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Fade In: descobrir que vivim sota un 
Wall Street Government

Inside Job és, sobretot, un documental 
necessari. Podríem parlar de Charles 
Ferguson –el seu director–, dels pre-
mis que ha rebut o de la seva estructu-
ra; de fet, de tot això en parlarem més 
endavant, però no seria just per a Inside 
Job començar d’una manera tan tècnica. 
Certament, de vegades a la vida cal pas-
sió, una passió intel·lectual, una passió 
fruit del coneixement que ens dugui a 
la ràbia (el concepte “indignació” potser 
està massa gastat aquests dies). Una rà-
bia que ens dugui a assenyalar les injus-
tícies i els seus culpables i buscar vies 
justes per solucionar els problemes, per-
què no paguin sempre els mateixos: tu, 
jo i la noia que et ven el pa.

Charles Ferguson ens apropa a tot allò 
que sentim diàriament a través dels mi-
tjans; encara, més: allò que tots plegats 
estem vivint, alguns de manera dramàti-

ca. Crisi financera, mercats, agències 
de qualificació, prima del risc, AAA, 
Goldman Sachs, actius tòxics… D’on 
provenen tots aquests conceptes? Però, 
sobretot, què volen dir, què impliquen 
i quina relació tenen amb la vida real? 
Ferguson s’endinsa en el complex món 
de l’economia, que ens sembla només 
apte per especialistes, i el torna proper, 
divulgatiu, fins i tot amè.

La història d’Inside Job comença a Is-
làndia, al 2007, quan tot un país que 
havia estat un exemple de prosperitat i 
alt nivell de vida es declarava en ban-
carrota (recordem que Espanya també 
era un exemple de creixement econò-
mic, just abans que explotés la bom-
bolla immobiliària). D’Islàndia l’acció 
es trasllada als EEUU, on els respon-
sables i els actes són els mateixos (ah! 
La globalització!): sistema financer 
des-regularitzat, poder econòmic que 
domina l’esfera política, privatització 
dels guanys i socialització de les pèr-
dues.

Ferguson busca les arrels de la crisi en 
la falta de regularització financera dels 
darrers trenta anys, d’ençà que Ronald 
Reagan va arribar al poder als EEUU. 
Les normes que evitaven que hi hagués 
una fallada sistèmica van ser poc a poc 
eliminades, el control estatal va deixar 
pas al laissez-faire. Les úniques me-
sures que revisaven les transaccions 
que s’estaven duent a terme passaven 
per les agències de qualificació, que 
certificaven com inversions de gran 
qualitat (AAA) paquets d’accions que 
contenien actius “tòxics” i que “conta-
minaven” tot el sistema. Sí, es tracta de 

les mateixes agències que mesuren ara 
si Espanya és o no capaç de pagar el 
seu deute. Pel camí les elits econòmi-
ques van envair dos espais centrals que 
podien servir de contrapès a l’avarícia 
d’uns quants: l’esfera política i l’esfera 
acadèmica. Així, personatges impor-
tants que havien presidit entitats fi-
nanceres passaven a ocupar càrrecs 
polítics (fenomen que es coneix com 
“portes giratòries”), alhora que des 
de les facultats d’economia s’evitava 
tota crítica als dogmes neoliberals i 
s’escrivien articles obviant qui havia 
finançat el discurs que defensaven. En 
resulta d’això un “frau nacional, un 
frau piramidal global”, tal i com indica 
Martin Wolf, de The Financial Times 
al documental.

Tot plegat és explicat a través 
d’entrevistes amb personatges especial-
ment rellevants: Strauss-Khan, George 
Soros, Paul Volckner o Barney Frank; 
però també deixa Ferguson constància 
d’aquells que no van voler escoltar les 
seves incisives preguntes. El director 
barreja l’economia política amb lleus 
tocs de psicoanàlisi, perfilant no només 
l’estructura que ha sostingut el frau sinó 
també la mentalitat d’aquells que n’eren 
part activa: “Mai era suficient” assenya-
la un dels experts. El documental agafa 
força a mesura que avança: el periodis-
ta sembla indignar-se amb l’espectador, 
més a cada minut que passa. Busca la 
llacuna en l’argument de l’entrevistat, 
veu la nafra i hi posa magistralment el 
dit; tant que un primerament moderat 
John Campbell, director del Departa-
ment d’Economia de Harvard, acaba 
fent-lo fora del despatx.
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Fora de la pantalla. La rebuda d’Inside Job

Anar al cinema per veure un documental? 
Això és el que va passar quan s’exhibia Insi-
de Job. Tot i que va començar en cinc sales, 
el boca-orella va funcionar ràpidament i al 
cap de tres setmanes ja es trobava a 18 sa-
les. Segons dades de El País, més de 60.000 
espectadors haurien vist aquesta pel·lícula, 
tot i estar allunyada del circuit comercial.

A part del recolzament del públic, va ser 
premiada al Festival de Cannes, al de Te-
lluride, al de Toronto i al de Nova York, al 
2010. I, finalment, va rebre l’Òscar al mi-
llor documental al 2011.

La crítica es mostra unànime: A.O. Scott, de 
The New York Times, la qualifica de “la mi-
llor pel·lícula de l’any”: “És una pel·lícula 
elegant amb un pas ràpidament establert; 
el seu títol suggereix una pel·lícula d’un ro-
batori. És una història d’un crim sense càs-
tig i d’un escàndol que fins ara ha escapat 
de la sanció legal i de l’estigma social”. Al 
seu torn, Wesley Morris, del Boston Glob, 
diu que Inside Job és “una obra mestra 
del cinema d’investigació [...]. És mordaç, 
deprimentment còmic, escandalós anàlisi 
sobre què i qui van provocar la crisis”. A 
Espanya, el periodista Carlos Boyero de El 
País escriu que “se suposa que Ferguson 
s’ha proposat fer un documental però, en el 
seu intent per ser realista i didàctic, li ha 
sortit una pel·lícula de terror. Jo, almenys, 
passo progressivament i infinita per davant 
de la classe magistral que ofereix sobre 
quelcom tan carregós com l’economia”, per 
afegir més endavant que “hauria de ser de 
visionat obligatori en totes les facultats i 
col·legis”.

El director en primer pla

“Fent aquesta pel·lícula he perdut a molts 
amics” assenyala Charles Ferguson en un 
article a El País, per continuar dient “no 
importa, també n’he guanyat molts més”. 
De fet, ja venia de crear-se certs enemics 
en el seu primer documental, No End In 
Sight: The American Occupation of Iraq, 

del 2007, en què analitzava la política 
dels EEUU a Iraq. Però no ens espantem: 
Ferguson és analista polític, periodista 
d’investigació i, també, milionari. No de-
fensa la caiguda total del sistema econòmic 
i polític, sinó que creu que és necessària la 
regulació i la separació de poders. Ell ma-
teix té accions a la Borsa, però d’empreses 
que creu socialment responsables.

I després del fade out?

“Disculpin, he de començar assenyalant 
que, tres anys després d’aquesta horrible 
crisi financera causada per un frau mas-
siu, cap executiu financer ha anat a la 
presó i això està malament” deia Charles 
Ferguson en recollir el seu Òscar al mi-
llor documental el 27 de febrer del 2011. 
No es tracta només que no hagin rebut 
cap resposta penal pels seus actes, sinó 
que seguim governats (financerament, 
políticament) per aquells que van crear 
la crisi. Conèixer no és el punt final, no-
més el primer capítol necessari.

Dins del nostre context tenim un clar 
exemple de resposta social als moments 
que estem vivint: el 15M i totes les mobilit-
zacions que van tenir lloc sota el lema “No 
som una mercaderia en mans de polítics i 
banquers”. Als EEUU també tenen el seu 
Occupy Wall Street, en què no només joves 
universitaris sinó també persones d’altres 
perfils critiquen els responsables de la cri-
si i assenyalen directament a la Borsa i al 
gran casino sense normes en que sembla 
haver-se convertit l’economia. Alhora, 
algunes facultats d’economia dels EEUU 
s’estan plantejant la seva responsabilitat 
social i els conflictes d’interessos que po-
den existir dins dels seus departaments. 
Igualment, en l’American Economic Asso-
ciation, l’associació d’economistes nord-
americans més gran del país, es planteja-
ven fa un any la possibilitat de crear un 
codi ètic per la professió, com passa amb 
metges i periodistes.

No hi ha, evidentment, una relació directa 
de causa-efecte entre el documental i les 

protestes al carrer. Vivim en un món mas-
sa complex per fer relacions tan simples. 
Tampoc espero avui que, en sortir de la 
projecció, aneu a assemblees o us uniu a 
aquest o altre moviment; la resposta ja 
dependrà de cadascú, però n’hi hauria 
d’haver alguna, encara que només sigui 
tornar a veure el documental, aquest cop 
amb un amic, o argumentar a la feina sobre 
quins són els orígens de la crisi i ser capaç 
de posar nom i rostre als responsables.

El cinema ens pot oferir plaer estètic, gau-
dir de la música tan característica que 
empra tal director o dels plans que usa tal 
altre; però també hi ha un altre plaer, més 
intel·lectual, més col·lectiu i que no aca-
ba en la butaca: recordar que formem part 
d’un entramat social, esdevenir ciutadans 
formats, crítics, responsables.

Esther Vivas

La projecció d’avui serà presentada per 
la coneguda activista catalana, Esther Vi-
vas. És llicenciada en periodisme i ma-
gíster en sociologia. Forma part del Cen-
tre d’Estudis sobre Moviments Socials 
(CEMS) a la Universitat Pompeu Fabra i 
col.labora amb l’Institut de Govern i Po-
lítiques Públiques (IGOP) a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Les seves prin-
cipals línies de recerca són l’anàlisi dels 
moviments socials alternatius (antiglo-
balització, fòrums socials, indignats), els 
impactes de l’agricultura industrial i les 
alternatives que es plantegen des de la so-
birania alimentària i el consum crític. Per 
a més informació, podeu consultar el seu 
blog: http://esthervivas.wordpress.com/

“Vivim en un context d’auge de la movi-
lització social. (…) Hi ha esperança i som 
moltes les persones que no ens resignem, 
que considerem que es poden canviar les 
coses”, responia a la revista Utopia. Sem-
pre combativa i clara, la seva presentació 
no ens deixarà indiferents.

Vet Robirosa


