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“La demanda dels catalans sembla
estranya en un món que no està
acostumat a dibuixar fronteres
amb la força dels vots. Però hi
haurà un dia que votar per decidir
fronteres serà normal. I quan ho
sigui, la gent mirarà enrere i pensarà que la situació del 2014 era
anacrònica i indecent.”
Amb un estil directe, clar i contundent, Sala i Martín ens fa una radiografia magistral de
quina ha estat la situació econòmica i política dels darrers anys i de quin pot ser el futur de
Catalunya. Totes les preguntes que ens fem sobre la possible independència queden més que
contestades en aquestes pàgines. Un llibre imprescindible per a tots els que avui es pregunten
si realment ha arribat l’hora dels adéus.
Insatisfacció. Aquest podria ser el qualificatiu que descriu el sentiment d’una bona part dels ciutadans de Catalunya pel que fa a la situació actual. La crisi econòmica dels darrers anys i la constatació
que Espanya va per uns camins que no interessen als catalans han estat el detonant que ha fet que
milions de ciutadans reclamin el dret a decidir si volen un Estat independent.
Partint d’aquest punt de vista, Sala i Martín ens diu: «Al llarg del llibre que esteu llegint intentaré
comparar els costos i els beneficis econòmics d’una hipotètica Catalunya independent amb els costos i els beneficis econòmics d’una hipotètica permanència a Espanya. Dels costos sentimentals que
la unió o la separació tenen per a cadascun de vosaltres, jo no us en puc parlar. És una cosa personal
de cadascú. El que sí que faré serà parlar dels arguments econòmics. Un cop vistos i analitzats, els
podeu enllaçar amb els vostres sentiments i les vostres valoracions no econòmiques i estareu en posició de decidir, amb llibertat, quina de les dues alternatives us dóna més garanties per aconseguir
la vostra felicitat.»
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Presentació del llibre i conferència
ÉS L’HORA DELS ADÉUS?,
de Xavier Sala i Martín
Dia:
Dijous, 4 de setembre de 2014
Hora:
19.30 h
Lloc:
Escola Súnion - Av. República Argentina, 85-89
Organitza:
ANC. Assemblea territorial de Sarrià - Sant Gervasi
Fotografia de l’autor: © Joan Tomás

Xavier Sala i Martín és el catedràtic J. i M. Grossman d’Economia de la Universitat Columbia de
Nova York i professor visitant de la Universitat Pompeu Fabra.
Des del 2003 és l’assessor econòmic principal i l’autor del Global Competitiveness Index del Fòrum
Econòmic Mundial de Davos, i des del 1990, investigador del National Bureau of Economic Research de Cambridge, Massachusetts (Estats Units).
És membre fundador del Col·lectiu Wilson, un grup de professors i acadèmics dedicat a la defensa
del dret a decidir. Entre el 2003 i el 2010 va ser membre de la junta directiva, tresorer i president de
la comissió econòmica del Futbol Club Barcelona.
Ha rebut nombrosos premis, com ara el Premi Joan Carles I, el Premi Arrow, concedit per
l’International Health Economics Association al millor article d’economia de la salut del món, el
Premi Conde de Godó de Periodisme i els premis Lee Hixson i Lenfest, concedits pels estudiants
de les universitats de Yale i Columbia, respectivament, als millors professors de tota la universitat.
És autor dels llibres Apuntes de crecimiento económico, Economia liberal per a no economistes i no liberals, Doncs jo ho veig així (Rosa dels Vents, 2010) i Economic Growth (amb Robert Barro), i ha publicat més de cinquanta articles acadèmics i més de tres-cents articles de divulgació. És col·laborador
habitual de l’Ara, RAC1, Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya. Viu a Nova York.
@XSalaimartin
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