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LLIBRES m

L’economista BernardMaris, assassinat a l’atemptat contra la revista Charlie Hebdo GTRES

L’economiade l’OncleBernard
Ariel recupera un dels provocadors textos de l’economista assassinat de ‘Charlie Hebdo’

Justo Barranco

B
ernard Maris va ser
una de les víctimes
del sagnant atemp
tat del gener passat
contra la revista sa

tírica francesa Charlie Hebdo,
en la qual l’economista, escrip
tor i periodista firmava amb el
pseudònim d’Oncle Bernard.
Maris, que va ser professor
d’Economia a la Universitat
ParisVIII i a la Universitat
d’Iowa, i que era membre del
consell general de la Banque
deFrance des del 2011, partici
pava habitualment en tertúlies
econòmiques de programes de
televisió i ràdio.AFrance Inter
tenia fins i tot una crònica set
manal titulada, irònicament,
Ho he entès tot de l’economia. I
un títol menys irònic, bastant
més directe –encara que ironia
al llibre no en falta– és Carta
abierta a los gurús de la econo-
mía que nos toman por imbéci-
les, una obra que Maris va pu
blicar l’any 1999 i que ara recu
pera l’editorial Ariel. I que,
potser sense gaire sorpresa, no
ha perdut un àpex d’actualitat
i sembla escrita després de la
crisi econòmica desencadena
da l’any 2008.
Un llibre d’estil incisiu –per

dirho suaument– que té uns
quants herois –assenyala la ge
nialitat de Marx i Keynes, que
es van esforçar per explicar el
capitalisme i les seves lleis, “un
a partir de la competència i de
l’explotació dels febles, i l’al
tre, ignorant el primer, a partir
de la psicologia i l’actitud da
vant els diners i la incertesa”– i

que també presenta unes quantes
víctimes propiciatòries, notable
ment Robert C. Merton i Myron
Scholes, premis Nobel d’Econo
mia l’any 1997 pels seus treballs
sobre el preu de les opcions fi
nanceres i protagonistes d’un
dels grans desastres econòmics
de finals dels anys noranta. Bàsi
cament, assenyala,Myron i Scho
les es van creure les seves pròpies
teories, es van llançar a dirigir un
gran i tristament famós hedge
fund anomenat Long Term Capi

tal Management que mai no va
arribar al llarg termini perquè es
va enfonsar el 1998 amb un forat
de milers de milions de dòlars.
ElNobelGérardDebreu és una

altra de les seves bèsties negres:
el recorda en una conferència a
París en la qual l’interroguen per
l’economia francesa. Ell és ho
nest, no en sap res. I no l’interes
sa. Ell només s’ocupa de la teoria.
Gaudeix de les seves matemàti
ques sobre l’equilibri en una
asèptica torre d’ivori.

I és que Maris ataca durament
l’actuació de molts economistes
que fins i tot, recorda, s’atrevei
xen, com Jacques Attali, a fer
broma dient que “un economista
és aquell sempre capaçd’explicar
l’endemà per què a la vigília afir
mavael contrari del quehapassat
avui”. “És la definició d’un bufó”,
diu secament l’Oncle Bernard,
que subratlla que els metges, els
enginyers i els maquinistes de
tren no tenen llibertat per equi
vocarse: s’arrisquen a la presó. I

llança un altre dard precís: dema
nar comptes és el mínim que es
pot exigir a la ciència del que és
útil i el que és quantificable.
Una ciència en la qual, assegu

ra, paraules talismà com eficàcia,
equilibri i òptim, que s’utilitzen
una vegada i una altra per justifi
car que el mercat vagi al seu aire,
que s’autoreguli, i que tenen el
seu origen en idees com la del
també francès Léon Walras
d’aplicar la física a la vida social,
fa temps que han quedat invali
dades pels descobriments de la
mateixa ciència econòmica, que
mostren que el mercat no condu
eix naturalment a l’equilibri, i
malgrat això es continuen utilit
zant com si fossin zombis.
Maris carrega contra l’abús de

les matemàtiques, contra la ver
borrea econòmica que tant pot
significar una cosa com exacta
ment la contrària, contra les de
mostracions tautològiques, con
tra el projecte d’una economia
“pura, etèria, sense taques soci
als, ni desgràcia humana, ni vida”
i, en general, contra gairebé tot.
Sense anar més lluny, “contra els
que acumulen primes i bonifica
ció i volen suprimir els subsidis
d’atur, els afavorits que donen lli
çons, els privilegiats que denun
cien els privilegis i els estalinistes
del mercat”.
Per aMaris, més enllà del tema

del valor, central des de Walras,
avui cal tornar a les fonts de l’eco
nomia, al problema que ja va
plantejarRicardo: quèés la rique
sa i com distribuirla.

BIG DATA PARA DIRECTIVOS
Genís Roca i Albert Solana
Empresa Activa

Barcelona, 2014

124 pàgines

Preu: 12,50 €; e-book, 5,99 €

El món del big data, l’univers de
l’allau de dades que les noves tec
nologies posen a la nostra dispo
sició i que, analitzades, permeten
generar més negoci, s’ha conver
tit en el nou paradigma de gestió.
Encaraque,assenyalenelsautors,
òbviament l’ús de les dades per
prendre decisions és una pràctica
habitual per aundirectiu.Això sí,
apareixen termes nous per desig
narla i també nous sistemes tec
nològics que generen immenses
quantitats de dades i que perme
tenrespostesen tempsreal, un fet
que suposa un gran avantatge
competitiu per a les organitzaci
ons.Aquest llibre intentamostrar
a qualsevol directiu o emprene
dor en què el pot ajudar la gestió
debigdata i quins sónelsparàme
tres principals a tenir en compte
per treballarhi.

GUÍA PARA COMPRENDER LA
MICROECONOMÍA
Juan Carlos Aguado i HamidManoudi
Pirámide.Madrid, 2015

212 pàgines

Preu: 19 €; e-book, 12,98 €

El comportament microeconò
mic dels consumidors, de les em
preses, dels mercats i dels go
verns explicat de manera intel∙li
gible a qualsevol lector. Els
monopolis –i els seus costos soci
als–, la competència perfecta,
l’oligopoli, la teoria de jocs, els
béns públics i les externalitats
–els efectes que té l’acció d’un
agent econòmic sobre un altre i
que no és compensada, com quan
una empresa contamina locali
tats properes– i la seva possible
correcció són alguns dels aspec
tes que aborda aquest manual
juntament amb els costos de les
empreses, el comportament del
consumidor i les seves decisions
de compra: hi ha béns, anome
nats Giffen, que quan augmenta
la renda paradoxalment es con
sumeixenmenys, com el pa.

EL ROSTRO DE LAS EMOCIONES
Paul Ekman
Traducció de Jordi Joan Serra

RBA. Barcelona, 2015

318 pàgines

Preu: 18 €

Les emocions exerceixen un pa
per vital en les nostres relacions
amb els altres. Així que no és so
brer posarlos rostre. El psicòleg
PaulEkman, pioner en l’estudi de
les emocions i la seva relació amb
l’expressió facial, proposa en
aquest llibreunviatge a travésdel
món de les emocions. Un viatge
que explica quan i per què ex
pressem el que sentim, els canvis
que es produeixen a l’interior del
nostre cos... i els senyals que eme
tem a través del llenguatge dels
gestos i de la veu. Amés, reflexio
na sobrequè fa que esdisparin les
emocions, si és possible contro
larles i per què unes persones les
emmascaren molt millor que al
tres, i proposa un test per desco
brir la nostra capacitat de dissi
mularles i comprendre els sig
nes dels gestos dels altres.

CARTA ABIERTA A LOS GURÚS DE LA ECONO
MÍA QUE NOS TOMAN POR IMBÉCILES
Bernard Maris
Preu: 15 € e-book, 7,99 €
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