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Eriçons i guineus: creixement balear envers on? 
 

Carles Manera 

 

1. Els clàssics ens ensenyen 

 L’escriptor i filòsof Isaiah Berlin recollí, el 1939, un vell i enigmàtic vers del 

poeta grec Arquíloc de Paros (680-645 AC): “El guineu sap moltes coses; l’eriçó només 

en sap una sola, però és gran”. Berlin prengué prestat el vers i l’adaptà a la classificació 

dels escriptors: uns podien ser guineus (Aristòtil, Shakespeare, Goethe), altres eriçons 

(Plató, Dante, Dostoievski), tot en funció de les seves evolucions conductuals, de les 

seves obres, dels seus pensaments. Berlin deia que els eriçons ho relacionen tot amb un 

únic plantejament capital, que dona sentit a tot el que fan. Els guineus, pel seu cantó, 

persegueixen molts objectius, sovint no relacionats entre si mateixos i fins i tot 

contradictoris. Berlin acabà per teoritzar tot això, de manera més completa, en un assaig 

breu publicat el 1951: L’eriçó i el guineu (en edició castellana: editorial Península) amb 

el pretext d’analitzar l’obra de Tolstoi.1 

El treball de Berlin acaba per estendre aquesta percepció primerenca envers 

altres possibilitats: l’economia i la política, per exemple. L’eriçó encarnaria la visió 

estratègica, el propòsit final, l’objectiu a copsar, però sense considerar necessàriament 

les fases intermèdies que es troben per a obtenir dit final. És, com deia Arquíloc, “saber 

només una cosa gran”. El guineu, per la seva banda, és més sinuós, conscient de les 

dificultats per arribar al que vol, coneixedor de múltiples viaranys que són reals i 

problemàtics; però que això el pot impedir concloure un objectiu més precís, més 

ambiciós. És, seguint Arquíloc, “saber moltes coses”. El primer mamífer és la 

estratègia; el segon, la tàctica.  

Rumiant en tot això, no és poden descartar als agents econòmics, socials i 

polítics de Balears plantejaments que responen als eriçons, junt a d’altres que 

sintonitzen més bé amb els guineus. La idea estratègica de canviar el model de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Rescato això de la lectura d’un interessant treball de John Lewis Gaddis (Grandes 
estrategias, Taurus, Barcelona 2019), professor d’Estratègia i Política en diverses 
institucions civils i militars, i Premi Pulitzer precisament per la redacció d’aquest llibre. 
En ell s’exposen múltiples casos històrics, des del pas de les Termòpiles pel rei persa 
Jerjes i la seva lluita contra espartans i grecs; fins a la guerra del Vietnam, passant pel 
debat sobre l’abolició de l’esclavitud en temps d’Abraham Lincoln. En tots ells, Gaddis 
assenyala conductes d’eriçons i guineus.	  
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creixement econòmic és clau: molts col·lectius ho demanen de forma expeditiva, amb 

resultats que s’haurien de veure en poc temps, sense dilacions, atenent els forts impactes 

ecològics i socials que suposa el model actual; altres grups creuen que no cal baratar 

res, que l’objectiu és prou clar, car el model present proporciona benestar al conjunt de 

la població. Aquest telegrama marca, de forma simple, la conducta dels que tenen molt 

palès el propòsit final, tot i que no sempre són suficientment conscients del que infereix 

arribar-hi. Estam davant els eriçons. Però, per altra banda, hom pot assenyalar que hi ha 

també grups de tota mena que defensen les actituds més tàctiques, el dia a dia, el procés 

més present, sense adoptar mesures que permetin visionar cap a on es vol anar més enllà 

de declaracions retòriques i buides de contingut. Aquests col·lectius es refugien en la 

gestió quotidiana i les seves innegables dificultats: veuen llunyà o difícil d’assolir 

l’objectiu estratègic, i el seu pragmatisme els fa esperonar allò que és immediat, directe, 

sense embuts. És la conducta dels guineus. 

 Simple, diran alguns. Però, amb totes les prevencions que es vulguin, la 

caricatura és efectiva per a entendre dues maneres per a enfrontar-se al problema de la 

necessitat de canviar –modular, reformar, reconsiderar, repensar: posem els infinitius 

que calguin!– el model de creixement de les Illes Balears. Urgeix, al nostre entendre, la 

visió estratègica de l’eriçó; però és cabdal que es tinguin en compte els plantejaments 

del guineu. Clar i ras: el dia a dia és rellevant, brutalment colpidor, màxim quan s’ha de 

gestionar un escenari convuls com el present, amb l’aparició de cignes negres en poc 

temps; això requereix d’un pragmatisme molt resolutiu. Però, al mateix temps, si la idea 

de l’esquerra és formular un model de creixement que, sustentat sobre el present, el 

requalifiqui, caldrà tenir un objectiu final, estratègic, obtingut de moltes cooperacions.  

 No es poden demanar canvis immediats o demanar que l’objectiu s’ha 

d’acomplir en poc temps, cosa que exigiria l’eriçó; però tampoc es pot submergir en la 

tortuositat del camí, al·legant la impossibilitat d’arribar més enllà del paisatge més 

tangible, conducta practicada pel guineu. Cal ser eriçó i guineu alhora, una mena de 

criatura més complexa, però que articula en unes mateixes coordenades l’estratègia (el 

punt on volem arribar, i que s’ha de consensuar) i la tàctica (les vies intermèdies i 

negociadores que s’hauran d’activar). Potser sigui tot molt obvi. Però massa sovint 

aquestes obvietats s’ignoren. 

  



	   3	  

 

2. Una pandèmia que no altera la visió immediata del món 

 La pandèmia, ens deien, ens faria canviar. El temps iniciat el març de 2020 

generà un sentiment molt concret en el conjunt de la població, i a l’interior de les 

institucions: la idea de la vulnerabilitat, de la fragilitat. La noció de cooperació. La 

sensació de que no ens trobàvem en cap univers sòlid i impertorbable, sinó més aviat en 

unes coordenades líquides, excessivament flexibles i inestables, presidides pel principi 

físic de la incertesa. D’alguna forma, la por al futur. Des de l’esfera econòmica, els 

analistes comprovaren que el PIB retrocedia de manera galopant, i que les taxes de 

creixement, que poques setmanes abans semblaven ja recuperades i amb una tendència 

alcista, esdevenien negatives. Això afectava les economies de tot el planeta, amb 

especial incidència a aquelles consagrades als serveis i, de manera força especial, al 

turisme de masses.  

 Els càlculs fets, ben coneguts, per a les economies europees delataven un 

retrocés palès, insòlit en temps de pau. Per a Espanya, la caiguda era molt pronunciada. 

Per a les economies regionals més especialitzades en el turisme, com les Illes Balears, el 

sotrac, com dèiem, fou monumental: una pèrdua avaluada pel CES en prop del 20%, 

amb altres càlculs paral·lels del propi govern autonòmic que reblaven dit decaïment al 

voltant del 30%. Guarismes així només eren coneguts, per la història econòmica, durant 

l’etapa de la Gran Depressió dels anys 1930 als Estats Units, a Alemanya i al Regne 

Unit, amb taxes d’atur que fregaren, en aquells moments, gairebé el 33%.  

 Les mesures de política econòmica per part de la Unió Europea en política fiscal, 

i del Banc Central Europeu en la vessant monetària, contribuïren a apaivagar el 

fortíssim cop. De fet, els vells receptaris neoliberals foren reemplaçats per un neo-

keynesianisme de nova planta, però amb evidents recordatoris als antics preceptes del 

mestre de Cambridge. Expansió inversora i liquiditat màxima foren les dues columnes 

vertebrals d’actuació immediata, directa, sense concessions a reprendre els catecismes 

que protagonitzaren les mesures de la Gran Recessió, amb resultats calamitosos entre 

2010 i 2014.  

 En el cas de les Illes Balears, les veus de diferent signe ideològic esperonaven la 

urgència en repensar el model de creixement, des d’uns eixos específics: 

• Evitar tancaments empresarials, 

• Blindar contractes laborals per tal d’arraconar l’avenç de la desocupació, 
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• Encarar un procés de diversificació econòmica, 

• Activar de bell nou, quan les circumstàncies sanitàries ho permetessin, els 

mercats turístics. 

El seny semblava emergir. Agents socials i econòmics, junt a administracions 

públiques, parlaven de cooperacions públic-privades, de sacrificis compartits, de 

necessitats en escorcollar altres possibilitats de creixement econòmic que eludissin la 

dependència total i absoluta dels avatars de les demandes exteriors de serveis turístics. 

Unes demandes en retirada, atenent les mesures de precaució que s’anaven prenent per 

fer front a una pandèmia, que semblava totalment descontrolada. El temor, en suma, a 

les evolucions d’uns mercats sense control. Aleshores: 

1. Tothom girà la vista envers el sector públic. Aquest es considerava com el nucli 

central de la recuperació, amb les ajudes que es prometien des de la Unió 

Europea i la laxitud de la política monetària. Fins i tot, els més ferms defensors 

d’una economia de mercat no intervinguda posaren esments especials en 

traslladar tota la gran responsabilitat a les polítiques inversores de les 

administracions, sense considerar ni els increments del deute públic ni, per 

suposat, d’un dèficit públic que es llegia com a totalment peremptori per a 

superar la situació. 

2. La tesi sobre la diversificació de l’economia de les Illes es formulà de manera 

descriptiva, fruit de la por a que els anys de pandèmia es dilatessin i que, per 

tant, les possibilitats de revifar el sector turístic podien ser més ajustades. Val a 

dir que fa anys que alguns científics socials ja havien exposat, amb 

investigacions diverses i dades rellevants, que era urgent repensar el model de 

creixement. La inèrcia del mateix, molt depenent de l’exterior i amb uns índex 

d’èxits empresarials molt alts, amb unes demandes que amb poc esforç de 

promoció s’activaven, feia –i fa– molt complicat establir formes de veritable 

cooperació. Perquè canviar un model que funciona? Aquest és l’interrogant que 

es feien i que es fan molts agents econòmics, amb una perspectiva de curt 

termini del creixement. 

3. Les informacions sobre les conseqüències del canvi climàtic, impossibles ja 

d’amagar, feren que la pàtina de la sostenibilitat impregnés molts discursos 

empresarials i de les administracions. Plans d’empresa on el medi ambient 

sembla un punt central, objectius d’economia circular, algunes inversions en 
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millores tecnològiques, foren elements que grups importants de l’empresariat 

turístic posaren, amb intenses campanyes de màrqueting, en el frontispici de les 

seves exposicions públiques. Tothom era “verd”; tothom volia preservar 

l’entorn; tothom estava fent els deures en aquesta direcció. 

 

3. Foucault a l’economia balear 

Ara bé, a partir de 2021 i, sobretot, des de 2022, amb resultats econòmics molt 

positius quant a l’evolució del PIB i el mercat laboral, les coses semblen tornar al seu 

punt de partida. La llei del pèndul bascula, de bell nou, envers la mitologia de 

l’expansió, de sumar i acumular quantitats: de turistes, de pernoctacions, de diners. En 

efecte, l’obsessió per a recuperar visitants, pernoctacions i estades generals turístiques 

predomina per sobre d’altres consideracions. La immediatesa guanya al pensament 

estratègic, malgrat les administracions públiques de les Illes tenen abundant 

documentació al respecte, sustentada sobre el coneixement científic de la UIB, el CSIC, 

el CES, l’Institut Oceanogràfic (un poliedre de coneixement de caire estrictament 

públic) i altres entitats del món privat, preocupades des de fa anys per l’evolució de les 

variables biofísiques conegudes de l’arxipèlag. Ningú pot argüir ignorància en aquest 

respecte.  

La recuperació econòmica a Europa, Espanya i Balears, explicada essencialment per 

l’aposta comunitària –fiscal i monetària–, ha inferit que aquelles inquietuds que 

aparegueren arran de l’esclat pandèmic restin gairebé a l’oblit. No: no ens ha canviat el 

virus i els seus impactes. No ens ha fet més reflexius. Passats els primers pànics, el 

focus es centra en recuperar les dades de 2019: tornar, per tant, als indicadors d’un any 

que ja fou considerat excepcional. La dicotomia és ben present. El dilema entre 

creixement econòmic –una tipologia, com assenyalàvem, de creixement expansiu– i 

externalitats ecològiques es fa ben tangible. Mentrestant, la característica que sembla 

definir els recents mesos –maig-setembre de 2022– es vincula a la massificació 

turística, la congestió dels espais, el consum de recursos no renovables, l’embranzida 

demogràfica en definitiva. Les dades referents a la pressió humana constaten la 

presència de prop de dos milions de persones a Balears, a principis d’agost de 2022, una 

xifra a retenir. 

Els teòrics del decreixement assenyalen que cal aturar tot això; els que mantenen 

que s’han de fer canvis cosmètics al model per a seguir tirar endavant; els que 

proclamen que tot ja està bé com està, atenent el que hem passat en temps de pandèmia, 
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tot i que són parcialment conscients dels problemes, tots aquests col·lectius –o bona 

part– tenen un punt fosc: no aporten més solucions que les retòriques, amarades 

d’algunes mesures amb aplicacions que no es concreten a bastament. Ignorar la 

existència de costos de transició és el principal problema. Saber quins poden ser i com 

es finançaran dits costos és la primera derivada. Però no és pas l’única, ja que, com 

indica el diagrama següent: 

 
• El fort creixement demogràfic és imputable a l’efecte crida de l’activitat 

turística. Però existeix una població local, censada, al marge de la turística, que 

va augmentant de mica en mica. Els turistes saturen; però els illencs també, amb 

les seves pautes de consum. 

• La valoració del capital humà és un tema pendent. El perfil salarial de Balears, 

des d’un punt de vista genèric, és baix. Posar més valor al capital humà format 

esdevé un avanç important per tal de qualificar les nostres ofertes productives.  

• Les administracions hauran de re-formular les seves polítiques d’assignacions de 

recursos, si finalment creuen en tot el que hom exposa. Probablement, es tractarà 

de reconduir partides pressupostàries, actuar més coordinadament, i pensar, per 

això, en clau més estratègica que tàctica. La qual cosa xoca frontalment amb 

l’escenari electoralista de les formacions polítiques.   

 

4. Coda final 

Hom pensa que seria important: 

1. Crear un grup de treball, de caire científic –abans que netament polític– que 

aglutinés les investigacions que s’han anat conreant en els darrers anys, per obrir 

de veritat un debat seriós sobre el model balear de creixement i les seves 
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alternatives. Es tractaria de fer un nucli d’intercanvi de recerques, amb el 

respecte a les idees dels intervinents, però amb l’objectiu de trobar vies de 

desenvolupament que fugin d’eslògans, consignes i dirigismes partidistes. 

Parlem d’un esgrima intel·lectual honest, educat, i no pas de bastir 

desqualificacions i negativismes a les aportacions dels contraris. Aquesta idea ha 

esdevingut rellevant en altres indrets i en circumstàncies de confrontació de 

plantejaments davant un mateix problema, amb resultats interessants. Però tot 

plegat amb uns eixos clars: aportar vies plausibles per a la política econòmica, 

defugint la teorètica acadèmica per a centrar-se en el pragmatisme de la 

quotidianitat. Conjuminar l’ètica dels principis amb l’ètica de la responsabilitat. 

2. Pensar en un pacte de rendes, a nivell regional que, tal vegada, podria marcar 

una pauta de treball per a d’altres regions. Diem això amb enorme cautela, 

sabedors de les grans dificultats per posar en comú les estratègies empresarials, 

sindicals i de les administracions públiques. En aquest magma econòmic-social-

polític hi ha contradiccions endògenes de calat, a les què cal afegir els 

posicionaments de diferents col·lectius socials. En tots els casos, la simple 

recepta sembla clara i, alhora, molt complexa: de bell nou, el pragmatisme, en el 

sentit més estricte i noble del concepte, haurà de ser present, la qual cosa inferirà 

renúncies i consensos per totes les parts intervinents.  

Arribats a aquest punt, arraconar les pretensions dels eriçons a compte de seguir 

amb la conducta dels guineus, esdevé una errada. Però tampoc pot ser correcte refugiar-

se en el dia a dia del guineu, per tal de no discutir la tesi estratègica de l’eriçó. A 

l’economia balear, s’està dirimint ara mateix tot això: la necessitat d’una planificació 

estratègica, amb col·laboració públic-privada, que no eludeixi la tàctica intermèdia, que 

requerirà, al seu torn, de processos negociadors. De forma unilateral, les coses no es 

podran canviar: ni des dels postulats que més adverteixen sobre les dislocacions del 

model en les seves vessants ecològica, social i cultural s’obtindran resultats immediats 

(i això no hauria de portar a la frustració); ni des d’aquells altres idearis que pregonen 

un canvi epidèrmic, però sense baratar claus essencials (i això no hauria de conduir a 

l’immobilisme). Uns i altres no podran –no podrem– eludir els greus problemes 

demogràfics, ambientals i socials que tenim en forma de grans reptes en un futur cada 

cop més present.  
Carles Manera 

agost-setembre de 2022 


