units experimentarà 
un llarg període de creixement lent en el decurs dels propers 
dos anys. 

 
Aquesta apreciació era raonable en aquells moments. En el seu informe trimestral, l’OCDE 
esperava que el creixement econòmic dels seus països membres fos del 2,3% el 2008. Només 
en desembre de 2008 l’OCDE preveia un creixement negatiu per a 2009 i per a 2010. Què 
havia succeït? Què feia trontollar el sistema econòmic mundial? La literatura econòmica 
comença a ser ja important, motivada més aviat per donar respostes immediatistes que per 
oferir anàlisis més acurades que, ben segur, hauran d’esperar. Però, en síntesi, podríem dir que 
el sistema financer mundial s’havia construït sobre una piràmide invertida de deute bancari i 
d’economies domèstiques, sobre una estreta gamma d’actius subjacents: els preus de les cases 
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americanes. Quan aquests començaren a caure, el globus del deute es desinflà, en un principi 
lentament. Però després a una velocitat vertiginosa. Molts dels préstecs bancaris s’havien 
concedit a prestataris d’hipoteques subprime. Prestataris amb escasses perspectives de 
reemborsament. De sobte, els bancs trobaren que les seves inversions disminuïen el seu valor; 
i deixaren de prestar-se diners mutuament i, alhora, de fer-ho als seus clients. Estam, doncs, 
davant la crisi de liquiditat. La translació de tot plegat a l’economia material fou ràpida. Els 
preus de les matèries primeres inicien la caiguda el juliol de 2008. I la confiança s’esbuca el 
setembre: es produeix la fallida de Lehman Brothers. Wall Street s’esfondra amb estrèpit i, de 
retruc, totes les borses del món. Les condicions s’agreujaren en el decurs de 2009. Aquesta és 
la cronologia correcta, sense manipulacions ni tergiversacions polítiques. Ningú copsà la 
severitat de la crisi a començaments de 2008. Ningú? No! Permeti’m que els hi presenti un 
lúcid economista que albirà la redundància de les crisis financeres: Hyman Minsky. 

La idea central de Minsky és que el capitalisme és intrínsecament inestable, per mor 
del funcionament dels mercats financers.30 Les decisions crítiques són financeres i els 
personatges claus són els banquers, no els petits propietaris ni els treballadors, i molt menys 
els negociadors sindicals. Front a la quantitat de pretesos profetes de l’economia que 
sorgeixen ara (ja saben: els que indiquen que auguraren la crisi i es penjen medalles amb la 
frase: “jo ja ho vaig dir a tal article o a tal entrevista”, un exercici de supèrbia intel·lectual tan 
fals com poc edificant), la seqüència que ens presenta Minsky és d’una clarividència total, de 
forma que al meu entendre es converteix tal vegada en l’únic economista que fou capaç de 
predir la crisi de 2008, tot i que Hyman Minsky… morí el 1996! Heus ací el mèrit. Insòlit, 
però crec que cert, si atenem les seves argumentacions, que assoleixen la categoria de marcar 
regularitats precises en un plantejament bàsic de pregona inestabilitat. La tesi de les forces 
inestables dels mercats financers ha obligat si més no a reconsiderar l’aparell matemàtic 
aplicat per economistes i financers. Però el que resulta més revelador de les aportacions de 
Minsky és que descobreixen certes regularitats a la incertesa.31  

El tema es fa entenidor en els moments actuals, on se’ns demana, a aquells que ens 
dediquem a fer política econòmica, respostes contundents –i adients, sense marges d’error!–, 

                                                
30 Amb això coincideix completament amb un altre gran economista, Michael Kalecki, que pensava que 
l’economia capitalista es caracteritzava per situacions cícliques d’inestabilitat, i on l’evolució de la taxa de 
benefici empresarial era la fita que marcava el procés de la crisi econòmica. La cita a Kalecki és pertinent: també 
ara, quan s’analitza el model de creixement balear, es subratlla com un factor rellevant la pèrdua de rendibilitat 
de les activitats econòmiques relacionades amb el turisme de masses com una realitat cridanera de que ens 
enfrontem, tal vegada, a una situació crítica en la pauta productiva. Kalecki i Minsky m’interessen, en aquest 
respecte, per un fet seminal que els unifica i que, al meu entendre, és escaient en els moments presents: la noció 
de que l’economia funciona amb clares oscil·lacions, de forma inestable i que, dins d’aquesta volatilitat, la 
història econòmica permet fer visibles símptomes i estats homologables, que aplanen, sense pretensions de fer 
auguris, la comprensió del que es viu i, fins i tot, apuntar, a tall d’hipòtesi, possibles evolucions posteriors. 
31 En aquest punt, el paral·lelisme amb les teories dels fractals és més que sorprenent. No és de més recordar que 
un fractal (paraula que prové del llatí fractum, és a dir, fracturat) és una forma geomètrica que es pot dividir en 
parts encara menors, cadascuna de les quals recorda la totalitat a menor escala. Un matemàtic eminent, Benoît 
Mandelbrot, ha fet contribucions cabdals quant a la percepció d’un ordre ocult en tot allò que és aparentment 
desordenat, el pla del que no es troba planificat, la regularitat a la irregularitat i, fent servir les seves paraules, 
l’escabrositat de la natura. Estam davant la geometria fractal, de gran ajuda a les ciències naturals i amb 
aplicacions específiques a l’economia (com ara l’anàlisi de l’evolució dels preus i de les finances). La teoria de 
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amb la noció, esbiaixada, de que l’economia és, per dir-ho en paraules clares, una ciència 
exacta. Dit d’una altra manera: hom assumeix, per part d’acadèmics, professionals, polítics i 
mitjans de comunicació, que si es coneix la causa –d’una crisi o de l’evolució d’un indicador, 
per exemple– es poden predir els esdeviments futurs i, per tant, gestionar millor el risc. I 
encertar! Si això fos així, la lectura de Mandelbrot i Minsky hauria vacunat als dirigents del 
Fons Monetari Internacional quant a les seves erràtiques vies! I això per un motiu clar: perquè 
en el món de la realitat, les causes solen ser menys evidents. Molt sovint, la informació és 
desconeguda o difícil de desxifrar. Els hi posaré uns exemples concrets: els fets que 
desencadenaren l’esclat de la bimbolla empresarial dels punto.com, quan tothom –incloent 
Alan Greenspan– parlaven, elogiosament, d’una exhuberància dels mercats tecnològics; o les 
fallides clamoroses d’empreses com ara Enron –esquitades, endemés, per evidents pràctiques 
de corrupció comptable, un clar avís per al que es podia esdevenir després–. Tot va bé; i, de 
sobte, tot s’esfondra. I allò que semblava petri, capaç, potent, solvent, es tradueix en un castell 
de sorra que es desfà amb gran facilitat, en poc temps. I què dir de la crisi que comença el 
2008? Ens trobem inserits en aquesta cerimònia en la què els governants han d’aparentar que 
treballen amb plans i direccions ben dissenyats, quan la improvisació regeix bàsicament les 
seves conductes; i els que són a l’oposició critiquen qualsevol iniciativa, sigui quina sigui, 
també en essència perquè… no tenen ni idea de què ferien ells si tinguessin que decidir! La 
foscor total.  

Però tornem a Minsky. Diu l’autor que la inversió ha de ser finançada, de forma que 
són necessaris préstecs del sistema bancari. Ara bé, els criteris de concesió d’aquests préstecs 
varien en el decurs del cicle, de manera que es transita d’una innecesària rigidesa i severitat a 
unes facilitats absolutes, per retornar de bell nou a un escenari més sobri. A mesura que 
l’economia es recupera d’una recessió, i el record de la crisi precedent s’afebleix, els 
prestamistes es preocupen cada cop menys per la capacitat dels seus clients per retornar les 
quantitats prestades. No resulta familiar tot plegat? Com a resultat, es produeix un moviment 
des de posicions financeres fermes, a d’altres amb perfil més especulatiu, fins arribar a estadis 
d’autèntica imprudència (que Minsky qualifica com a “Ponzi”, en honor d’un estafador italo-
nordamericà de principis del segle XX). Si es llegeix atentament aquesta síntesi apretada, es 
poden identificar fases i situacions concretes que s’han viscut en els darrers anys, al caliu de 
l’embranzida financera, dels interessos baixos, de la laxitud bancària –amb paleses 
desregulacions–… tot escrit fa més de vint anys. Increïble que els pròcers de l’economia 
internacional no haguessin treballat Minsky per albirar factors explicatius essencials. Tal 
vegada, el fet de que Minsky sigui considerat un postkeynesià heterodoxe ha fet que les seves 
aportacions s’oblidessin i, ara, es tornin a reivindicar. Una mostra més de la misèria de certes 
teories, amb pretensions de pensaments únics. 

                                                                                                                                 
Mandelbrot complementa, des d’una altra branca del coneixement, les posicions d’un economista com Minsky, 
més preocupat en identificar trets “estables” dintre de processos convulsos d’inestabilitat i inseguretat. 
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 La preocupació principal de Minsky era la depressió i no la inflació. De fet, els seus 
coneixements de la història econòmica del crack de 1929 –i processos posteriors– i la seva 
intensa experiència en institucions bancàries, li feien assentir que els agents dels mercats 
financers persistien en comportaments miops, recurrents, de manera que esdevenia essencial 
regular les seves activitats. Front això, l’autor defensa la funció de prestamista de darrera 
instància dels bancs centrals, un comportament crucial segons Minsky per evitar que es tornés 
a produir una nova Gran Depressió. El lector perspicaç i coneixedor dels darrers 
esdeveniments a les finances internacionals, haurà advertit que, justament, els bancs centrals 
han actuat –a Estats Units, al Regne Unit, a França, a Alemanya– exactament com indicava 
Minsky, amb unes receptes intervencionistes impulsades per Ben Bernanke –tal vegada un 
dels millors coneixedors de la crisi de 1929– que, pentura, ha llegit al nostre desaparegut 
economista. 
 Però per a comprendre correctament tot el que ha passat i el que passa, ens hem de fer 
preguntes cabdals: per què administracions, financers i certs agents trobaren els alicients per 
abusar, per navegar sense problemes en ones alcistes sovint especulatives? Per què aquest 
pensament únic, que parlava d’autoregulació, és a dir, de manca de controls, dominà tots els 
argumentaris? Per què es deia que l’Estat era el problema i el mercat la solució? Recordin 
alguns detalls: pressupostos equilibrats en societats amb moltes necessitats, la inflació com a 
prioritat econòmica absoluta, la defenestració del sector públic entès com una rèmora, els 
tipus de canvi flotants, la privatització, la desregulació, la idea de que els cicles econòmics 
estaven ja superats, i el final de la Història es presentava com el gran nirvana econòmic i 
social. Aquesta era una ideologia dominant que s’ha fet malbé, si més no pel moment i que 
implicava un axioma clau: que els mercats lliures produirien millors resultats que els mercats 
intervinguts.  
 Però tot això s’ha posat en qüestió per l’acumulació d’allò que Thomas Kuhn ha 
qualificat com “anomalies generades”, que no preveien les teories econòmiques dintre del 
paradigma macroeconòmic neoclàssic. La crisi econòmica actual és un fracàs d’aquest 
sistema desregulat del mercat. Com ha assenyalat George Soros, la característica de la crisi 
actual és que no ha estat provocada per cap shock exterior; la crisi ha estat generada pel propi 
sistema. 
 En efecte, la crisi econòmica actual ha estat qualificada per Robert Skidelsky, 
economista de la Universitat de Warwick, com un “cigne negre”, una au sempre blanca i 
impoluta que s’enterboleix. Una tormenta que ha sorgit en un cel sense niguls, inesperada, 
imprevista, que s’ha abatut sobre un món que pensava i actuava donant per suposat que una 
crisi extrema era cosa del passat. I que no es podia produir una altra Gran Depressió. A partir 
d’aquí, tampoc ens enganyem, la improvisació ha presidit bona part de les polítiques 
econòmiques que s’han impulsat per arreu: des de la Casa Blanca, passant per Berlín, 
Londres, París i Madrid. El pànic s’apoderà de la Reserva Federal en el moment de 
l’esfondrament de Lehman Brothers. Sense un pla de rescat, Ben Bernanke, el conspicu 
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president de la Reserva Federal, digué, lacònic, en una compareixença en el Congrés el 18 de 
setembre de 2008: “pot ser que el dilluns vinent no tinguem economia”. Pel seu costat, el 
flemàtic Mervyn King, governador del Banc d’Anglaterra, declarava, perdent la compostura, 
que “des de l’inici de la primera guerra mundial el nostre sistema bancari no havia estat tan 
aprop del col·lapse”. 

L’economia ha conegut un panorama que, en algunes de les seves claus fonamentals, 
era insòlit. Les actituds improvisadores, val a dir-ho, foren també presents en la crisi dels anys 
trenta, en les de 1973 i 1979 i, igualment, en la de 1991-1993. En economia no tot està escrit, 
no existeixen manuals infal·libles que permetin solucionar mecànicament les coses. Aquesta 
“ciència lúgubre”, inexacta, confirma que existeixen conductes desequilibradores, dèficits 
inesperats, pràctiques de corrupció que desestabilitzen els mercats més propers i les 
administracions. No sempre funciona el principi d’utilitat ni tot són punts d’equilibri 
elegantment construïts en els models economètrics. Com deia Keynes, hi ha aquí Animals 
Spirits, esperits animals, entenent aquesta darrera paraula no en la seva accepció zoològica, 
sinó com un derivat de l’ànima, de l’esperit, que fan que no tot sigui previsible, calculat, 
exacte. La geometria fractal de Mandelbrot està en aquesta mateixa línia interpretativa. De fet, 
els mercats no exhibeixen pautes totalment racionals i dòcils, tan estimades pels teòrics 
financers. Ben al contrari: es tracta de sistemes dinàmics –en el sentit biològic del terme– i, 
per tant, impredibles i perillosos. En un darrer llibre, Paul Krugman s’ha interrogat sobre les 
causes de les recessions a les economies de mercat, i conclou que no existeixen respostes que 
siguin evidents.  
 Però, en aquest context problemàtic, un element comú caracteritza les polítiques 
econòmiques dutes a terme per gairebé tots els governs del món, inclosos aquells que tenen 
segells ideològics més liberals: la potenciació de la despesa pública, de la inversió pública, 
com a primordial palanca de recuperació. Com ja he dit, això ho va entendre perfectament 
Ben Bernanke, quan decidí actuar de manera diametralment oposada a com ho havía fet el seu 
antecessor en els anys trenta. Bernanke obrí l’aixeta financera, ha recomanat més estímuls 
fiscals i ha facilitat la recuperació del sistema financer tot evitant aquell col·lapse que s’intuïa 
i que, si s’hagués actuat com es va fer el 1930, ens hagués conduit a una nova gran depressió, 
de conseqüències incalculables.  
 De fet, la presentació dels projectes pressupostaris per a 2010 és una bona mostra de 
que en la majoria de les cancilleries europees, la urgència de la crisi ha laminat literalment el 
sacrosant respecte als sostres fixats per Maastricht. En aquest sentit, la Unió Europea ja a 
obert 11 procediments per dèficit excessiu (superior al 3%) i augura que les comptes de 2010 
obligaran a obrir 9 expedients més. A Estats Units, la revisió de l’Oficina Pressupostària de la 
Casa Blanca quant a despesa pública col·loca el dèficit en el 13% sobre el PIB el 2009. I val a 
dir que el debat sobre la necessitat de més estímuls fiscals segueix obert, tal i com 
assenyalaven, setmana rera setmana, els premis Nobel Paul Samuelson (pare de la síntesi 
neoclàsica) i Paul Krugman (exponent del neokeynesianisme) en els seus articles, tot indicant, 
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fins i tot, que aquests estímuls eren encara insuficients. Tot desmitificant els dèficits públics i 
l’axioma que molt sovint se’ls associa: la pujada inevitable d’impostos en el curt termini. És 
l’hora, per tant, d’una política econòmica diferent que en èpoques d’expansió.  
 
2. Keynes rediviu 

Anem a allò que és més proper. Quina política econòmica s’ha desplegat a Balears d’ençà 
el 2007, en el decurs del govern presidit per Francesc Antich? Val a dir que els marges de la 
política econòmica d’un govern autonòmic són limitats, ateses les seves competències. Però 
es poden deliniar cinc elements destacables: 

1. La potenciació de la inversió pública, 
2. L’aposta per les polítiques socials, 
3. El plantejament de la governança econòmica, 
4. Un esforç per esperonar l’economia productiva, 
5. La conformació de línies bàsiques d’una nova pauta de creixement. 

Però, endemés, val a dir que sobre els fonaments d’una economia terciària madura, 
sustentada sobre el turisme de masses, s’està treballant de forma intensa en el 
desenvolupament de noves pautes productives. Però, què vol dir això de pensar en un nou 
model de creixement? Quines característiques pot tenir? Quines condicions? Unes 
consideracions són oportunes en aquest respecte, tot partint d’una premissa prèvia: un model 
de creixement no s’estableix per decret. Una pauta de producció diferenciada descansa sobre 
activitats econòmiques concretes, precises, sense factors abstractes. El mercat determina el 
funcionament; però no és menys cert que el sector públic pot proporcionar el caliu necessari 
per tal de que les activitats productives mantinguin encés el foc del creixement.  

A Balears, el camí cap a un nou model de creixement econòmic no es queda en una 
mera declaració de voluntat. Estam ja començant a veure els primers signes que ens indiquen 
que es va configurant, lenta però indiscutiblement, una nova realitat econòmica. Una realitat 
que conviu, com no pot ser d’una altra manera, amb els motors tradicionals de l’economia de 
les Illes, però que incrementa el seu pes en el conjunt de la producció, i que demostra que la 
societat illenca i les polítiques públiques han sabut invertir els guanys generats pel turisme en 
la generació de valor afegit. Aquest valor afegit ve de la mà de la creació i gestió del 
coneixement, allò que es denomina sector quaternari. Estam parlant de les actuacions en 
recerca i innovació, així com dels serveis informàtics i les tecnologies de la informació i 
comunicació. I també ve de la gestió de la societat del benestar, la qual integra el sector 
quinari, i que inclou tots els serveis sanitaris, educatius i socials, a més de les activitats 
culturals i d’oci. La teoria econòmica explicitada als capítols precedents assoleix ara la 
dimensió efectiva, real, de política econòmica. Aquests dos sectors esmentats –quaternari i 
quinari–, en un context global de contracció de l’activitat econòmica, experimenten un 
creixement tant en la seva activitat com en la generació d’ocupació. I incrementen, a més, el 
seu pes en el conjunt de la producció de les Illes, fins arribar a constituir gairebé un terç del 
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valor total del sector serveis, amb una xifra de producció estimada de 7.600 milions d’euros el 
2009. Concretament, el pes del sector quaternari en el valor total de la producció del sector 
serveis és d’un 8%, i del sector quinari, d’un 20%. D’una altra banda, assistim a la capacitat 
d’aquests sectors per crear ocupació en plena crisi econòmica. Front a la caiguda en el volum 
d’afiliacions a la Seguretat Social a les Illes Balears, el sector quaternari ha experimentat un 
creixement de l’1,6% en les afiliacions, i les activitats quinàries ho han fet en un 4,4%. En 
síntesi: els cinc factors explicitats, que són una mostra de l’activitat econòmica del sector 
públic i de les seves sinèrgies amb el privat, palesen que les polítiques desplegades han 
significat el manteniment de 40.400 llocs de treball, una dada provinent del Marc Input-
Output de les Illes Balears que suma l’efecte induït i l’efecte renda de les inversions de la 
comunitat i que, pens, és força significativa, en un escenari en el què, a hores d’ara, el nombre 
d’aturats a Balears és d’unes 90.000 persones. 
 Ens trobem en una conjuntura de duresa econòmica. Segons les darreres estimacions 
per a 2010 i 2011, els auguris de les institucions són dispars. Però totes elles coincideixen en 
dos factors importants: l’inici de la recuperació econòmica en els països més avançats 
d’Europa; i la permanència en la recessió de l’economia espanyola (amb una tímida represa el 
2011). En concret, la Comissió Europea exposa que Alemanya pot créixer un 0,3% el 2010, i 
Gran Bretanya més d’un 0,5%. Pel que fa a Espanya, aporta la dada d’una caiguda de l’1%, 
variable que l’OCDE ha corregit en el seu darrer informe i que sitúa en el –0,7%. No vull 
eludir dos apunts de preocupació afegida en el futur immediat, que encara no es posen massa 
de manifest dins dels informes de conjuntura. Un: la previsible pujada dels tipus d’interès, si 
les principals locomotores europees inicien la senda clara de la recuperació i tornen inquietuds 
al Banc Central Europeu per les possibles tensions inflacionistes. Una evolució a l’alça de 
tipus, de produir-se, es faria en uns moments en els què, al meu parer, l’economia espanyola 
encara no es trobaria en una situació suficientment assentada. I dos: l’evolució del preu de 
l’energia, una variable amb oscil·lacions imprevisibles en el context econòmic internacional, 
amb els creixements esperats d’economies emergents com Xina i Índia. 

Front això, la política econòmica a l’àmbit pressupostari pot adoptar formes diferents, 
que passo a descriure sintèticament: 

a) Es pot optar per l’ortodòxia econòmica, és a dir, adaptar les despeses de 
manera estricta als ingressos. O, dit, d’una altra manera, pressupostar en 
equilibri. En un escenari com el present, pens que no és aconsellable. I aquesta 
mateixa idea, com deia abans, és la que ha presidit l’acció pressupostària de 
tots els països del món. La via, per tant, ha estat el desequilibri, val a dir, la 
generació de deute i dèficit. 

b) Una altra opció és llampant: si manquen ingressos, cal cercar-los per la senda 
fiscal. És a dir, pujar impostos. L’altra perspectiva és acaronada, si més no de 
manera teòrica, per determinades formacions conservadores: la retallada 
impositiva, tot perseguint preteses corbes de Laffer que faciliten la recuperació 
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dels ingressos fiscals. Un fet de difícil estipulació a casos d’història 
econòmica: la relaxació impositiva no sempre s’ha traduït en majors quotes 
d’inversió ni en la generació de nous llocs de treball. Ni en millores tangibles 
del benestar, car la caiguda de les entrades a les hisendes sol comportar, al seu 
torn, la minva de prestacions de serveis comuns. 

c) Una tercera possibilitat, ja insinuada, és incrementar el deute públic. En 
moments de greu recessió com la present, suposa una sortida plausible, seguida 
per bona part dels països del món. El tema té una derivada perniciosa, aludida 
des d’esferes més convencionals en el camp de l’economia aplicada: els 
increments dels deutes imposen prevencions en els ratings de les nacions i de 
les economies regionals, de forma que hom encareix l’accessibilitat als 
capitals. 

d) La necessitat d’efectuar ajustaments pressupostaris. Retallar partides, en 
definitiva; reorientar assignacions pressupostàries; modular temporalment 
projectes.  

Els apartats enunciats tenen, en alguns casos, vasos clarament comunicants. La 
temptació de superar la situació amb l’esperonament de les velles pràctiques econòmiques és 
alta. A Balears ho podem detectar en receptes resolutives que ens parlen, per exemple, 
d’incrementar la construcció de camps de golf, ports esportius o de construir noves vies de 
carreteres. És a dir: persistir en el consum de patrimoni per incrementar, de manera puntual, la 
renda. En aquest context, recuperar el multiplicador de la confiança esdevé vital. Perquè, com 
diu el premi Nobel d’Economia George Akerlof, així com les malalties es propaguen per 
contagi, igual succeeix amb la confiança o la manca d’ella. La confiança o la seva absència 
poden resultar tan contagioses com una malaltia. Sense negar les causes objectives i tangibles, 
no és menys cert que les epidèmies de confiança o de pessimisme poden sorgir també 
misteriosament, perquè s’ha produït un canvi a l’índex del contagi d’algunes modalitats de 
pensament. El que està succeint a hores d’ara a l’economia no és nou. 

Ara bé, aportar confiança als mercats i a la població no vol dir distorsionar els 
missatges, edulcorant-los, tot veient preteses recuperacions on no s’hi troben signes clars de 
represa; o destacar només els elements negatius, que sempre hi són, en els esdeveniments que 
afecten les decisions econòmiques, aportant missatges que freguen la més dura i inexacta de 
les apocalipsis. Estam en crisi econòmica; no en l’apocalipsi ni en l’esfondrament de la nostra 
estructura econòmica. Permeti’m que apunti tres espurnes que, amb totes les cauteles, poden 
ser positives per a Balears en els propers anys: 

a) Primerament, la recuperació esperada dels principals països emissors a Balears. 
La volatilitat econòmica aconsella ser prudent en la prospectiva, però no és 
menys cert que la pràctica totalitat de les institucions econòmiques indiquen que 
Gran Bretanya i Alemanya superaran la crisi el 2010; 
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b) La taxa d’activitat de l’economia balear: el 68%, segons dades de l’INE per a 
2009. Gairebé deu punts per sobre de la mitjana, tot superant economies com la 
del País Basc, Catalunya, Madrid i País Valencià. Dit d’una altra manera, en 
aquest escenari de crisi, l’estructura econòmica illenca palesa una capacitat 
resistencial més elevada que la resta d’economies regionals.  

c) La existència de represa modesta però tangible en les activitats derivades dels 
sectors quaternari i quinari de l’economia balear, amb generació neta d’ocupació.  

Per això, fer créixer aquell multiplicador de la confiança rau en dir la veritat: en traslladar a 
l’opinió pública una situació complicada que requereix, per part de tots, empresaris, sindicats, 
administracions, consumidors, sacrificis i complicitats alhora. Confiança és, també, seguir 
treballant colze a colze, amb els agents econòmics i socials, mitjançant el Pacte per la 
Competitivitat, l’Ocupació i la Cohesió Social: no és pólvora banyada, sinó renglons concrets 
en els documents econòmics. Confiança és aquesta “economia de consens”, que és 
determinant en un escenari de crisi, però que marca la gran fulla de ruta de l’economia balear 
dels propers anys.  
 
3. La metàstasi territorial i la crisi del model 

L’any 1990, el metge W. Hern publicava, a una important revista acadèmica sobre 
població i medi ambient, un article en el què subratllava la forta analogia existent entre els 
processos cancerígens i l’impacte de l’activitat humana sobre el territori. El científic es 
recolçava sobre les similituds observades entre l’evolució de les taques del càncer, que es 
reflecteixen en els escànners, i les que es recullen a les cartografies que fan servir els geògrafs 
i els analistes sobre l’expansió territorial. Hern enumerava en el seu treball –que ha 
esdevingut ja un clàssic– unes patologies concretes en el desenvolupament del càncer: el 
creixement ràpid i incontrolat; la indiferenciació de les cèl·lules malignes; la metàstasi a 
diferents llocs; i la invasió i destrucció de teixits adjacents. Aquestes fases les posà en contrast 
amb el reflexe territorial de les tendències incontrolades del creixement poblacional i 
econòmic, amb les conseqüències destructives sobre el patrimoni natural i cultural, i amb 
l’extensió de les formes de vida i de gestió indiferenciades. Alhora, tot es vinculava, 
igualment, amb la metàstasi que genera el desordre del creixement: un procés que culmina 
amb un estadi terminal que fa sucumbir tot l’engranatge fisiològic –en el cas del càncer– i 
territorial –en l’exemple de l’ocupació desbocada d’espai físic–. 

El treball d’Hern ha servit J.M. Naredo per acoplar les argumentacions del metge 
esmentat al creixement urbanístic espanyol. L’economista detecta també les diferents fases 
que assetgen el metabolisme de les ciutats i dels espais agraris que les envolten, fins culminar 
amb fenómens que desballesten el medi físic, arrosseguen estats naturals i generen la 
consolidació d’una mena de metàstasi –l’expansió de les activitats perverses a àrees rurals, 
que són requalificades com urbanes– que destrueix el territori. L’assimilació d’aquests 
processos a Balears no és agosarada. De fet, hom podria concretar etapes i fins i tot agents 
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econòmics (i situacions concretes que el lector segur que tindrà al cap), tot resseguint les 
passes que ens han ensenyat Hern i Naredo: 
1. El creixement ràpid i incontrolat ve esperonat per l’insaciable fam expansiva de certs 
promotors, amb la intensa construcció de patrimonis immobiliaris que massa sovint s’ubiquen 
a indrets protegits o que fan malbé espais rurals. La connivència d’aquests agents amb 
determinats poders públics és la peça clau que sanciona tot el procediment requalificador, 
adjudicatari i contructor, amb l’ombra tangible de la corrupció com a greix que estimula tot el 
procés. 
2. La indeferenciació de les cèl·lules malignes i l’aparició de metàstasi es relaciona amb la 
irrupció d’un nou model d’urbanització, la “connurbació difosa”, que es caracteritza per un 
element essencial: separa i escampa les diferents funcions de la ciutat pel territori, de manera 
que es contraposa al que podriem qualificar com a ciutat clàssica mediterrània, força més 
compacta i diversa. Aquesta pauta de construcció, on les iniciatives privades esdevenen 
crucials, seria difícil d’assolir sense els “canals limfàtics” –com indica Hern– que faciliten la 
consolidació de la metàstasi: les xarxes viàries que el mateix sistema construeix per propagar 
el procés, amb la connivència clara de propietaris i promotors amb els poders polítics per 
requalificar i revaloritzar els seus terrenys, fent servir informacions privilegiades que aplanen 
l’enlairament de les plusvàlues a guanyar.  
3. Pel que fa a la invasió i destrucció de teixits adjacents, cal indicar que el model exposat 
tendeix abans a la destrucció que a la protecció de patrimoni ja existent. Es tracta d’edificar de 
bell nou, sota una premissa bàsica: engolir edificis i assentaments que són propers sota un 
esquema de vida de caire metropolità, amb un diguem-ne “estil universal” de construcció que 
suplanta l’existent. L’objectiu és incrementar els volums edificables: més metres, no importa 
a quina zona, no interessa amb quines externalitats, no preocupa l’absència d’infrastructures 
bàsiques peremptòries –com ara l’aigua– que es sol·licitaran després d’endegades les obres. 
L’important és l’ocupació física del territori, una activitat que genera beneficis expeditius i 
que facilita ascensos socials i econòmics –i radis d’influència política– també en molt poc 
temps. 
 Com deia, de tot el que he explicat trobam, malauradament, molts exemples a Balears, 
particularment a Mallorca i a Eivissa, tal i com indiquen informes poc sospitosos de 
tendenciosistat política com els subscrits per l’organització Exceltur. El resultat de tot plegat 
és la creixent exigència de recursos naturals i més territori, junt a un increment en la generació 
de residus i a una més intensa dependència del transport privat. La visió a Mallorca i a 
Eivissa, és prou colpidora d’aquest model depredador, parasitari envers el nostre entorn: sense 
planificacions de cap casta, sense previsions mínimes, capgirant per complet i sense 
explicacions convincents projectes inicials –l’eliminació sobtada d’una autopista d’Inca a 
Manacor; o la ubicació del nou hospital a Son Espases, són sengles mostres–. 
L’Administració, en el seu moment, actuà amb l’únic rumb i objectiu de ser el propagador 
d’un sistema que s’agreujà en una legislatura (2003-2007) de fort desenvolupisme i, 
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paradoxalment, d’estret creixement econòmic. El cas resulta més inquietant en un territori 
com és l’insular, on les distàncies són assumibles i on la construcció d’infrastructures 
desmesurades no fa més que empényer envers els “cosits urbans” o, fent servir el concepte de 
Margalef, ens hi aboca a un “canvi de fase” en el nostre model territorial. Perquè a les illes 
hem passat en molt poc temps d’un mar de ruralitat o d’espais importants del nostre medi poc 
intervinguts, a un oceà metropolità, amb una natura amb severes dificultats, que és la 
conseqüència visible –mitjançant la greu agressió al paisatge– de la patologia d’aquesta 
metàstasi espacial.  

Tot plegat ha reobert, una vegada més, el debat sobre les característiques de 
l’economia turística. Des de diferents angles i posicions, s’ha encetat, si més no formalment, 
un seguit de reflexions sobre l’alentiment econòmic balear i el model turístic imperant. La 
urgència de crear fòrums de discussió sobre el tema és pertinent, si es fa des de dues 
premisses bàsiques: en primer lloc, sense prevencions ideològiques que condueixen a un 
maniqueisme que no dur a cap banda; i, en segon terme, amb la consciència de que si es vol 
actuar seriosament sobre l’estructura econòmica illenca, s’ha de tenir clar que els costos han 
de ser compartits i no assignats en exclusiva a les administracions públiques. L’assumpció de 
responsabilitats és, per tant, vital en tot el procés. La pregunta de partida és versemblant: 
existeix una crisi de model? Al meu entendre, la resposta és que sí. I l’afirmació no és recent: 
fa molt temps que dic que ens enfrontem a una crisi estructural d’una pauta de creixement que 
cal repensar pregonament. Uns factors recordatoris –que no són únics– enmarquen la tesi 
enunciada: 
1. La caiguda de rendibilitat turística. Ja hem vist a un altre capítol com les variables són 
clares: el relatiu manteniment del nombre de visitants no es correspon amb un increment de la 
despesa turística i, per tant, de les entrades provinents d’aquesta activitat terciària. De fet, 
2002 marca un punt d’inflexió clau per a les economies terciàries de les regions espanyoles, i 
la variable apuntada corrobora, un cop més, tal asseveració. En aquest sentit, els avanços 
sobre despesa turística palesen una tendència a la contracció dels ingressos a les Illes, en un 
escenari de vinguda massiva de turistes. La qüestió que cal formular-se és si es pot continuar 
augmentant la quantitat de visitants si, al seu torn, es perd clarament rendibilitat econòmica, 
amb una munió d’externalitats negatives no compensades. Màxim quan la traslació d’aquesta 
pèrdua al creixement econòmic espanyol –i a l’equilibri de la balança de pagaments– és 
decisiva. Si es té en compte que Balears nuclea al voltant del 20% de la quota de mercat 
turístic espanyol, cal subratllar que la crisi del model illenc es revela com a fonamental per a 
nodrir el creixement econòmic nacional. Per tant, en funció de les dades precedents una 
conclusió és clara: no es pot mesurar l’èxit d’una campanya turística només amb el nombre 
absolut de visitants. Insistir tot just en aquest paràmetre no fa més que redundar en un esbiaix 
recurrent: que vengui més gent no vol dir que augmenti la rendibilitat ni que, de manera 
automàtica, es creïn les economies externes positives que impregnin l’oferta complementària. 
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2. El turisme de sol i platja és potent, però no es pot mantenir si no s’ofereixen més valors 
afegits. El turisme de masses i les economies externes que ha creat, han proporcionat a 
Balears un lideratge clar en el conjunt de les economies regionals espanyoles. Però, ara, la 
competitivitat del turisme a Balears ha d’aportar un salt qualitatiu d’enorme transcendència: 
només pot entrar pel terreny de la qualitat, val a dir, per bones ofertes complementàries –
restaurants, espectacles, ofertes culturals, etc.– que discriminin, en positiu, el producte turístic 
final, en relació a d’altres indrets. Turquía, Egipte, Tunísia, Marroc, Sicília, Sardenya, 
representen, sens dubte, competidors emergents, ferms, que gaudeixen dels principals actius 
ambientals que es tenen a Balears: el sol i les platjes. Però el que hauria de diferenciar 
clarament el nostre cas es centra en diferents vectors, molt interrelacionats: tranquil·litat 
institucional, millors infraestructures i rendes de situació, protecció ambiental sense fissures, 
qualitat paisatjística, patrimonis naturals i culturals. És a dir, existeix una ampla franja 
inversora –alguna poc explorada, com són els actius vinculats a la cultura i al medi ambient– 
que abasta els terrenys ecològics i patrimonials en general. En aquest context, la massificació 
suposa persistir en la vella recepta expansiva. Igualment, la construcció de determinades 
infraestructures, desproporcionades amb la necessitat del nou model, infereix un greu punt 
negatiu que penalitzarà el futur. En aquest respecte, crec que és una errada pensar en 
engrandir els aeroports illencs fins a dimensions gegantines; com també ho és dissenyar 
determinades autovies i autopistes en un territori tan reduït i fràgil com és el de Balears, quan 
altres tipus d’actuacions més assenyades complirien amb els objectius, absolutament 
peremptoris, de millorar les xarxes viàries, però amb impactes força menors en relació als 
projectes ja aprovats i endegats. La qualitat està renyada amb la congestió i la depredació 
espacial. 
3. Reconversions necessàries. A un encontre a Palma sobre l’empresa i la regió a Espanya, 
propiciat per l’Euroregió de l’Arc Mediterrani i la Cambra de Comerç, els experts convocats, 
tot analitzant els casos de les seves respectives comunitats, indicaven saturacions clares en els 
models de creixement turístic –Catalunya, País Valencià, Canàries i Balears–, i 
diagnosticaven la necessitat de pensar seriosament en plans de reconversió del sector. Els 
exemples dels arxipèlags foren il·lustratius en aquest respecte, atenent el pes del turisme en la 
generació de renda. En dita línia de pensament, existeixen concrecions, que s’analitzaren a la 
trobada: Exceltur ha plantejat els seus Projectes de Reconversió Integral de Destinacions 
Turístiques, que pretenen fer perdurable el turisme de masses sobre un programa de 
reconversions efectives. Aquestes passen per un gran pacte estratègic que, entre d’altres 
escomeses, haurien d’especificar: diversificació de línies de productes turístics, foment de la 
qualitat ambiental, mesures de canvi i de mobilitat del transport públic, rehabilitació i posada 
a punt del patrimoni cultural i modernització d’empreses i serveis. El procés que es viu amb la 
reconversió de la Platja de Palma és, amb totes les seves dificultats, un cas il·lustratiu al 
respecte amb voluntat –que abasta el pressupost públic– per entrar en aquesta dinàmica de 
repensament del producte turístic. En definitiva, elements que ja dibuixen unes coordenades 
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d’actuació que ultrapassen amb escreix la pauta expansionista vigent, car poden qualificar el 
nou model. Això ja és sortir de la teoria del diagnòstic, per endinsar-se en propostes clares 
d’economia aplicada.  
 
4. Maduració turística 

En aquest context, des de l’any 2000, hom insisteix en la feblesa de l’activitat turística 
al litoral mediterrani espanyol i a les Illes. Una part de la literatura emesa arran d’aquesta 
situació assenyala factors conjunturals que, es pensa, són els què determinen l’estat de la 
fràgil evolució turística. És innegable que les conjuntures marquen el funcionament de 
l’economia. Però, al seu torn, cal incorporar elements de caire estructural que esdevenen 
crucials a hores d’ara. La diagnosi conjunta ha de contemplar aquesta segona perspectiva, si 
es vol fugir de solucions cap endavant que conduiran a una paràlisi encara major en un plaç 
breu. Amb aquestes premisses de partida, cal tenir presents quatre factors precisos: 
1. Paralitzar el descontrol de l’expansió urbanística. A Balears, el tema s’ha vist clarament 
expressat en els darrers vint anys: la construcció ha arribat a assolir creixements propers als 
dos dígits; front això, els hotelers han deixat sentir la seva veu davant el desaforat 
desenvolupisme que segueix a la represa de la crisi de 1991. El problema es té, ara, agreujat: 
s’ha desbordat la capacitat de càrrega del litoral balear i s’ha entrat en una espiral de 
congestió poblacional que lamina perspectives clares de qualificar els productes turístics i de 
serveis que es poden ofertar. El creixement és impactant: de poc més de sis milions de turistes 
el 1991, estam a prop dels tretze milions el 2009. La construcció, en paral·lel, superava amb 
escreix un creixement del 5-7% entre 1991 i 2007, amb conjuntures d’atonia compensades 
amb d’altres de forta embranzida. Tot plegat infereix una desvalorització del nostre principal 
actiu –el patrimoni natural–, i la possible pèrdua de segments turístics que exigeixen una 
major cura amb la preservació de l’entorn, tal i com revelen totes les enquestes realitzades a 
les illes des de l’any 1998.  
2. Redimensionar els motors econòmics. Això comporta sengles nocions: en primer lloc, la 
necessitat d’eliminar places obsoletes –això val diners–, que es venen arrossegant des de fa, 
com a mínim, quinze anys, i que cal assumir des dels sectors empresarials i de 
l’administració; i, segonament, la reubicació dels actius de la construcció a activitats de 
rehabilitació immobiliària, procés emparellat a una estratègia formativa i un suport econòmic 
públic important. El tema és delicat –i també té costs–, atenent que afecta de manera intensa 
el mercat laboral insular; però la laxitud en la presa de decisions el que fa és seguir nodrint la 
construcció de segones residències, de complexes urbanístics amb bones rendes de situació 
envers les zones litorals, que engreixen ofertes turístiques no reglades, amb conseqüències 
decisives: són poc rendibles, atesa la seva baixa ocupació; generen un nul impacte sobre les 
contractacions laborals; i redueixen la despesa diària de l’ocupant. Ens trobem, doncs, dins 
d’un cercle viciós. 
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3. Créixer sobre fonaments sostenibles. Caldria desterrar, definitivament, projectes faraònics 
que, de forma recurrent, es posen damunt la taula de les agendes polítiques32. Si no es 
considera el territori balear com un recurs escàs, resultarà impossible desenvolupar iniciatives 
respectuoses amb un entorn que, encara, significa la nostra primordial divisa cap a l’exterior. 
Només amb inel·ludibles polítiques de qualitat, que dignifiquin els entorns naturals i els 
espais urbans i de serveis, es podrà assolir la competitivitat d’una destinació madura com la 
balear.  
4. La urgència de lideratge. Les administracions públiques han de liderar tot aquest procés. 
Però la funció de capçalera no és sinònim d’assumpció total de les responsabilitats que s’en 
deriven. En aquest respecte, és urgent que, a les polítiques de creixements compulsius, 
s’acarin altres fórmules escaients per nodrir els pressuposts municipals sense haver de jugar, 
sempre, amb el territori com a mecanisme central d’ingressos. El tema afecta, com es veu, el 
sector públic i, en concret, els àmbits autonòmic i central. Però, alhora, el sector empresarial 
s’ha d’implicar de valent, sense cercar dobles amortitzacions d’inversions ja fetes ni eludir 
responsabilitats de costs directes. L’instrumental ara disponible, ja conegut, no és esquifit: des 
de la possibilitat de repensar noves directrius territorials i la fiscalitat ecològica, fins a 
l’aplicabilitat de plans reconversors dissenyats per determinats consorcis empresarials, el 
ventall d’accions és ample. Però requereix un plantejament de principis: entrar dins dels 
paràmetres dels sistemes productius locals amb força i decisió, i adoptar les coordenades de 
les economies “districtuals”, és a dir, les que, com ha succeït a d’altres processos de recessió 
econòmica a regions italianes, alemanyes o nordamericanes, suposen el consens d’una 
planificació econòmica en la què intervinguin tots els agents, amb un clar objectiu estratègic: 
donar un salt qualitatiu que superi les actuals condicions de bloqueig. Però, per tot això, s’ha 
de tenir clar el següent axioma: sense lideratge resultarà dificultós accedir a un escenari 
d’enteses que no és pas senzill, tot i que resulta una via plausible i contrastada –no s’està 
parlant de “modelitzacions” teòriques– per fer front als problemes estructurals de l’economia 
balear. 
 
5. Elements d’innovació 

En efecte, l’evolució econòmica balear es troba inserida en una pauta de creixement 
alentida. Sempre he defensat que, en tot aquest procés, que afecta una economia sòlida i 
madura com la balear, el que resulta crucial no és quant se creix, sinó com. I aquest “com” es 
desagrega en vessants que abasten, entre d’altres factors, la composició del mercat de treball, 
la inversió en noves tecnologies, la capacitació comercial i, en fi, el pes de cada sector –i les 
diferents activitats que l’integren– en la generació de renda. Aquí rau, al meu parer, la clau del 

                                                
32 En aquest respecte, i sense traure importància a les actuacions inversores que milloren, sobretot, les xarxes 
viàries –amb projectes que s’ajustin al tamany del territori– i les ofertes immobiliàries adreçades a col·lectius de 
renda mitja-baixa –com ara les rehabilitacions d’edificis i les vivendes de protecció oficial–, l’aposta en política 
inversora rau en aquelles “infrastructures silencioses” que redunden en el benestar directe de la població, i que 
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problema. Sobre aquest punt, autors distints hem parlat –ja s’ha vist– de la qüestió de la 
caiguda de la productivitat a les Illes, un aspecte que consideram determinant en un context de 
forta competitivitat internacional, derivat de l’intensa globalització econòmica. He pretés que 
aquest llibre aprofundeixi en aquest concepte vital per a l’economia, fent servir les eines de 
l’historiador econòmic i de l’economista. 
 Front això, s’apunten sengles aspectes. Primer: la renda per habitant –que ha caigut a 
Balears– es pot augmentar mitjançant la creació de llocs de treball; però, sobretot, amb la 
incorporació de valors afegits intangibles, relacionats amb el que podriem anomenar 
“intel·ligència”. Segon: la productivitat es pot enlairar si les activitats afegeixen algun 
d’aquests tres requisits essencials: el coneixement, la formació i les habilitats. Faig notar que 
no estam parlant, necessàriament, d’un capital humà sustentat sobre titulacions tot just 
universitàries: el perfil de cada economia determina les necessitats formatives peremptòries 
per a integrar força laboral. Aquí a Balears el tema enllaça amb l’ensenyament superior, però 
també –i de manera cabdal– amb la formació de batxillerat i professional. Les illes, en aquests 
punts, es troben en posicionaments molt inferiors en relació a la mitjana estatal, i molt enrera 
de la Unió Europea, segons les estadístiques d’Eurostat. La rellevància d’aquest capital 
intangible es vital per al model de creixement econòmic illenc. La recepta genèrica prové 
d’arreu: el World Economic Forum –amb economistes tan influients com M. Porter, J. Sachs i 
X. Sala-i-Martín– ha remarcat, un cop més, aquesta qüestió com a factor seminal en el 
creixement de la productivitat. I la bibliografia econòmica no atura d’aportar noves reflexions 
en dita direcció: en un llibre recent, el professor R. Florida –de la Carnegie Mellon 
University– ha rubricat que l’atracció d’inversions i de talents per a una economia també 
s’explica pel seu sistema educatiu, la tolerància existent i el tractament del seu capital humà 
més desenvolupat. Són ingredients d’enorme transcendència que alteren per complet la visió 
tot just “física” del creixement econòmic, i que incideixen, de manera notable, sobre l’avenç 
de la productivitat. La conclusió de Florida és llampant: en el futur immediat, aquelles 
economies poc intensives en coneixements passaran a un nivell inferior.  

Però la innovació no sempre sorgeix de l’aplicació de polítiques d’I+D, tot i que 
aquestes representen els eixos de les millors capacitacions aplicables als sectors productius i, 
per tant, a la contribució de l’increment de la productivitat. Les iniciatives innovadores poden 
néixer de l’observació acurada de la realitat i, en el cas d’una societat molt terciaritzada com 
la balear, poden provenir de camps més aplicats, amb fonaments científics. Balears, en aquest 
respecte, ha estat un laboratori propici per a tirar endavant accions d’innovació que, 
generalment, no s’han tingudes com a tals, i que s’han inserit en dues coordenades essencials: 
les experiències observades en el decurs del temps, amb la pretensió de corregir tendències –
vet ací els principis d’observació–; i l’assoliment d’uns corpus jurídics i de coneixements 
territorials des de múltiples perspectives –geogràfica, econòmica, ecològica, històrica, 
                                                                                                                                 
refermen un model de creixement més respectuós amb l’entorn: la sanitat, l’educació, la política social i tot el 
que afecta l’economia del coneixement. 
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sociològica: heus ací l’encarnació de la ciència–. Dit d’una altra manera: gaudim de nivells 
experiencials claus en el panorama turístic mediterrani; i disposam, també, de capital humà 
capaç de donar formes, cobertures i prospectives als acords que es puguin arribar. Urgeix, 
això sí, la voluntat política que aporti sinèrgies socials i dotacions econòmiques als projectes. 
Però deixem la teoria i anem a fets concrets. A Balears, l’especialització productiva en el 
turisme i en els serveis en general ha produït una economia que presenta un elevat grau de 
consistència interna, però que des del criteri de sostenibilitat palesa problemes greus, derivats 
de l’explotació turística extensiva del territori, tal i com s’ha vist a capítols anteriors. Per això, 
la política turística i d’ordenació del territori podrien ser un exemple d’innovació i de 
capacitat de lideratge per part de la societat balear en el conjunt de l’Estat. I, atenció: 
existeixen precedents –criticables, però tangibles– a l’arxipèlag.  

El professor Joan Cals ja assenyalava que Balears, a la dècada dels vuitanta, introduí 
alguns paràmetres de tall ambientalista dins l’àmbit de la política turística, tot i que no foren 
massa ben rebuts per sectors influients de l’hoteleria illenca. L’espurna: els Decrets del 
conseller Jaume Cladera, que inferien una novetat de gran transcendència, car palesaven la 
preocupació pels impactes causats pels assentaments turístics i albiraven la necessitat 
d’arbitrar garanties de qualitat ambiental. Així, quan en aquells anys l’Estat transfereix bona 
part de les competències en matèria de política turística i d’ordenació del territori a les 
comunitats autònomes, Balears se situà a l’avantguarda en el control del creixement de 
l’oferta hotelera. En efecte, s’apliquen tot un seguit d’innovacions en matèria d’actuació 
territorial i urbanística perllongats, en els anys noranta, amb els Plans d’Ordenació de l’Oferta 
Turística de Mallorca, Eivissa i Formentera, i de la Llei General del Turisme. S’obtenen així 
resultats plausibles per a frenar el creixement de l’oferta turística; però no s’és capaç d’aturar 
el boom del creixement de la residencial, que s’enlaira de forma descomunal. La nova situació 
exigeix polítiques molt més potents, que afecten de ple al planejament territorial i que, al seu 
torn, subratllen majors contradiccions socials. Aleshores, el Govern del Partit Popular va 
aprovar una nova normativa bàsica: les Directrius d’Ordenació Territorial. Per alguns experts, 
aquest cos normatiu arribava tard per bloquejar l’allau de construccions residencials, per un 
motiu central: la llei es limitava a contemplar el sòl urbanitzable, sense entrar ni en el sòl urbà 
(que és el que bàsicament acull l’excés de places, i que encara les pot incrementar), ni en el 
rústic, amb preocupants capacitats de desenvolupament. A més, les normes es 
complementaven amb tot un feix d’excepcions que feien visible els compromissos del Govern 
amb interessos espuris: el vessant social al que al·ludia abans, sempre present en el món de 
l’economia. Més endavant, la promulgació de les moratòries urbanístiques del Consell de 
Mallorca i del Govern Balear pretenien aquests objectius de control de l’expansió 
constructora. En paral·lel, l’estímul del programa Agenda 21 a Calvià, a banda d’altres 
actuacions reconegudes internacionalment en dit municipi –amb la sostenibilitat com a línia 
estratègica fonamental–, aporten importants valors afegits aplicables a d’altres indrets. El 
corol·lari fou el 2002, de la mà de dues iniciatives cabdals: la posada en marxa de 
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l’anomenada “ecotaxa” i l’activació del Fons de Rehabilitació d’Espais Turístics; i 
l’aprovació del Pla Territorial Insular de Menorca, que per primera vegada subordina la 
política d’ordenació de l’oferta d’allotjament turístic a les prioritats marcades pel planejament 
urbanístic, definit en clau de desenvolupament sostenible. Volen més innovació?  
 L’ecotaxa es presentà com un impost finalista, destinat a finançar la remodelació i la 

rehabilitació de zones turístiques i la recuperació de recursos, espais naturals i patrimonials. 

La norma fixava com a principals objectius la retirada de sòl urbà a nuclis turístics, la 

racionalització del model urbanístic mitjançant l’enderrocament d’edificis obsolets, la creació 

de zones verdes a espais urbans, la conservació de parcs naturals i de zones d’interès ecològic 

i paisatgístic, la restauració i preservació del patrimoni natural, el manteniment de les 

activitats agràries tradicionals i la recuperació del paisatge rural. Pel seu cantó, el Pla 

Territorial de Menorca comença per fer un diagnòstic de la insostenibilitat de l’actual model 

de creixement a l’illa, atès que el sòl urbanitzable actual permetia passar de les 170.000 a les 

300.000 places, el volum total de turistes podia arribar a superar el milió, l’especulació del sòl 

provocaria l’abandonament del 25% de les explotacions agràries en poc temps i, en fi, la fuita 

del camp impulsava la degradació del paisatge i trencava el tradicional equilibri de la 

reconeguda “via menorquina”. Es fan una sèrie de propostes que es compatibilitzen amb la 

declaració de Menorca com a Reserva de la Biòsfera, on cal destacar: la bateria de mesures 

per redimensionar el creixement turístic a curt termini, de 79.000 places a 16.000 places, per 

la via de desclassificar sòl urbanitzable que encara no s’ha executat; l’aposta per l’oferta 

hotelera front la residencial; l’establiment de quotes anuals de llicències urbanístiques per 

limitar el creixement de places turístiques; i la concentració de l’activitat turística i de les 

seves externalitats ecològiques en un conjunt limitat de zones. 
 Així doncs, crec que és important tenir present que accions innovadores –tot i que 
insuficients– s’han produït des de la dècada dels anys 1980 a Balears, amb els límits 
territorials i el turisme de masses com a grans referents. Els casos que tot just he telegrafiat 
s’han comentat, en diferents trobades de científics socials, com a exemples interessants que 
podrien contribuir, si hagués la voluntat política escaient i les complicitats socials 
indefugibles, a reorientar el model de creixement futur. Però mentre no existeixi aquesta 
assumpció nítida de responsabilitats, tot restarà, un cop més, en el terreny de les declaracions 
formals i d’intencions. I el mercat –que és crucial a tota activitat econòmica, però que tampoc 
no és la única peça clau en aquest procés– no podrà resoldre, de forma satisfactòria per a 
l’economia balear, els reptes que es tenen al davant.  
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Capítol 6 

 
LES RECTES RAONS: PER A UNA ALTRA NOOSFERA 

Pensar de forma més oberta per a bastir un nou model de creixement 
 
 Arribats a n’aquest punt, convé recuperar les idees-força que s’han desenvolupat: dit 
d’una altra manera, reprende les rectes raons que sancionen el discurs de teoria econòmica 
que he defensat, ordenades en uns eixos precisos, que tot seguit es comenten. 
 
1. Analitzar l’economia en clau holística 
 Obrir l’economia a d’altres disciplines: heus ací el focus que interessa escorcollar. Es 
tracta d’una preocupació que no és pas nova, car altres autors –que desfilen en aquestes 
planes– amb majors i millors projeccions ho han anotat, com un factor epistemològic 
essencial. Però que em sembla determinant per emmarcar l’anàlisi econòmica d’un model de 
creixement concret –el balear, en aquest cas–, per tal de copsar-lo amb més i pregons factors, 
de diferent procedència. En aquesta perspectiva, els vectors del temps, de l’espai i de l’entorn 
esdevenen capitals: en resum, la idea central de que la història econòmica, la geografia i les 
ciències naturals són pedres mil·liars per a una correcta comprensió dels fenomens econòmics. 
Així, Erik Reinert, Ha-Joon Chang i Carlota Pérez –tres autors que cal llegir amb atenció– 
expliquen que els condicionants que creen riquesa, presents precisament als països rics però 
no en els pobres, són: la competència imperfecta, les innovacions, les sinèrgies entre distints 
sectors econòmics, les economies d'escala i les activitats que potencien aquests factors. I, en 
síntesi, assenyalen alguns dels elements claus per al desenvolupament: 

1. L’emulació. Emular significa imitar per igualar o superar. La paraula “emulació” 
descriu millor aquest element que l'expressió més comuna “presa de referència” ( o 
també benchmarking).  

2. El capital de l'enginy i la voluntat: nous coneixements, innovacions, capacitat 
empresarial, lideratge i iniciatives organitzativa, privada i pública. 

3. La industrialització en la mesura que la indústria i els serveis avançats (a diferència de 
l'agricultura i de les primeres matèries) gaudeixen de rendiments creixents.  

4. La diversificació dels sectors industrial i dels serveis en la mesura que es reconeix el 
desenvolupament com un fenomen de sinèrgia.  

5. El nacionalisme o patriotisme econòmic, entès com el desig que al propi país i als 
descendents d'un mateix els vagi bé, premissa que fou la principal força motivadora de 
l'esforç emulador europeu al llarg dels segles.  

6.  L’atracció d’estrangers per treballar en determinades activitats i àrees geogràfiques, la 
qual cosa fa referència també a la necessitat d’immigrants.  
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7. La democràcia i la bona governança.  
8. L’especial atenció a l'aprenentatge i l’educació.  

Aquests apartats palesen una concepció holística –i no atomística– de la disciplina econòmica, 
i no eludeixen, en el seu desplegament total, una crítica a l’economia més convencional, 
centrada en construccions lògico-formals i en la precisió matemàtica, que ha oblidat els seus 
vincles amb la realitat social, política i cultural de la que forma part. El coneixement de la 
història, de la geografia, de l'antropologia de les societats, és un base sòlida per a confegir una 
altra visió, més integradora i dinàmica, de la ciència econòmica. Un altre cànon, com ho 
qualifica Reinert, que s’acara a la perspectiva més acrítica, amb l’òptica d’efectuar una 
transposició de metodologies, conceptes i estratègies d'investigació de les ciències naturals a 
les humanes.33 
 Cal recordar, en aquest respecte, que l'actual teoria econòmica abstracta té menys de 
dos segles d'existència i prové de l'escola fisiocràtica, que va dominar en el seu temps a 
França, tot i que els veritables pares foren Adam Smith i David Ricardo. Avui, però, disposem 
de prou informació històrica per contrastar si les teories suposadament ortodoxes coincideixen 
amb el món real, o bé són idees que només serveixen per a la recreació intel·lectual i la 
construcció de models purament teòrics. Malauradament, emperò, aquesta és la línia dominant 
en la majoria d'universitats de tot el món.34 L'economia ortodoxa propugna una noció 
pal·liativa enlloc d'una economia del desenvolupament, que és el que veritablement necessiten 
els països que volen avançar. L'educació hauria de ser la base de tot; però, en espais molt 
pobres o sense estructura productiva amb capacitat d’integrar mà d’obra formada, l'educació 
no contribuirà a augmentar el seu nivell de riquesa, sinó mes aviat fomentarà l'emigració de 
les persones formades cap a d’altres indrets. És absurd demanar a aquests països que és facin 
càrrec de la formació de la seva població quan no tenen lloc de treball per oferir, ja que prou 

                                                
33 Sobre la crítica del cànon vigent, el cànon alternatiu que reivindica Reinert té els seus orígens en els 
mercantilistes, acusats massa simplificadament de reduir la seva teoria a la conservació dels metalls preciosos 
com a forma bàsica de  riquesa. Així, Reinert destaca que en la base del mercantilisme trobam dues idees clau: 
l'estratègia substitutiva d'importacions i, d'altra banda, la construcció de l'estat nació. Així mateix, detalla les 
característiques i les aportacions més importants dels mercantilistes “productivistes” (Antonio Serra, Malynes), 
en les seves variants colbertista a França i cameralista a Alemanya, en oposició als mercantilistes “monetaristes” 
(John Locke). Per als “productivistes”, la creació de la riquesa es genera en la producció i no en l'esfera de les 
finances i la circulació. Igualment, argumenta que el mercantilisme es una passa obligada de les nacions per al 
seu creixement. En una línia consemblant s’ubica el treball de Ha-Joon Chang, quan explica que els països rics, 
un cop arribats a la cimera del creixement a partir de pràctiques netament proteccionistes, es decanten per 
“retirar l’escala” a les nacions menys avançades, de forma que hom impedeix que segueixin les pautes de les 
primeres. Tot per una intepretació grollerament tendenciosa, que refusa el proteccionisme de les indústries als 
espais més endarrerits, clau essencial del creixement econòmic modern en la seva perspectiva històrica. El 
problema, diu Reinert, és que no s'ha llegit als mercantilistes directament. Tant F. List com W. Roscher, de 
l'Escola Històrica Alemanya, reivindiquen Antonio Serra –nascut a Nàpols baix domini espanyol i autor del breu 
Trattato (1613)–, com a un dels precursors de l'economia política, una font d’inspiració per afirmar que 
Alemanya hauria de seguir la senda d'industrialització d'Anglaterra. Serra és considerat per Schumpeter com el 
primer a fornir un tractat científic sobre principis econòmics i de política. Robert Marks, en un renovador llibre 
publicat recentment, enllaça amb la tesi de Reinert, en el sentit de l’aplicabilitat de principis mercantilistes quan 
convé –per part d’Anglaterra en els inicis de la industrialització–, és a dir, quan cal protegir les incipients 
activitats manufactureres de tall modern, i el seu abandonament quan el domini britànic era aclaparador i les tesis 
lliurecanvistes representaven l’ideal per a l’Imperi. 
34 L’excepció és Harvard, on la metodologia d’estudi de casos concrets comporta un tipus de raonament pràctic 
en la línia de l’empirisme absolut anglosaxó. 
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que ens hem preocupat que no gaudeixin d’una indústria que podria fer la competència a les 
nacions més riques. La hipocresia en els discursos econòmics esdevé una peça seminal de la 
retòrica. Una economia cada vegada més globalitzada sembla produir efectes oposats als que 
la teoria econòmica estàndard va predir. En comptes d'una convergència d'ingressos mundials 
(cap a la igualtat del factor de preus), resulta que mentre les nacions riques gaudeixen d'un 
creixement sostingut, noranta de les nacions del món eren més pobres el 1997 que el 1990, 
segons Reinert. I trenta-set d'aquestes nacions eren més pobres el 1997 del que ho eren el 
1970, malgrat els malabarismes estadístics de Xavier Sala-i-Martin, que afirma una reducció 
dràstica de la pobresa en el món en els darrers vint anys, tot i que advoca, amb bon criteri, per 
polítiques efectivament liberalitzadores, que facilitin la integració de les nacions pobres en els 
circuits del mercat mundial en condicions de competència perfecta. És a dir, sense tenir al 
front empreses i activitats econòmiques (sobretot en el sector agrari) altament subvencionades 
des dels pressupostos públics dels països rics, perquè això –aquestes potents crosses 
públiques–, no ens enganyem, implica... vots. 
 Es poden invocar uns elements centrals de contrast que, d’alguna forma, identifiquen 
trets definitoris de dues concepcions distintes per a entendre l’economia i la política 
econòmica, i que es sintetitzen a continuació: 
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L’ECONOMIA DELS MODELS VIGENTS UNA ECONOMIA PER A UN NOU MODEL 
Equilibri sota informació perfecta i previsió perfecta Aprenentatge i presa de decisions sota la incertesa (Schumpeter,  

Keynes, Shackle) 
L'enginy i la voluntat de l'home son absents L’enginy, la voluntat i l'esperit emprenedor són la força del  

moviment  
Alt nivell d'abstracció Nivells d'abstracció triats d'acord al problema a resoldre 
Incapaç d’analitzar la novetat com un fenomen endogen La novetat com una força central de moviment 
Metàfores del regne de la Física newtoniana Metàfores del regne de la Biologia evolutiva 

Rellevància dels principis de la termodinàmica 
Mode de comprensió mecànic Mode de comprensió qualitatiu, un tipus de coneixement  

irreductible només a xifres i símbols 
Enfocat cap al subjecte consumidor (A. Smith: els homes  
són animals que han après a intercanviar) 

Enfocat cap al subjecte innovador i productor (A. Lincoln:  
els homes són animals que no sols treballen, sinó que innoven) 

Enfocat en l'estàtic. Adopció de la tesi de l’estabilitat, 
del caeteris paribus estricte 

Enfocat en el canvi. Noció de que un sistema dinàmic 
no és estable 

No acumulatiu. La història és absent Causalitats acumulatives. La història importa. Efectes de  
turbulència (Myrdal, Kaldor, Schumpeter, Escola Històrica 
Alemanya) 

Beneficis creixents a escala i/o la seva absència no són  
un tret essencial 

Beneficis creixents a escala i/o la seva absència són  
essencials per explicar diferències d'ingrés entre empreses,  
regions i nacions (Kaldor) 

Molt precís (prefereix equivocar-se exactament que  
aproximadament corregir) 

Apunta a la importància més que a la precisió. Reconeix la  
compensació entre la importància i la precisió com una  
qüestió clau en la professió 

“Competència perfecta” (competència de primeres matèries/ 
competència de preus) com una situació ideal = un objectiu per 
 a la societat 

Innovació i coneixement, guies de la competència. Amb la  
competència perfecta, equilibri i cap innovació, el capital  
perd el seu valor (Schumpeter) 

El mercat com a mecanisme per determinar els preus El mercat també com un camp de rivalitat i com un mecanisme  
de selecció entre diferents productes i diferents solucions  
(Schumpeter) 

Premissa d'equilibri: cap diversitat Diversitat com a factor clau (Schumpeter) 
Premissa d'igualtat de qualitat: Totes les activitats econòmiques 
són semblants i de la mateixa qualitat com a portadores de 
creixement econòmic i benestar 

El creixement i el benestar són activitats específiques.  
Diferents activitats econòmiques ofereixen un ampli  
i diferent potencial per absorbir nou coneixement 

FONT: elaboració personal, amb la col·laboració de R.Molina, a partir d’E. Helpman, E. Reinert, C. Pérez i I. Prigogine. 
 
 Les derivades que es poden formular a partir del quadre precedent són: 
1. El rebuig a l'ús exclusiu del mètode deductiu i l’èmfasi en la necessitat de l’enfocament 
històric i estadístic. De bell nou, l’ombra de Joseph Schumpeter ens envolta. 
2. La negació de l'existència de lleis naturals immutables en l'economia, i la crida d’atenció 
sobre la interdependència entre les teories i les institucions, alhora que la noció clara que 
diferents èpoques o països requereixen sistemes d’actuació no necessàriament homogenis. 
Joseph Stiglitz, Robert Brenner i Paul Krugman han escrit planes aclaridores en aquest sentit. 
3. El refús a la creença en els beneficis del sistema de política de no intervenció absoluta 
(laissez-faire). Front això, la defensa del manteniment d’estretes interrelacions entre la llei, 
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l'ètica i l'economia, i la negació a donar valor a la suficiència del suposat interès egoista com 
l'únic regulador de l'acció econòmica. Hyman Minsky, Albert O. Hirschman i Amartya Sen ha 
bastit un poderós discurs en aquesta direcció. 
 Aquest nou plantejament en economia intenta restablir una cosmovisió dinàmica, més 
que l'estàtica actual. L'objectiu principal d'aquesta “economia de la realitat” és eixamplar 
l'espectre d'opcions de política disponibles per a incorporar pràctiques econòmiques que han 
estat molt encertades en el passat –la noció de governança, la recuperació de la inversió 
pública com a palanca de creixement, la tesi de “protegir” els sectors productius que aporten 
valors afegits amb la vista posada en el mercat–, però que fins ara s’han estudiat poc pel 
domini aclaparador del paradigma dominant. Aquesta és una primera i central recta raó. 
 
2. Conéixer la història econòmica  

Sobre aquestes premisses, cal indicar que el model històric de creixement econòmic a 
Balears és peculiar. La seva manca de rigidesa, la gran flexibilitat en els processos de 
producció i d’aprenentatge, defineixen la pauta de desenvolupament. Es tracta d’un 
coneixement intangible, que permeabilitza les activitats inter-sectorials i que alimenta 
encadenaments de tota mena entre processos presents i passats. Una realitat que recorda les 
tesis de l’economista Albert O. Hirschmann –un autor encara poc conegut a les Facultats 
d’Economia–, que s’han vist avalades sobretot arran de l’anàlisi mallorquí i menorquí –amb 
els treballs fets a l’àrea d’Història Econòmica de la Universitat de les Illes Balears–, tot i que 
el cas pitiús revela altres singularitats, que han estat analitzades pel professor Joan Carles 
Cirer. 

Hirschmann, en la seva obra cabdal (La estrategia del desarrollo económico, un llibre 
publicat els anys 1960, però d’una lluminosa actualitat), argumenta que el desenvolupament 
tenia més a veure amb mobilitzar i saber aprofitar bé els recursos que ja tenia un país, que 
amb “generar-los” de bell nou. Cal dir que la mitologia del creixement ha posat un èmfasi 
molt rellevant en la dotació de recursos i en els vectors tecnològics com un gran feix 
configurador de l’envol econòmic modern. La riquesa d’altres situacions, d’altres processos 
en els què l’absència dels condicionants “clàssics” –inputs energètics, tecnologia nova, 
governs emprenidors– era ben palesa, s’ha vist arraconada per la visió industrialista i unívoca 
del creixement econòmic. Però, segons Hirschmann, el desenvolupament –heus ací una 
diferència conceptual important– està relacionat amb condicions socials, institucionals i 
culturals de “context”, que agiliten aquest procés de treure partit a les pròpies capacitats. 
Sovint es tracta de factors afavoridors força difusos i “immaterials”. I, alhora, tot 
desenvolupament autèntic és intrínsecament desequilibrat i desequilibrador d’una situació 
donada i, per tant, en certa mesura, únic, irrepetible i poc predible: una gran ombra 
explicativa, doncs, sobre l’optimisme que impregna els grans models matemàtics de 
creixement. I, alhora, Hirschmann dedica arguments clau a analitzar aquests factors 
desequilibradors que poden arribar a truncar o “estrangular” un procés incipient (com ara un 
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excessiu creixement de la població), però que, en altres circumstàncies, podien servir com a 
desafiament que genera noves respostes. En el cas de Balears, les lliçons d’aquest vell i savi 
professor són molt profitoses, i albiren un nou paradigma: molt sovint, ens hem embolicat en 
una polèmica sobre la industrialització o no industrialització abans del turisme quan, atenent 
els materials ja disponibles d’història econòmica per a Mallorca i Menorca, tot convida a 
reflexions més rodones i incontrovertibles amb una conclusió, al meu parer, ferma i 
convincent: a Balears ens trobem amb la gènesi històrica d’un model de desenvolupament 
propi i original, dins el qual hi hagué també una resposta manufacturera. La rúbrica d’una 
pauta de desenvolupament com aquesta no és la composició intersectorial de la resposta, sinó 
la capacitat de treure partit als nexes comercials amb l’exterior per generar oportunitats. 
Aquest i no altre és el bessó del model de creixement balear que, si es mesura en termes 
convencionals de renda per càpita, col·loca les nostres illes sempre entre les cinc primeres de 
les comunitats autònomes d’Espanya, entre 1910 i 2009. Gairebé un segle de lideratge, només 
copsat quan sembla emergir, volcànicament, el turisme de masses. Però amb fonaments 
sòlids, decisius i fins ara poc coneguts, que justifiquen tal erupció. I potser la seva originalitat 
fou saber convertir la insularitat en una sèrie de processos creatius i innovadors, inèdits a 
d’altres economies insulars de la Mediterrània Occidental, sorgits des de baix molt més que 
des de dalt, que s’acaraven a les conjuntures positives i negatives de cada moment (que també 
hi van ser, i no sempre serien fàcils: les privacions i estretors i les diàspores migratories en 
són bona mostra). 

Les xifres són clares si hom adopta el tràfic comercial com un indicador precís del que 
està succeint a l’àmbit de la producció. Abans del turisme, les dues illes, Mallorca i Menorca, 
ostenten percentatges rellevants en productes manufacturats exportats, de forma que ens 
trobariem davant sengles espais caracteritzats per un tret comú: la indústria té un 
protagonisme cabdal en l’estructura econòmica, tot i que es tracti d’activitats poc intensives 
en tecnologia, que utilitzen una gran quantitat de força de treball –atenent els baixos salaris– i 
que tenen els mercats externs com a grans referents estratègics. Però una ampliació de les 
variables considerades, per al periode 1857-1920 –els anys de gestació de la via menorquina 
de creixement–, facilita altres conclusions. Hom destaca la importància de les entrades de 
matèries primeres a Menorca, en relació a Mallorca; el menor pes relatiu de les compres 
d’aliments a la balear menor; l’escassa exportació d’aliments en contrast amb el percentatge 
mallorquí; i el domini aclaparador de la producció industrial menorquina, adreçada als 
mercats externs, tot i no ser menyspreable la dada assolida per Mallorca. 

La conclusió és meridiana, i valdria la pena que s’adoptés en ferm per part del que es 
dediquen a escriure i a opinar –que de tot hi ha– sobre el passat econòmic balear, amb la 
demanda severa de que llegeixin més el que s’està investigant en història econòmica de 
Balears i es moguin menys amb determinats i preventius estereotips: les magnituds del 
comerç assenyalen que a l’univers mediterrani podem parlar de realitats industrials insulars, 
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que es localitzen a les Illes Balears. I si, com deia Ernest Lluch, hom pot qualificar una illa 
amb un caràcter d’industrial per excel·lència, el nom concret no admet rèpliques: és Menorca.  

En efecte, un sector agropecuari amb perfils netament mercantils, la permanència del 
calçat com a mascaró de proa de la indústria menorquina i l’avenç de la bijuteria, 
representarien tres mostres prou sòlides a partir de les quals cal escorcollar amb profunditat en 
l’esfera més microeconòmica. En suma, s’estan produint gèneres industrials per tal de 
col·locar-los a l’exterior, de manera que la tendència de dècades anteriors s’inverteix: si 
abans, durant l’època dels anglesos, les manufactures es drenaven vers el propi mercat (amb 
poc despatx extra-regional), ara són les demandes externes els reclams essencials del 
secundari menorquí. Les diferents actuacions empresarials foren cabdals en tota aquesta 
evolució. La virtualitat de la via menorquina no residiria, doncs, en les inspiracions d’una 
potència forànea, capçalera de la Revolució Industrial, que esquitxaria als seus súbdits illencs 
de les bonaventurances del capitalisme. Ben al contrari, després d’anys de decadència 
(possiblement, el periode 1830-1840/50), foren els plantejaments, les decisions i el treball 
quotidià de persones concretes, amb noms i cognoms, els qui contribuïren a l’enlairament de 
l’economia menorquina, fins el punt de dotar-la de comportaments diferenciats en relació a 
d’altres indrets de l’Estat. Com deia, estudis sobre les empreses i els empresaris que encetaren 
aquesta dinàmica revelarien l’abast de tot el procés. Sens dubte, aquest és un dels reptes més 
suggestius per a la història econòmica no només de Menorca, sinó de Balears. Així doncs, 
l’observació única dels fluxes comercials, sense considerar quines són i com s’estaven 
produint les mercaderies que s’estibaven als vaixells solcats als ports insulars, proporcionarà 
una visió sempre útil, però també esbiaixada. Només enllaçant producció i distribució és 
possible copsar, en tota la seva magnitud, l’abast d’un canvi econòmic important com el que 
suposa la via balear de creixement. I tot just amb la consciència de que el creixement 
econòmic no s’improvisa, que es construeix sobre bases històriques on intervenen processos 
culturals de tot tipus, podrem entendre més curosament el perquè una economia avança i una 
altra, amb condicions parangonables, retrocedeix. Aquesta és, sens dubte, una segona recta 
raó, un canvi “noosfèric” crucial a Balears, que s’imposa adoptar de forma peremptòria.  
 
3. A voltes amb la productivitat i la innovació 
 Però heus ací que hem esdevingut una economia terciaritzada, amb els problemes 
intrínsecs que això suposa. Dels més rellevants: la caiguda de la productivitat. Es diu que la 
productivitat és més baixa en aquelles economies terciàries que a les industrials. El tema s’ha 
treballat força des de les pregones investigacions de N. Kaldor i W. Baumol, amb una 
literatura diversa que advoca per una major desregulació dels serveis a l’economia. De fet, les 
aportacions del darrer autor esmentat incideixen en descriure les activitats terciàries com a 
una rèmora per al creixement econòmic, fins el punt de que la baixa productivitat portava al 
sector a un creixement relatiu dels preus superior al fixat a la indústria. Però els entrebancs 
metodològics als què ens enfrontem són importants. En particular, la dificultat per mesurar de 
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manera adient la qualitat dels productes. Dit d’una altra manera, ¿com podem valorar, amb 
criteris d’objectivitat, millores en els avenços d’activitats com ara la restauració, els serveis a 
un hotel o unes oficines determinades? No hi ha dubte de que aquest problema alenteix la 
comprensió dels desenvolupaments o les contraccions a la productivitat en l’esfera ampla dels 
serveis. La visió convencional de l’economia, sustentada entre d’altres tesis en les confegides 
per Baumol, explica que el lent creixement de la productivitat als serveis provoca un procés 
pervers: a mida que el terciari incrementa el seu pes a l’estructura econòmica, els beneficis de 
la productivitat total minven. Aquesta asseveració no sempre es compleix i, de fet, cal 
escorcollar molt millor què s’amaga darrera d’una economia de serveis. Així, s’ha pogut 
comprovar com a activitats de telecomunicacions, transport, intermediació financera, comerç i 
fins i tot les administracions públiques i els serveis sanitaris i educatius, l’avenç de la 
productivitat ha estat ben tangible. Però cal anotar que es tracta de qualificació del sector 
terciari; en síntesi: de la seva diversificació envers activitats que aporten majors valors afegits. 
En el cas de Balears, el gradual desenvolupament d’activitats intensives en noves tecnologies 
albira sengles consideracions: per un costat, es demostra que l’economia balear es troba més 
diversificada del que sembla (algunes dades que he aportat quant a les quotes dels sectors 
quaternari i quinari són ben il·lustratives al respecte); i, per altra banda, que l’empenta de les 
noves tecnologies, amb connexions gens menyspreables amb la Universitat de les Illes 
Balears, pot esdevenir, de mica en mica, en una base econòmica molt més robusta, fet que, 
endemés, promou l’extensió de dites iniciatives a d’altres branques de l’estructura productiva 
illenca (tant al mateix sector dels serveis, com a l’agrari i el manufacturer). En aquest punt, 
productivitat i innovació mantenen relacions estretes. 
 Pel que fa als processos innovadors, cal tenir en compte que no sempre les apostes 
estratègiques són efectives: és més rellevant observar el funcionament i l’evolució de les 
empreses que centrar-se, de manera acrítica, sobre la priorització de “sectors” que poden ser 
teòricament potents –o decadents…–, però que no sempre donen respostes homogènies per 
arreu. Així, podem observar com en les noves experiències industrials, amb fort component 
de la innovació, la biotecnologia assoleix un protagonisme essencial. Tots els parcs 
tecnològics pretenen gaudir d’experiències al respecte… independentment del mercat i del 
context que els envolta! Al seu torn, resulta cada vegada més difícil exposar que un sector “x” 
es troba en crisi; probablement, són les empreses que fan part de seu nus central les que 
mantenen una estratègia esbiaixada. D’aquí la significació de treballar en xarxa, de fer més 
flexibles els processos, d’actuar amb l’òptica de la cooperació. Però no ens enganyem: tot 
això comporta trencar amb el saber convencional, amb la forma estandaritzada d’operar en el 
món intern de les empreses… i, atenció, en les relacions amb els poders públics i les 
representacions sindicals.  
 La cooperació s’assoleix a partir d’un fet elemental: la generació de confiança, amb la 
finalitat de detectar oportunitats conjuntes. Però les derivades són múltiples: es tracta de 
col·laborar amb la visió de reptes estratègics –com ara “exportar” know how propi a d’altres 
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indrets del món–, sobre fonaments de grups reduits i, alhora, cercant rendibilitats particulars. 
Forçar aquests elements pot constituir una errada; d’ací que l’administració el que ha de fer és 
posar el greix possible per tal de lubrificar les relacions inter-empresarials i amb el sector 
públic. I, entre d’altres funcions, aquest darrer hauria de saber detectar aquells empresaris que 
tenen major capacitat de lideratge, que segurament poden facilitar el canvi cultural, que 
aplanaran les condicions per generar els desequilibris positius necessaris per a esperonar 
canvis, que dissenyaran noves estratègies que s’han d’ajustar precisament a n’aquests nous 
escenaris i reptes. Schumpeter, sempre present! En tot aquest procés, la innovació palesa 
manifestacions dispars: organitzatives, formatives, comercials, laborals, de forma que aquesta 
“i” petita en l’equació tradicional I+D+i esdevé capital. Màxim quan tractam amb economies 
fortament terciaritzades, com és el cas de Balears. Així doncs, podríem repensar les 
magnituds que, per a les economies illenques, representen els seus indicadors prou coneguts 
d’anèmia investigadora. Urgeix efectuar nous càlculs al respecte, tot i essent conscients de 
que existeixen a casa nostra equips competitius en els circuits acadèmics d’investigació, 
bàsicament organitzats des de la Universitat de les Illes Balears i instituts de recerca –com ara 
l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats–; però que, al seu torn, no encertam a mesurar 
correctament tots els processos innovadors, que s’estan executant sense cap mena de dubte, i 
que s’encabeixen en la innovació, la “i” de difícil càlcul, però amb dades que no encerten a 
explicar un fet incontrovertible: com és possible que una economia amb una massa crítica de 
poc més d’un milió de persones tengui empreses multinacionals que lideren, sense discussió, 
l’economia del turisme de masses en el món. Hi ha més innovació que la detectada a les 
estadístiques de l’INE, per la qual cosa es pot concloure que les dades d’I+D+i sobre el PIB 
regional, l’indicador substancial que no s’ha de perdre mai de vista, no poden ser l’únic 
exponent d’èxit d’una economia innovadora.  
 Però tornem a la cooperació. Aquí el treball que l’administració pública està 
desenvolupant, des del setembre de 2007, és prou il·lustratiu: una política de clústers 
empresarials, d’agrupació de firmes de tamanys diferenciats que, no obstant això, treballen 
amb horitzons comuns. En aquest sentit, la existència d’atmosferes de col·laboració descansen 
sobre la circulació de les informacions disponibles, les sinèrgies inter-empresariales amb una 
noció nítida d’interclústers, amb columnes clares: l’oferiment de serveis, la planificació, 
l’aportació de valors afegits, l’aprenentatge del disseny, la facilitat en les distribucions, 
l’explotació de l’experiència. És això el que perfila un nou model de creixement, en el què el 
sector terciari es diversifica, supera la fase de serveis tradicionals directes i s’eleva a uns 
estadis quaternaris i quinaris que tenen en les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació un component central. He recordat –i ho torno a fer– dades econòmiques 
concretes per fer veure que tot això que dic no és, en absolut, un marc teòric de treball, sense 
cap sustent empíric: assolir més del 5% sobre el PIB regional constitueix, d’entrada, un canvi 
rellevant en relació a observar l’economia turística, tot just, com el resultat de fluxes 
d’entrades i sortides pels nostres ports i aeroports. Però, endemés, la política econòmica que 
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un govern pot desplegar en altres esferes dels serveis proporcionarà, al seu torn, nous nínxols 
de mercat: l’aplicació de la Llei de la Dependència, per exemple, aplana la creació de llocs de 
treball especialitzats –de formació professional i de titulacions universitàries– que 
redireccionen en un sentit social el sector terciari de l’economia. Tal posicionament esdevé, 
de forma vehement, una tercera recta raó. 
 
4. Els fets econòmics creen impactes ambientals  
 La perspectiva històrica analitzada a n’aquest llibre convida a observar l’economia des 
d’un prisma diferent, on la significació dels elements ambientals capgiren la idea del flux 
circular de la renda com a paràmetre central del funcionament dels processos econòmics. La 
història, com sempre, és important. I els historiadors –destacaria les aportacions essencials de 
Josep Fontana i d’Enric Tello– ens recorden que tot allò que observem i analitzem com a 
“nou” manté, molt sovint, connexions directes i lligams estrets amb desenvolupaments d’un 
passat que, en el temps històric del planeta, és breu. El canvi climàtic esdevé un dels temes 
centrals, que ja preocupa la classe política. Però no és pas un procés novedós. Si estudiem els 
treballs que han ofert historiadors ambientals com Ch. Pfister o P. Acot, ens adonem de que, 
en termes relativament recents –sense anar a l’època dels dinosauris–, es produí la caiguda de 
les temperatures al segle XIV, que podem relacionar amb les crisis de collites que van 
acompanyar la catàstrofe de la Pesta Negra. Veiem després l'anomenada “petita edat glacial”, 
que va produir-se entre 1650 i 1850: l'època en què el gel baixava del nord, hi havia grans 
tempestes a l'Atlàntic (que haurien estat responsables de la derrota de l'”Armada Invencible”), 
el Tàmesi es glaçava i el gran pintor Brueghel retratava escenes de caça a la neu. Una hipòtesi 
lliga aquesta crisi climàtica a les taques solars, ja que sembla que es pot comprovar, per les 
observacions dels contemporanis, que de 1645 a 1715 no es van veure pràcticament taques. 
Ara bé, a més de parlar del passat, aquesta mena d’exercicis ens suggereix idees sobre els 
problemes del futur i, en concret, sobre l'anomenat efecte hivernacle. La presència de gasos a 
l'atmosfera, i especialment de diòxid de carboni, fa que una part de calor solar rebuda, dels 
raigs infraroigs que normalment serien radiats a l'espai, sigui absorbida per aquests gasos i 
elevi la temperatura mitjana del planeta. El procés és prou conegut. En principi, això no 
solament no és dolent, sinó que és necessari per a la supervivència humana. S'ha calculat que, 
si no hi hagués gens d'efecte hivernacle, la temperatura mitjana del planeta baixaria fins als 33 
graus centígrads (ara és de +15 i llavors seria de –18), la qual cosa faria la vida gairebé 
impossible. 

Per a entendre quins poden ser els efectes del clima en el futur convé veure com han 
afectat als homes els canvis en èpoques pretèrites. No ens hem de fixar en les catàstrofes 
puntuals, que normalment es recuperen en poc temps, sinó en l'evolució a llarg termini.35 I, pel 
                                                
35 No s’hauría d’abusar del concepte de "catàstrofe natural", que s’utilitza amb massa freqüència per a referir-se a 
fenómens que no tenen gaire a veure amb la naturalesa, sovint amb la intenció d’eludir les responsabilitats 
humanes i de donar la culpa al destí. Tal és el cas de la fam a l'Àfrica subsahariana, que depèn menys del canvi 
climàtic que de la destrucció d'una agricultura de subsistència reemplaçada per la munió de cultius que 
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que sabem, aquesta evolució demostra que la capacitat de l'home per a adaptar-se és 
extraordinària. Fins i tot societats de tecnologia molt primitiva s'han mostrat molt hàbils per 
afrontar els canvis que es produïen gradualment, en un llarg període de temps, de manera que 
cal pensar que la nostra capacitat adaptativa no serà menor, per més que formem part d'una 
civilització especialment insensata i depredadora dels recursos naturals. L'estudi de les 
fluctuacions climàtiques en el passat mostra que estem possiblement en un període 
interglacial que pot acabar, com tantes altres vegades, amb el retorn d'una nova glaciació. 
L'etapa càlida en què vivim des de fa uns deu mil anys no solament pot no ésser "normal", 
sinó resultar absolutament excepcional. Un científic nord-americà, J. Lewis (al seu llibre Rain 
of Iron and Ice) ha remarcat que el desenvolupament de la civilització humana coincideix 
amb aquests pocs milers d'anys de clima estable i benigne. Devem tota la cultura humana –
rubrica Lewis– a un període excèntric d'estabilitat climàtica que nosaltres prenem per normal. 
No sabem perquè els últims dos milions d'anys van ésser tan inestables, o perquè els darrers 
mil·lennis esdevenen més uniformes. El que sí tenim clar és que la civilització depèn de 
l'estabilitat climàtica. 

En aquest punt, la distinció, feta per Barry Commoner, entre biosfera i tecnosfera 
esdevé escaient. Donem un salt cronològic! La crisi ecològica planetària de principis del segle 
XXI és el resultat de la colisió entre tecnosfera i biosfera. La biosfera és la fina capa viva que 
s'ha format entre l'atmosfera, la litosfera i la hidrosfera per un lent i complex procés de 
selecció, des de fa 3.500 milions d'anys en què van aparéixer les primeres formes de vida, 
dins dels 5.000 milions d'anys d'història de la Terra. L'espècie humana ha trigat molt a ser 
conscient de que la biosfera constitueix una unitat interrelacionada que funciona com un gran 
sistema viu. De fet, no fou fins el 1926 que el geoquímic rus Wladimir Vernadsky va 
presentar, per primer cop, la biosfera com la conceptualització global del conjunt de sistemes 
vius de la Terra. Però al seu costat ens trobam amb el conjunt de ciutats, infrastructures de 
transport, conreus i pastures, explotacions mineres, flotes pesqueres, pantans i centrals 
elèctriques, fàbriques i plantes de producció de tota mena, bases militars i abocadors de 
residus, també constitueixen un sistema integrat: és la tecnosfera. I la insostenibilitat 
ecològica dels actuals sistemes de producció i consum deriva del enfrontament entre la 
tecnosfera i la biosfera, per una raó central. Els processos de la tecnosfera són lineals, 
innovadors i desballestadors; no han estat pensats, construïts i desenvolupats per ser 
compatibles amb els processos cíclics i autoperpetuadors de la biosfera sobre la que resideix. 

Només hi ha una manera de fer les paus amb el planeta: refer la tecnosfera. La qual 
cosa significa redissenyar-la i reconstruir-la per tal de que esdevingui compatible amb els 
equilibris autoorganitzats de la biosfera. És a dir, per a que la pròpia societat humana pugui 
ser perdurable a llarg termini. Per fer-ho, cal que revisem a fons la nostra manera de pensar i 

                                                                                                                                 
demanaven els mercats europeus. Que la fam tingui una presència cada vegada més gran al nostre món, i que 
hagi fet la seva aparició fins i tot en les capes pobres dels països més rics, és un procés que difícilment podem 
explicar a partir de la naturalesa, si no és d'allò que anomenem, prou inexactament, la “naturalesa humana”. 
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la nostra forma d'actuar. Així doncs, cal que l'ecologia i l'economia retrobin la seva arrel 
comuna: vet ací, doncs, una quarta recta raó. 
 
5. Encertar la diagnosi 
 Finalment, s’imposa claredat en la diagnosi de la política econòmica. La literatura més 
potent en aquest respecte ressalta les dificultats que tenen els models de creixement actuals, 
justament en les tres direccions que hem apuntat en aquest llibre: la pèrdua de la productivitat, 
les externalitats ecològiques i l’aposta per la innovació. Són tres eixos cabdals el tractament 
dels quals pot facilitar transitar d’una pauta productiva a una altra: d’un model extensiu en 
ocupació territorial i intensiu en força de treball, a un nou escenari que seguesqui utilitzant els 
actors vigents, però que no renuncïi a trobar-ne de nous. Estic convençut que cap expert albirà 
l’esclat de la Gran Recessió, diguin el que diguin certs propagandistes que s’han apressat a 
indicar que ells ja advertiren, fa més de cinc anys, que venia una crisi econòmica brutal. 
L’economia no és una ciència predictiva, i sembla que se’ns jutja, als economistes, per la 
nostra capacitat d’augurar un futur que, per definició, és incert i inestable. Però amb la 
mateixa convicció afirm, atès que existeixen nombrosos textes i referències al respecte, que 
alguns científics socials sí que predicaren la necessitat de canviar els models de creixement. 
L’argumentació per defensar això era, i ho continua essent, els límits que poden tenir 
economies madures per a seguir en un procés de creixement expansiu, sustentat sobre un 
sector –com ara l’immobiliari– que delata altes contractacions en èpoques de fort 
desenvolupament, efectes demogràfics potents –amb immigracions molt acusades– i, com a 
derivada essencial, una clara caiguda de la productivitat del treball. Els exemples d’economia 
aplicada són nombrosos, i abasten tant les economies regionals com els agregats nacionals. 
Per tant, cap màgic observà les espurnes d’una crisi que ha esdevingut la més important des 
dels anys trenta. Però, com a contrapartida, alguns subratllaren la necessitat peremptòria de 
repensar els models de creixement, en un sentit dinàmic, no fossilitzat, val a dir, a partir dels 
pàlpits dels mercats.  
 A hores d’ara, la situació de les economies divideix als economistes. O estímuls fiscals 
mantinguts o sistemes pressupostaris equilibrats: heus ací la dicotomia que es fa avinent. Hem 
passat d’una recuperació de les polítiques keynesianes, aplicades per arreu, a una represa, 
auspiciada pel pànic en l’evolució de les finances públiques, de l’ortodòxia pressupostària, de 
la histèria pel dèficit públic, de la urgència per reequilibrar els comptes. Tornar a l’equilibri en 
una situació de flagrant desequilibri; marcar estabilitat financera quan les economies reals es 
troben en un estat d’incertesa. Retirar, en definitiva, la respiració assitida a un malalt que 
encara es troba en cures intensives i que ha de menester més transfussions. Tornam, sembla, a 
1937, quan el president Franklin Delano Roosvelt tancà les aixetes públiques davant 
incipients signes de recuperació econòmica, i Estats Units caigué, de bell nou, en la trampa 
del dèficit. S’ha escrit molt sobre això, i fins i tot s’han fet referències constants, com deia, a 
la història econòmica. Però em tem que les lliçons no s’han apreses en la seva totalitat. I vegin 
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com les declaracions dels polítics, de les institucions i dels bancs tornen a reivindicar, tot i 
reconeguent que hi ha pocs brots verds –o, directament, no n’hi ha!– la reducció dels dèficits, 
del deute públic, dels estímuls fiscals en definitiva. Tot això té una gran transcendència en les 
macroeconomies dels Estats; però és igualment clau en les estructures econòmiques de les 
regions. Parlar d’un canvi de model de creixement, com feim a Balears, serà possible –i les 
planes anteriors adoben aquesta tesi– si el mercat accepta tot allò que sigui novedós que estam 
generant i produint a casa nostra. Però, al mateix temps, és determinant que les polítiques 
públiques facin prosperar sinèrgies i complicitats amb el teixit privat. I aquí el pressupost és 
fonamental, i si els marges són insuficients, no resta més alternativa que, en el camp estricte 
de la inversió –no de la despesa corrent– recórrer al deute en els marges raonables, legals, que 
siguin factibles. I a la generació de dèficits. Tot en el marc de la crisi econòmica, amb la noció 
també clara de que un canvi en el cicle, la represa en la generació de renda, haurà de 
comportar mecanismes correctors d’aquests desavenços. Aquesta és, al meu parer, la clau. La 
obstinació en retornar massa aviat a l’ortodòxia pot ser problemàtica per diferents motius: 

a) Els mateixos agents que recomanen això –certs bancs, agències d’avaluació i 
institucions econòmiques– són els que erraren de forma clamorosa en totes les seves 
receptes anteriors a la crisi. És més: la seva diagnosi no contribuí ni a preveure, ni 
acarar, ni a resoldre les externalitats de tota mena provocades per errades de càlcul, 
posicions acomodatícies i resolució de beneficis sucosos i expeditius. Que aquestes 
entitats, entre les què es troba el Fons Monetari Internacional, marquin novament la 
pauta, amb escasses dosis d’autocrítica, tot fent servir els seus models erràtics com a 
instrumental infal·lible, no és garantia de res.  

b) Les mateixes agències de qualificació, que ara batejen notes de bondat o de resquemor 
a països i regions, que esdevenen signes rellevants per als mercats crediticis, foren 
laxes i imprudents en el decurs de les bimbolles financeres. De fet, col·laboraren de 
valent per inflar-les, de manera que la seva responsabilitat és molt elevada en la gènesi 
de la crisi. El que resulta més curiós és que les seves relliscades en el passat han 
transformat el treball d’aquestes empreses: ara són tan dures i severes, que també 
poden caure en el parany d’equivocar les seves recomanacions. I, a l’ensems, els seus 
informes poden servir –estan servint– per alimentar atacs especulatius a països 
concrets, amb anuncis de dificultats en els retorns de préstecs de forma que 
s’encareixen els processos d’endeutament.  

c) L’esbiaix en l’anàlisi de les xifres del deute i del dèficit públics. Les dades, a hores 
d’ara, són contundents: tant Estats Units com el conjunt de la zona euro tenen, en 
xifres del juliol de 2010, ratios força pitjors que, per exemple, l’economia espanyola. 
Resulta sorprenent que tant Alemanya, com Gran Bretanya, França i Estats Units han 
irrigat amb cabals públics, de manera generosa, les arques d’entitats bancàries, fins 
arribar a processos consemblants a la nacionalització, mentre Espanya no ha fet més 
que polítiques d’avals de dipòsits bancaris. Però la hisenda pública espanyola, 
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contràriament al que pensa molta gent –que parla de que es deixi d’ajudar als 
bancs…–, no ha injectat ni un sol euro al sistema financer, atesa la seva solidesa front 
a d’altres del món. Però vegin com la paradoxa és cridanera: els bancs i les caixes són 
més severs amb les seves polítiques de crèdit… i les agències avaluadores penalitzen 
l’economia espanyola front a les que, en realitat, tingueren comportaments més 
imprudents des de l’òptica financera! La base fiduciària dels moviments dels capitals i 
els processos d’endeutament i de generació de dèficits, haurien de condicionar molt les 
polítiques econòmiques a aplicar: pens que és molt més urgent resoldre les dificultats 
de les economies reals, nacionals i regionals, que no pas solventar, en el curt termini 
les situacions innegables de desequilibris que promou la crisi. Aquesta és una de les 
grans lliçons de la història econòmica. La recuperació es produirà quan el creixement 
econòmic, que serà força alentit, començi a generar ocupació neta, tot i que durant 
molts mesos és difícil que es pugui veure una correlació directa i positiva entre 
creixement econòmic i creació de llocs de treball. Ja he dit a un altre lloc (a L’eixam i 
les abelles) que els costos de transició hi són ben presents, quan un model entra en 
crisi i es pretén treballar amb l’horitzó d’una altra pauta productiva amb connectivitat 
mercantil.  

El debat és intens en el camp de l’economia. I les rectes raons palesen molt sovint corbes 
sinuoses. La discussió és ben oberta i reprén, d’alguna manera, la intensa i ferotge esgrima 
intel·lectual que protagonitzaren, dècades enrera, aquests grans economistes que foren Hayek, 
Keynes, Friedman i Samuelson. Així doncs, caldria mantenir la idea del cicle econòmic en el 
sentit de pensar que, ara mateix, el que pertoca és treballar per recuperar el més aviat possible 
els ressorts bàsics de l’economia productiva, assolir el creixement i, després, orientar esforços 
per sanejar els comptes públics. Es dibuixa així una cinquena recta raó. 
 
6. Cap a una nova planificació de l’economia balear 

Tornem a Balears. La problemàtica ambiental de les Illes obliga als investigadors a 

plantejar vies de treball que possibilitin, en els àmbits més propers, identificar i, si s'escau, 

mesurar els elements que porten o no vers una situació d’insostenibilitat. És en aquest sentit 

com cal entendre una planificació integral (economia-medi ambient) que adopti una 

consideració sistèmica de la realitat i que rompi amb la planificació tradicional caracteritzada 

per: (1) ignorar els processos de transformació d’energia, materials i recursos naturals, (2) 

considerar les pertorbacions del medi ambient fruit d’una visió interessada, incompleta i 

reduccionista, (3) ressaltar allò que és quantitatiu sobre el que és qualitatiu, (4) referenciar la 

dimensió temporal a partir del sistema social (període de maduració de les inversions, període 

entre-eleccions) i oblidar el temps dels processos naturals, i (5) clarament circumscrita al curt 

termini. Com a contrapunt, es tracta de: 
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a) Identificar i classificar els elements bàsics dins el conjunt d’interaccions. S’ha de 

centrar l’atenció en les relacions i interdependències entre l’estructura socio-

econòmica i els processos que tenen lloc en el medi físic. Es palesa, doncs, la 

necessitat d’obtenir més i millors informacions a nivell social, econòmic i 

ambiental. 

b) Veure la realitat com un conjunt que assoleix una visió dinàmica. En aquest sentit, 

cal: (1) geo-referenciar la informació, (2) elaborar fitxes estandaritzades que 

recullin, periòdicament, dades de tot el territori, i (3) traduir la informació a 

indicadors. Es rubrica així la rellevància d’elaborar noves variables per tal 

d’identificar elements estabilitzadors i potenciadors de les transformacions 

necessàries. 
Per tant, dos factors sobresurten del que s’acaba d’exposar: 

1. L’obtenció de més i millors magnituds ambientals. El principal entrebanc a l’hora d'establir 
dades biofísiques a Balears és la informació. Les causes són evidents: fins fa poc temps, l'únic 
paràmetre que totes les institucions, de caire públic i privat, consideraven com a clau per tal 
d’avaluar l’evolució econòmica era el càlcul del PIB. Aquest indicador sintètic amaga, 
malgrat la seva importància, algunes trampes flagrants que, des de l'òptica mediambiental i 
per l'aspecte que ara ens ocupa, convé subratllar: 
a) Una matisació important a la riquesa generada. Sovint es proporciona informació relativa a 
la participació dels salaris o del capital en el valor afegit, però aquesta contribució és fictícia. 
Seria important analitzar aspectes centrals, com ara les modificacions al teixit productiu i 
social, l'apropiació dels excedents, el control del procés d'acumulació, elements, en definitiva, 
que es vinculen de manera directa amb la gestió dels recursos naturals. Al seu torn, les dades 
convencionals dissimulen aspectes determinants, per exemple, la pobresa i la marginació, 
productes del creixement econòmic en la seva vessant més fosca i terrible. Com afirmen 
Mahbub ul Haq i Amartya Sen –creadors de l'Inform sobre el Desenvolupament Humà de les 
Nacions Unides–, és cada cop més urgent la concreció de mesures que es trobin igualment 
poc refinades com és el PIB –un guarisme que no recull, en absolut, les diferents cares 
d'aquest poliedre que és el desenvolupament econòmic–, però que, alhora, no siguin tan 
cegues davant dels aspectes socials i ambientals de les vides humanes.  
b) Els problemes dels valors afegits. En efecte, el PIB comptabilitza com valors afegits els 
costs ocasionats per l'activitat productiva sobre el medi ambient, les despeses generades per 
les grans aglomeracions urbanes –magnituds de tota mena i que abasten els costs ambientals– 
i les relacionades amb l'eliminació dels residus. No es tracta de refusar aquest indicador com 
unitat significativa de mesura; ben al contrari, hom persegueix afegir a les variables 
estrictament monetàries aquelles de caràcter no crematístic que, malgrat això, es podrien 
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visualitzar millor si s'elaboressin amb la mateixa celeritat i convicció acadèmica que el PIB 
per a, en certs casos i si fos escaient, traduir-les en termes monetaris.  
 Així doncs, el sistema comptable que desconsidera els intercanvis de materials i 
energia amb el seu entorn immediat, en suma, amb el seu ecosistema, està condemnat a 
obtenir diagnosis esbiaixades sobre la realitat ecològica i, per extensió, sobre la mateixa 
situació econòmica. En els escenaris en què això sigui possible, cal posar preus a les funcions 
que realitza el medi ambient a la nostra societat per inserir aquests valors a la presa de 
decisions públiques, i gaudir d'aquesta forma d'un indicador d'importància capital. Però tot 
això és factible si existeix una evident preocupació per introduir a les taules estadístiques més 
convencionals aquelles informacions que s'expressen en volums o en unitats físiques i que 
reflecteixen aspectes del consum, de l'oferta i de la demanda que no sempre tenen traslació 
monetària. Aquest és un aspecte crucial i significa canviar de manera notable quant a la 
metodologia de treball sobre la reconstrucció de variables econòmiques. Val a dir que, 
històricament, la relació entre el medi natural i el subsistema social ha donat lloc a formes 
específiques de gestió ambiental. A les societats més desenvolupades, aquesta gestió s'ha 
orientat per una concepció de l'econòmic, on la noció de producció ha anat progressivament 
separant-se del seu contingut físico-natural i amb clares orientacions envers el valor de canvi 
dels objectes. D'aquesta manera, els recursos naturals es quantifiquen per la seva possibilitat 
d'apropiació i pel seu preu de transacció en el mercat.  
2. La confecció de matrius d'indicadors. Per al cas de Balears, és important tenir present que 
la manera d'apropiació social dels recursos naturals és un element capital per a entendre l'ús 
dels mateixos i influeix decisivament en la ubicació d’individus, grups i societats. Els 
desequilibris territorials o disparitats locals tenen molt a veure amb la utilització social del 
medi natural. En aquest respecte, els indicadors de caire biofísic que es puguin aportar, per tal 
d'incorporar-los a la bateria de dades que afecta el creixement crematístic de l'economia de les 
Illes, han de servir com a base enriquidora per a obtenir una radiografia més precisa del nostre 
desenvolupament humà. La intersecció de variables de caràcter monetari amb d'altres de 
naturalesa biofísica presenta una triple virtualitat: 
a) La font de coneixements que pot resultar és prou sòlida, ja que s’empra la mateixa 
metodologia de treball que es fa servir per concretar les taules Input-Output convencionals. 
b) El cúmul de dades pot permetre canviar tendències, des del moment en què es tracta de 
plantejaments de caire integrat i no parcelat. És a dir, els resultats de rebot que es poden 
derivar d'una determinada activitat econòmica s'expressen no únicament en termes monetaris, 
sinó igualment en la seva orientació més estrictament biofísica, ja sigui el major consum 
d'inputs escassos o la generació d'outputs tòxics. La noció que cal tenir present és que una 
actuació sobre un element de l'estructura econòmica afecta, en major o menor grau, la resta 
dels elements. Els factors són, doncs, interdependents. 
c) La possibilitat de construir un quadre de comandaments en el què sigui possible donar 
orientacions quant a les conseqüències del creixement econòmic sobre els recursos naturals. 
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A hores d'ara, i malgrat els entrebancs per tal de replegar dades i informacions sobre aspectes 
no monetaris de l'economia, existeixen suficients treballs, fets amb metodologies inter-
disciplinars, que marquen una tendència quant a l’impacte ecològic del creixement 
econòmic.36 Aquestes noves bases han d’abastir problemàtiques que impliquen la producció 
de residus i d’agents contaminants, fins els consums de territori, d’energia elèctrica i d’aigua. 
Metodològicament, resulta complicat establir tals variables de manera agregada, ja que la 
inexistència d’una preocupació estadística pels temes ambientals ha obviat, durant molt temps 
–com s’ha dit–, el seu recull. Per altra cantó, no és factible, pel moment, construir un índex 
sintètic –consemblant al PIB– que ponderi informacions diferents i que sigui eloqüent quant a 
l’impacte ecològic de l’economia. Hom imposa, doncs, treballar amb diferents unitats de 
mesura, curosament escollides, que representin l’estat ambiental d’una regió. L’exercici és 
més plausible en el cas de poblacions concretes, en què els organismes que en depenen –ja de 
caire municipal, o bé de perfil més autonòmic– poden permetre la reconstrucció de xifres 
biofísiques que tenen una relació directa amb el procés econòmic. Per tant, mesurar 
l’economia també amb criteris biofísics confereix una sisena recta raó. 

                                                
36 En aquest respecte, cal destacar la recent aportació d’un equip dirigit pel professor Onofre Rullán, integrat per 
científics socials de procedència dispar, que ha concretat tretze indicadors de caire biofísic sobre l’economia 
balear. Aquest estudi ja tingué un precedent rellevant: una investigació molt detallada sobre més de trenta 
indicadors, coordinada pels professors Macià Blàzquez i Ivan Murray, on es plantejava la idea, a partir de dits 
materials, d’un tercer boom turístic amb conseqüències negatives per a la preservació del capital natural illenc. 
També en dates molt recents, jo mateix amb Ivan Murray hem proposat deu indicadors de mesura de la 
sostenibilitat a Balears, una aportació que perllongava una anterior que vaig signar amb Antoni Riera. En síntesi, 
hom gaudeix ara de més informacions i estats de situació del medi ambient a les Illes, i malgrat les dificultats per 
sistematitzar les dades disponibles, hom disposa de magnituds força il·lustratives quant als problemes ecològics 
derivats del creixement econòmic. L’esforç dels organismes públics, en relació a l’anàlisi de dades ambientals, 
és destacable. En aquest punt, cal assenyalar sobretot la feina que està duent a terme l’Observatori 
Socioambiental de Menorca des de fa més de deu anys, amb recollida de dades de tota mena amb una nítida 
orientació de transversalitat de disciplines científiques; mentre els informes de conjuntura econòmica que elabora 
la conselleria d’Economia i Hisenda incorporen, des de novembre de 2007, tot un seguit d’informacions molt 
concretes sobre el medi ambient a Balears, que es situen al costat de les magnituds de caire crematístic més 
convencionals. 
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Cloenda: set rectes raons 

 
 L’anàlisi de l’economia balear gaudeix, al meu entendre, d’un discurs coherent, 
integrat per aportacions de distints autors, amb plantejaments ideològics dispars, amb nocions 
epistemològiques diferents. Un esforç, doncs, col·lectiu, que representa un avenç de la ciència 
econòmica a Balears. Aquest llibre, juntament a L’eixam i les abelles, ha pretés contribuir, 
modestament, a fornir aquesta plataforma teòrica que ordena peces disperses per bastir un 
mosaic interpretatiu més entenidor, que serveixi per a la política econòmica. Amb la 
consciència de que repensar la nostra manera de créixer no és, en absolut, un exercici trivial, 
inútil i sense cap mena de projecció pràctica. De fet, les meves reflexions han girat al voltant 
d’aquestes sis rectes raons, que prec recordin de bell nou: 

1. Cal ampliar la visió de l’economia i de la política econòmica en un sentit holístic, 
entenent l’economia com un sistema obert i, per tant, subjecte a inestabilitats. 

2. La història econòmica és la potent base explicativa del creixement actual: res 
s’improvisa, ja que som hereus del que érem. 

3. En economies madures amb un intens component dels serveis, cal diversificar aquest 
sector terciari i treballar amb horitzons d’activitats quaternàries i quinàries per superar 
els greus problemes de productivitat, un fenómen que és històric. 

4. L’economia i l’ecologia han de retrobar la seva arrel comuna. Això ha de tenir efectes 
pràctics a la política econòmica, amb la noció nítida de que la termodinàmica –una 
visió que no es pot perdre de vista– és, també, economia. 

5. Els cicles econòmics hi són presents, i les polítiques a aplicar –fiscals, monetàries, 
pressupostàries– han de variar en funció de l’evolució interna de dits cicles. La 
rigidesa és enemiga de l’observació empírica dels fets econòmics. 

6. Urgeix mesurar l’economia també amb paràmetres biofísics per a copsar els impactes 
–socials, ecològics, territorials– que esperona el creixement. 

Els sis enunciats parteixen d’un cos de pensament que és general; però es focalitzen en un 
estudi de cas: l’economia balear, amb vessants precises. En aquest sentit, cada vegada 
existeixen més aportacions, ja des de la Universitat, ja des d’altres institucions i despatxos 
professionals, que incideixen en la tesi d’observar les contradiccions i els límits del model de 
creixement illenc. I, alhora, que no descuiden les fortaleses tangibles, que també hi són i 
massa sovint s’obliden quan s’incorr en aquest exercici al què som tan entregats: 
l’autoflagelació econòmica i social, un despreci o menysteniment envers tot allò que sorgeix 
de les estructures illenques, amb una visió estàtica dels processos econòmics i històrics.  

Es pot deduir d’algunes asseveracions que s’han fet –sorgides a partir d’opinions més 
superficials i acientífiques, que estenen a totes les esferes allò que s’esdevé al món més 
estricte de la política–, malauradament dominants en molts àmbits, que tenim el que tenim per 
circumstàncies de l’atzar, la sort, el nostre tarannà passiu i el posicionament geogràfic de 
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Balears. Cap mèrit a elements endògens, com ara el pionerisme, la cultura del mercat, 
l’evolució històrica, l’esforç individual i de grup, el caire emprenidor, el risc inversor, les 
lluites socials i ecològiques per plantejar una forma diferent de desenvolupar-se en un estadi 
econòmic ja madur. Un esglaó al què s’ha arribat a cop d’entregues, de sacrificis, de 
contradiccions, de negociacions i d’una gran intensitat de treball. Pel contrari, segons els 
asserts més derrotistes, sembla que tot això es consumeix amb una passivitat absoluta, sense 
cap mena de dialèctica: amb una clamorosa paràlisi farcida, emperò, de mediocritat sobre la 
què només emergeix, ai-làs, la divinitat dels crítics emmirallats, d’aquells que forneixen el 
discurs demolidor. Discrep frontalment d’aquesta visió, que he contrastat amb rotunditat tant 
a les planes que ara es tanquen com a d’altres treballs.  

Els dos llibres (L’eixam i les abelles i La Recta Raó) tal vegada siguin útils per a 
analitzar l’evolució de l’economia balear inserida en unes coordenades amples del 
coneixement científic; alhora, potser que lliurin factors a considerar per a l’aplicació de 
polítiques econòmiques. Em sentiria molt safisfet si així fos. Però el que soc conscient és que 
aquestes aportacions s’enquadren en un panorama de gran incertesa per al món econòmic i 
social. I que, per tant, pretendre donar receptes resolutives és un exercici pretenciós i poc 
assenyat. Els economistes que observen la nostra disciplina com un complex feix de dades 
transversals, de procedència dispar, no es poden contagiar de l’arrogància que suposa 
presentar l’economia com una disciplina que, suposadament propera a la Física i gràcies a 
instrumentals economètrics, és capaç de treballar amb major rigor de forma separada d’altres 
científics socials i naturals. I preveure el futur amb criteris d’exactitud. En aquest sentit, els hi 
confés que em fan somriure els comentaris i les discussions sobre els decimals a la dreta de la 
coma, quan es parla de previsions de creixement. Perquè la inestabilitat dels nombrosos recels 
que indueix l’evolució econòmica, em fa ser més cautelós i humil; i, perquè no dir-ho, 
desconfiat dels que sempre, amb rètols lluminosos a les planes salmó de la premsa 
especialitzada, han tingut les solucions que després els mitjans publiciten… encara que les 
relliscades siguin monumentals! Sorprén que la nostra memòria econòmica sigui tan fràgil, i 
els mateixos economistes insignes que equivocaren la seva diagnosi, amarada en grans 
formulacions matemàtiques, segueixin gaudint del favor –i del fervor– de les principals 
institucions econòmiques del món i fent prediccions amb la mateixa i descarada naturalitat. 
Pel contrari, s’està més còmode –i és més honest– amb les vacil·lacions i les dubtes severes 
que presideixen els arguments del químic Ilya Prigogine, del matemàtic Benoît Mandelbrot, 
de l’economista Amartya Sen o del biòleg Stephen J. Gould. Tots ells amb consideracions que 
parteixen d’un fet rellevant: que es treballa en desequilibri, car la matèria en equilibri sempre 
és cega –com diu Prigogine–, mentre que, lluny de l’equilibri, comença a veure. I el futur? 
Mirin: incert i desconegut, en el què només hem de ser capaços de dibuixar tendències tenues 
a partir d’un treball rigorós en el present. Keynes rubricaria, ben segur, aquest assert. 

He desentrallat en aquest llibre sis grans rectes raons. Però hi manca una més, que ho 
sintetitza tot per les ramificacions que se’n desprenen; és aquesta: la necessitat imperiosa de 
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treballar amb sincers horitzons de col·laboració transdisciplinar i superar, a Balears, l’auto-odi 
econòmic i social, amb el convenciment de que hi ha destreses i coneixements per, amb totes 
les dràstiques dificultats que ens sacsejen, sortir amb millors potencialitats. En aquest punt, 
Albert O. Hirschman, un dels economistes que més m’interessen, ens ha mostrat la 
importància del que anomena empowerment, de difícil traducció (tal vegada: 
“empoderament”). Es tracta, en definitiva, de la capacitació de la població per identificar 
mancances i oportunitats, i estimular així el que es podria qualificar com “aprendre-fent”, el 
procés de coneixement edificat –que ultrapassa aules docents, tot i que s’enriqueix amb la 
formació reglada– des de la saviesa del contacte amb allò que és quotidià –una màquina, una 
llar, un taller, un espai fabril, un hotel–, sobre pràctiques concretes que s’acaren a la dura 
realitat. Tot molt allunyat de la idea de passivitat i victimisme, de desfeta estructural, de 
misèria acceptada amb estoicisme, que és aquest auto-odi que deia més amunt. La força de 
resistir, de lluitar i de prendre la iniciativa han estat signes identificatoris en el procés de la 
història econòmica balear, amb èxits contrastats. Una base que no es pot dejectar, car 
representaria negar el devenir històric. 

Per tant, a banda d’esperonar abelles laborioses per treballar en un eixam comú, com 
vaig escriure a L’eixam i les abelles, urgeix saber trobar i activar aquestes, ara sí, set rectes 
raons, més elaborades i amb comunió amb la naturalesa, com deia Marc Aureli, el savi 
emperador, per a que ens faciliti l’encert en les nostres decisions. 
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