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XAVIER GARCIA: LES MEVES CONVERSES ECOLOGISTES

L’egipci Samir Amin (Luxor, 1931) forma part de la generació d’eco-

nomistes que, a partir de 1960, van renovar l’anàlisi marxista del

sistema mundial capitalista. La majoria provenia del Sud, de l’ano-

menada perifèria del Sistema. Des de Dakar (Senegal) va dirigir, de

1970 a 1980, l’Institut Africà de Desenvolupament i Planificació, de-

pendent de l’ONU i, des de llavors, l’Oficina Africana del Fòrum del

Tercer Món, associació dedicada a la problemàtica del subdesen-

volupament. Samir Amin, que també va exercir la càtedra d’Econo-

mia a la Universitat de Dakar, ha fet rellevants aportacions teòri-

ques per esbocinar l’entranya del capitalisme i per veure, a cada

moment històric, les possibilitats de l’anomenada «transició al so-

cialisme». El desarrollo desigual (1973), Imperialismo y desarrollo

desigual (1976) i La desconexión para salir del sistema mundial

(1986) són alguns dels seus llibres més importants.

AMIN
Samir

De l’intercanvi desigual 
a la desconnexió

D
urant els anys setanta, en l’e-
xercici d’aquesta «professió
sanguinària» que és el perio-
disme, segons que deia Pla,
vaig considerar indipensable

–més enllà de les «bantustades» patriòti-
ques que prodigava el nacionalisme cata-
là– informar-me de com anava realment
el món. Suposant que s’arribi a saber mai,
em van arribar a les mans una sèrie de
papers que s’hi aproximaven. Parlo, per
exemple, de la cèlebre revista Monthly
Review, que des de Nova York ja feia anys
que elaborava un grup d’economistes dis-
sidents, com Paul Swezzy, Paul Baran i
Harry Magdoff, i en la qual també escrivia,
des de les seves llunyanies de dàtils, ca-
mells, deserts i piràmides, l’egipci Samir
Amin. En l’edició en castellà d’aquesta
Monthly Review (Revista Mensual) –que
va començar a sortir el juny de 1977 (pri-
meres eleccions a l’Estat espanyol), any i
mes en què va sortir, també, el nostre pri-
mer número d’Userda–, vaig començar a
llegir els articles de Samir Amin sobre

imperialisme, transició al socialisme, nou
ordre econòmic internacional, intercanvi
desigual, classes socials en el sistema
imperialista i el que fes falta.

Aquells papers em parlaven del centre
i de la perifèria del Sistema unitari i des-
igual del capitalisme, del Nord ric i pode-
rós i del Sud empobrit i econòmicament
dependent, de la intervenció de l’Estat i de
les aliances de classe que es donaven per
perpetuar el creixement i l’acumulació
dintre d’aquest Sistema. Aquesta samfai-
na de conceptes la vaig procurar concretar
en el meu món proper, i no em va resultar
gaire difícil, per allò dels cercles concèn-
trics, anar observant com la multiplicació
de centres «arreu dels estats i països» (a
l’Estat espanyol i a Catalunya, sense anar
més lluny) generava les corresponents
«delegacions centrals» amb les inevita-
bles «perifèries» i «subperifèries».

La lectura dels textos periodístics d’Amin
em va portar als seus llibres, que es van anar
publicant en castellà, a Sigo XXI Editores, a
Fontanella, a Anagrama o a Zero-ZYX, des-

prés de ser publicats en francès o en anglès.
Al costat del seu nom, em van ser, també,
familiars els d’altres intel·lectuals com Gio-
vanni Arrighi, André Gunder Frank i Imma-
nuel Wallerstein, amb els quals va publicar
Dinámica de la crisis global (1983) i, amb
Gunder Frank i Hosea Jaffe, ¿Cómo será
1984? Debate sobre la crisis y las tendencias
actuales del capitalismo mundial (1976).

EL MOLINO, PUNT DE TROBADA

Poc em podia pensar que deu anys des-
prés, el 1987, coneixeria personalment Sa-
mir Amin. El cas és que els anomenats
Homes i Dones d’Esquerra, un conjunt
d’«independents» moguts pel PSC per
veure si esquerdaven l’hegemonia catala-
nista-convergent, van organitzar el maig
d’aquell any la seva II Conferència, destina-
da, en aquell moment d’apoteosi global ti-
pus Reagan-Thatcher, a refrescar algunes
idees sobre el capitalisme en curs i van
convidar Samir Amin a exposar-les.

Per tal que la presència a Barcelona

d’un economista que criticava sense em-
buts el món capitalista no passés del tot
desapercebuda, tenint en compte que la
informació econòmica dels diaris barcelo-
nins estava pràcticament dominada pels
partidaris de l’Escola de Chicago (Fried-
man i companyia), des de l’Ajuntament de
Barcelona em van trucar per demanar-
me que acompanyés en la seva estada a
la nostra ciutat l’il·lustre dissident per in-
formar de la seva conferència i fer-li qua-
tre preguntes. I així es va fer.

La nit abans de la seva conferència –i
per allò de no entrar directament en matè-
ria, que requeria l’atenció dels cinc sen-
tits–, els Homes i Dones d’Esquerra van te-
nir la bona pensada de convidar Amin a un
espectacle de distensió dialèctica tan apro-
piat com era El Molino, i allí, poc abans que
sortissin en escena Tània Doris, Escamillo
i la tota la tropa, vaig saludar l’home que,
per desembussar la crisi creixent amb què
s’enfrontava el Sistema imperant, ideava la
«lògica de la desconnexió».

Vaig compartir amb ell algunes hores

                                       


