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Hai dúas maneiras moi diferentes de observar e entender os comportamentos económicos. A primeira contémplaos como un feito
enteiramente racional: os individuos calculan custos e beneficios, rendibilidades e riscos, e, en función diso, invisten, especulan, mercan ou
venden activos e valores do máis diverso. Se nos fixamos na evolución da
actividade económica no último século, faise claro que esa percepción
predominou amplamente nas fases de estabilidade e expansión. Fronte
a iso, hai unha visión alternativa que subliña a presenza de anomalías,
sorpresas e patoloxías moi diversas na acción dos suxeitos económicos
(J. M. Keynes denominouno con graza animal spirits), unha visión que
tende a estenderse nos períodos mais conflitivos e tensos, dominados
polas perturbacións. Non é raro, polo tanto, que esta segunda perspectiva estea agora moito máis presente que hai unha ducia de anos, tanto
nas opinións dos expertos coma na conversación pública.
Este segundo punto de vista é o que orienta o relato que fai Alexandre
Versignassi neste libro. Un relato sempre interesante, con frecuencia descaradamente polémico e pensado para quen está lonxe de ser experto
nestas cuestións, no que a lectura de cada capítulo produce desexos de
avanzar cara ao seguinte. Resulta salientable que, desde a aparición da
gran crise en 2008, algúns dos libros de maior éxito, pero tamén máis
sedutores, sobre a marcha da economía fosen escritos por xornalistas. Ese
é o caso do norteamericano John Cassidy, do New Yorker (How Markets
Fail. The Logic of Economic Calamities, 2009) ou do británico Martin
Wolf, do Financial Times (How a Decade of Financial Crises Changes the
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World, 2018). Nesa corrente de alto xornalismo económico inscríbese o
libro que aquí se presenta.
Trátase sobre todo dun paseo pola historia do diñeiro e as súas sempre
procelosas circunstancias. Volver a vista atrás —mesmo moi atrás: cara ao
Neolítico!— sobre estes asuntos resulta moi suxestivo nuns momentos
nos que a propia idea do diñeiro está posta seriamente en cuestión, porque
un dos efectos máis ca probables da revolución tecnolóxica en curso
—falamos das tecnoloxías chamadas blockchain, básicas para a construción das moedas virtuais— é a desaparición dos medios de pagamento
tal e como os coñecemos até agora. Iso si, partindo do que Versignassi
nos conta nestas páxinas, que describen unhas pautas en gran medida
sistemáticas ao longo de tempo, cabe prognosticar que a evolución
futura do diñeiro —tome este a forma que tome— ha estar chea de
paradoxos e perturbacións.
Porque, centrándonos xa no fenómeno que ocupa a parte principal de
Crac!, de perturbacións e paradoxos está repleta a historia das finanzas,
un ámbito da vida económica absolutamente sobranceiro neste noso
tempo: non falamos dun sector máis, senón precisamente daquel que
en meirande medida marca as posibilidades e ritmos de crecemento de
todos os demais. Certamente, a actividade deses mercados medrou a
ritmos moi superiores aos da economía no seu conxunto, de xeito que
se pode dicir que hoxe en día os primeiros máis ca triplican o peso do
pib a escala global. Pois ben, o relato de Versignassi encádrase nunha
poderosa tradición intelectual que observa o mundo das finanzas como
unha longuísima sucesión de ciclos de euforia e depresión, algo ao que
non lle cadra mal a cualificación de maníaco-depresivo.
Moito destacou nesa tradición o gran historiador dos mercados financeiros Charles Kindleberger. Na súa obra Manías, pánicos e cracs (1991)
fai un reconto da evolución das finanzas e os desexos de especulación
desde a célebre tulipomanía que se desatou na Holanda do século xvii:
a loucura que lle entrou a unha alta porcentaxe de habitantes daquel
país —que, é importante reter este dato, con seguridade eran naquela
época, a de Rembrandt e Vermeer, os que en Europa tiñan os estilos
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O universo nun
rebento de tulipán
Na Holanda do século xvii, unha flor
podía custar o prezo dunha casa.
Descubre como isto explica as
burbullas económicas de hoxe.

O universo nun rebento de tulipán

Era unha marabilla: investías o que tiñas gardado para pagar a
entrada dunha casa e, en pouco tempo, xa tiñas abondo para
comprar a casa. A simple vista, facer diñeiro nunca tan fácil
fora e ninguén quería perder a oportunidade. Mesmo había
persoas que deixaban o traballo para dedicarse só a especular
no mercado financeiro. E saían coa súa.
Isto ha parecérseche a algo que xa viches en algures. Así e todo, trátase
dun mercado diferente: o da compra e venda de tulipáns, que «floreceu»
na Holanda do século xvii. Esas flores eran do gusto dos adiñeirados de
Europa desde o momento en que as trouxeron de Turquía e os holandeses, que sabían facer cartos tan ben como facían muíños, comezaron a
plantalas a esgalla para abastecer ese pobo.
De súpeto, apareceu un elemento sorpresa nesta historia: un virus
que, cando infectaba un tulipán, deixaba a flor feble e danaba o seu pigmento. Pésimo para a planta, óptimo para os humanos: o que era nocivo
para o vexetal deixaba a flor máis bonita, con listas brancas, leitosas, que
alternaban co pigmento da flor. Porén, ese virus só atacaba as plantas
de cando en vez, o que tornaba a variedade nunha clase rara, exclusiva. Tan exclusiva que gañou un nome pomposo, Semper augustus, e un
prezo estrondoso. En 1624, un rebento custaba, en floríns holandeses,
o mesmo ca unha casa en Ámsterdam ou, se queremos seguir a recorrer
a artigos de nome pomposo e prezo estrondoso, valía o mesmo ca un
Rolex Daytona de ouro hoxe en día: uns cincuenta mil euros.
Así, Semper augustus deixou axiña de ser un mero luxo para simplemente se converter nun luxo. O seu prezo alto tamén incrementou a
cotización dos outros tulipáns. A mera existencia dun Rolex de cincuenta mil euros fai que un de cincuenta euros pareza barato, verdade?
Pois ben, cos tulipáns ordinarios foi a mesma cousa. Abondaba ser
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tulipán e estaba feito: non habían faltar persoas dispostas a pagar o
prezo que cumprise.
Os floristas só facían negocios na primavera, cando os bulbos (as raíces
das que nacen os tulipáns) florecían. Ora ben, a medida que os prezos
foron aumentando, esta dinámica deixou de ter sentido. Se eras florista
e precisabas cartos no medio do inverno, meses antes de ter maneira de
vender as plantas, non habías atopar problemas para conseguir capital:
só tiñas que vender os bulbos sen a flor e que o cliente agardase polo
nacemento do tulipán.
Foi xurdindo un novo mercado con esta práctica. Os especuladores
pasaron a mercar bulbos a moreas coa esperanza de revendelos máis
caros cando as flores visen a luz. Recoñezámolo: un investimento ben
espelido, xa que os prezos non paraban de subir. De feito, os especuladores nin precisaban levar o bulbo para a casa, quedaban simplemente
cun contrato (un título, na xerga financeira) que lles daba dereito ao
diñeiro que a flor rendese máis tarde.
Ao pouco, pasaron a comercializar eses mesmos contratos. Quen xa
pagara 1200 floríns por un deses títulos, esperando que o bulbo subise
de prezo de entón á primavera, ás veces prefería venderllo a algún paisano por 1300 e embolsarse o lucro no momento en lugar de agardar e o
paisano que llo mercaba podía encontrar alguén disposto a pagar 1400 e
decidir venderllo, levando 100 floríns para a casa sen esforzo.
Tratábase dunha aposta tan segura que os máis espertos comezaron
a facer un malabarismo financeiro: pedir prestados, poñamos por caso,
uns 1400 floríns para comprar o bulbo e vendelo no mesmo día por
1500. Iso é máis ca diñeiro fácil: é lucrarse sen investir nada, cousa
que os especuladores chaman apancamento. Un holandés calquera que
se erguese sen un pataco no peto podía facer o préstamo á mañá, mercar
o tulipán a mediodía, vendelo máis caro á tarde, pagar o que debía con
xuros e ir durmir cos beneficios.
Mesmo se daba vivido do negocio. E aínda se dá. Até tal punto
que os bancos fan diñeiro exactamente así hoxe en día. Collen prestado polo menos o triplo do que teñen e usan o diñeiro para investir.

18

O universo nun rebento de tulipán

Despois pagan todo e van para a cama cos beneficios. Lehman Brothers,
o maior banco de investimentos dos Estados Unidos até 2008, chegaba
a aceptar préstamos de 30 000 millóns de dólares por cada mil millóns
que tiña nas mans. É como se alguén que gaña 1000 euros ao mes hoxe
se endebedase con empréstitos de case 500 000 euros anuais. Pagar todo
iso e ir durmir máis rico non é para todos… Nin para a Lehman, que
quebrou, levando a economía mundial con ela. Mais esa é unha historia
para outro capítulo.
Polo de agora, imos voltar ás flores. A especulación cos bulbos de
tulipán crecía e o seu prezo seguía a mesma tendencia. No auxe do boom,
en 1636, o Semper augustus subiu un 300 %, de 2000 a 6000 floríns.
Coas flores menos caras, a suba foi aínda maior. O tulipán Gouda, o
máis común, pasou de 20 a 225 floríns: un 1125 % máis.
O mercado dos tulipáns ía a fume de carozo: se adquirías un título de
bulbo, polo prezo que fose, sempre aparecía alguén disposto a mercalo
por un valor meirande. Só que o lume non é eterno e leña verde todo é
fume… «Pero que sexa infinito mentres dure», respondían os especuladores citando a Vinicius de Moraes. Non o foi.
Ese mercado só se sustentaría se os prezos continuasen a subir para
sempre. Porén, os valores alí xa non tiñan nada que ver coa demanda das
flores como artigos de luxo. Non había tantos nobres dispostos a gastar o
prezo dunha mansión nunha florciña para ensinar ás amizades. A cantidade de persoas así é un recurso finito. Naquel momento, non quedaba
ningún consumidor final máis interesado. As persoas só compraban os
títulos por valores extorsivos coa esperanza de que xurdise alguén «máis
toliño» por algures disposto a pagar máis aínda por eles, pero os tolos
tamén son un recurso finito. E chegou un punto no que comezaron a
faltar compradores.
Aínda por riba, descubriuse un monte de fraudes. Unha: os floristas
estaban a vender máis contratos ca a cantidade de bulbos que tiñan en
stock. Era coma imprimir diñeiro falso.
Outra: ninguén sabía que o responsable da existencia do Semper
augustus era un virus (nin sabían sequera que era un virus, xa que a
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A orixe
Coiro, plumas, peixe seco, sal
groso, cachaça, tabaco: todos
estes artigos xa foron usados
como moeda corrente. Con todo,
o que de verdade funcionou foi
outra cousa: o diñeiro falso, esa
creación da Grecia Antiga que
hoxe levas na carteira.

A orixe

O diñeiro é un mecanismo enxeñoso: permite que unha manicura
merque seis boliños de pan sen ter que lle facer as uñas á
panadeira. A súa esencia pódese resumir nunha palabra: fe.
Basicamente, fe de que vas dar trocado os papeis que tes na
carteira ou os números que aparecen no sitio web do teu banco
por cousas para comer, vestir e vivir.
No entanto, trátase dunha noción incompleta. O diñeiro só é algo
digno dese nome cando obedece a dous criterios:
1. Ten que ser unha cousa que todo o mundo queira.
2. Non pode ser algo moi abundante. Se non é escaso, non vai valer
nada. E se non vale nada, non é diñeiro.
Pensa nunha cousa que todo o mundo quere todo o tempo. A auga,
por exemplo. Non se pode vivir sen ela, polo que cumpre moi ben o
criterio 1, mais non obedece ao 2: só tes que ir á beira do río ou á billa
da cociña e coller canta queiras. Demasiado abundante como para que
sirva como diñeiro.
Agora pensa na comida. Aí é diferente. Durante boa parte da historia
da humanidade, encaixou perfectamente nos dous criterios. Primeiro,
todo o mundo aprecia a comida. Segundo, nunca foi doado producila
a partir da terra. Cazar, daquela, aínda peor. A comida sempre foi algo
relativamente raro. Por iso mesmo, foi a primeira cousa que serviu como
diñeiro. E non só antes da invención da moeda, senón xa antes da aparición do ser humano.
Os chimpancés están aí como proba disto. Os machos danlles carne
ás femias en troca de sexo. Non é exactamente un comercio, no sentido
de colle isto e dáme aquilo. Dividir o resultado dunha caza coas simias
é un dos detalles que os machos teñen con elas para tentar conquistalas.
Trátase da comida, a moeda máis antiga do mundo.
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E cando o ser humano apareceu na Terra, as cousas non mudaron
moito. Iso que chamamos humanidade comezou hai 2 millóns de
anos, cando un animal bípede de cerebro grande, capaz de usar armas
e dominar o lume, se multiplicou polo mundo. Era o Homo erectus, un
humano con faccións de mono que deixou dous descendentes antes de
acabar extinto. Algúns dos erectus que saíron de África, a súa terra natal,
e foron vivir ao frío de Europa evolucionaron até ser neandertais. Os que
quedaron onde naceran acabaron dando orixe a outra especie de simio
grande: nós, o Homo sapiens.
Foi hai 200 000 anos. O feito de estarmos aquí hoxe non é unha gran
fazaña se o comparamos cos 2 millóns de anos que o erectus sobreviviu e
mesmo cos 400 000 anos que o neandertal aguantou. Aínda así, non foi
fácil chegar até aquí. E iso só aconteceu por un motivo: aprendemos a
sobrevivir a unha das maiores crises económicas de todos os tempos, que
tivo lugar hai cerca de 12 000 anos, ben antes da aparición do propio
diñeiro. Si, non é necesario que haxa cartos polo medio para que aconteza unha crise económica. Existen varias formas de definir unha, pero
imos centrarnos na máis esencial: ocorren cando xa non damos producido todo o que necesitamos para manter o noso modo de vida.
Un pouco antes de que esa crise comezase, estabamos en pleno
quecemento global. E iso era xenial. Tratábase da fin da última Era
Glacial, que deixara medio mundo con temperaturas baixo cero durante
100 000 anos. Os glaciares deron lugar a ríos, as paisaxes brancas ficaron
verdes, a cantidade de animais aumentou… Era un paraíso para os
grandes predadores. E ese era precisamente o noso caso: armados até
os dentes con lanzas, tirapedras, coitelos de marfil e un cerebro xigante.
Os Homo sapiens reafirmábanse como o maior predador que existira até
o momento. Habendo caza abondo, creciamos e multiplicabámonos
como nos petaba. E agora había ben máis caza ca na Era do Xeo.
A abundancia de vexetais tamén axudaba. Antes, catabamos as froitas
e os grans que aparecían de cando en vez, e punto. Agora, con solos
máis fértiles, o ser humano foi percibindo que podía plantar el mesmo
algunha cousa para ter comida nas épocas de cazas fracas.
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Non era doado. Seguiamos obrigados á mesma vida nómade dos
tempos glaciais. Montabamos o campamento, ficabamos no lugar até
que os animais comezaban a rarear e aí chegaba o momento de marchar
e tentar a sorte noutro sitio; mais claro que non era bo vivir sempre
baixo a ameaza da escaseza. Tentabamos usar a cachola para mudar as
cousas, para fincar os pés nun só lugar.
O arroz con chícharos de certos pobos desa época que vivían no
Oriente Medio era a carne de gacela, pero non mataban calquera exemplar que atopasen: preocupábanse de cazar só os machos da especie. Tiña
todo o sentido. Nunha manda de 100 gacelas, abondaba con media
ducia de machos para inseminar todas as femias. Despois nacía unha
nova xeración enteira e as provisións de comida seguían alí, bonitiñas,
mesmo despois dunha matanza desvergoñada. Nobel de caza para eles.
Só houbo un problema: faltou ter en conta a teoría da evolución.
Eses pobos, que a comunidade científica de hoxe denominou natufianos, preferían os machos maiores, xa que tiñan máis carne. Unha
babecada porque… sobraban só os ruíns para as femias, xustamente os
que elas rexeitarían en condicións naturais (as femias teñen ese comportamento instintivo porque os machos menores xeran fillos pequenos,
máis vulnerables).
Tanto ten: as femias acababan reproducíndose con eles a pesar de
todo. E chegaba a seguinte xeración, os natufianos viñan e cazaban os
menos pequenos. Ficaban só os máis miudiños. En poucas xeracións,
o que sobraba eran minigacelas, que non daban alimentado as mandas
de humanos.
Ese é só un exemplo de como a nosa sofisticación traballou contra
nós. A presenza humana levou especies á extinción, ou preto dela, en
varias partes do mundo. Con todo, o verdadeiro problema veu despois.
Contra o 10 000 antes da era corrente (aec), a temperatura do planeta
enfermou de novo. Durante varios séculos, o clima volveuse máis frío e
seco. Moitas plantas e animais morreron. A nosa especie apenas comezara a aproveitar o fin da Era Glacial e xa estaba outra vez nunha xeada.
A saída? Usar a cabeza de novo: que tal, en vez de deixar as gacelas
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