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El crack de 1929 
 
- Història Contemporània 
- Geografia – Economia 
 
Exercicis  segons un text de Groucho Marx 
1. Explica com funciona el mercat de valors 

(la borsa). 
2. Quins dubtes té Groucho Marx sobre la 

pujada de les cotitzacions de la borsa? 
3. Per què segons el seu amic i corredor de 

borsa els valors no poden baixar? 
4. Com comença la crisi? 
5. Què passa durant els dies posteriors al 

“crack”? Com queden els valors borsaris 
al final del procés? 

 
 
Groucho Marx: 
Groucho y yo, 
Editorial 
Tusquets, 
Barcelona, 1995 
 
Capítulo 15.  
“De cómo fui 
protagonista de 
las locuras de 
1929” 
 

 
Materials docents de CIÈNCIES SOCIALS, HISTÒRIA  
Nivell: 4t d'ESO – 1r de BAT 
Professor: Roderic Ortiz i Gisbert 
 
HISTÒRIA: “El període d’entreguerres (1919-1939)” 
GEOGRAFIA: “Economia. La borsa” 
 

TEXT 

 

“Molt prompte un negoci molt més atractiu que 
el teatral va atraure la meua atenció i la del 
país. Era un assumptet anomenat mercat de 
valors. El vaig conèixer per primera vegada cap 
a 1926. Va constituir una sorpresa molt 
agradable descobrir que era un negociant molt 
astut. O almenys això pareixia, perquè tot el 
que comprava augmentava de valor. No tenia 
assessor financer, qui el necessitava? Podies 
tancar els ulls, recolzar el dit en qualsevol punt 
de l'enorme tauler mural i l'acció que acabaves 
de comprar començava immediatament a pujar. 
Mai vaig obtenir beneficis. Pareixia absurd 
vendre una acció a trenta quan se sabia que dins 
de l'any doblaria o triplicaria el seu valor. 

El meu sou setmanal a Els quatre cocos era d'uns 
dos mil, però açò era molt poc en comparació 
amb la pasta que guanyava teòricament a Wall 
Street. Gaudia treballant en la revista, però el 
salari m'interessava molt poc. Acceptava de tot 
el món confidències sobre el mercat de valors. 
Ara costa creure-ho, però incidents com el que 
segueix eren corrents en aquells dies.  

Vaig pujar a un ascensor de l'hotel Copley Plaça, 
a Boston. L'ascensorista em va reconèixer i va 
dir:  

- Fa un estoneta han pujat dos individus, senyor 
Marx, sap? Peixos grossos, de veritat. Vestien 
americanes creuades i portaven clavells en les 
solapes. Parlaven del mercat de valors i, 
cregui'm, amic, tenien aspecte de saber el que 
deien. No s'han figurat que jo estava escoltant-
los, però quan maneig l'ascensor sempre tinc 

l'oïda atenta. No vaig a passar-me tota la vida fent 
pujar i baixar un d’aquestos calaixos! El cas és que 
vaig sentir que un dels individus li deia a l'altre: 
"Posi tots els diners que pugui obtenir en United 
Corporation" […]  

Li vaig donar cinc dòlars i vaig córrer cap a 
l'habitació d'Harpo. El vaig informar 
immediatament sobre aquesta mina d'or en 
potència amb què m'havia entropessat en 
l'ascensor. Harpo acabava de desdejunar-se i 
encara anava en batí.  

- En el vestíbul d’aquest hotel estan les oficines 
d'un agent de Borsa -va dir-. Espera que em vista i 
correrem a comprar aquestes accions abans que 
s’escampi la notícia.  

-Harpo -vaig dir-, estàs boig? Si esperem fins que 
t’hagis vestit, aquestes accions poden pujar deu 
sencers!  

De manera que amb les meues robes de carrer i 
Harpo amb el seu batí, vam córrer cap al vestíbul, 
vam entrar en el despatx de l'agent i en un dir 
Jesús vam comprar accions d'United Corporation 
per valor de 160.000 dòlars, amb una marge del 25 
per cent.  

Per als pocs afortunats que no es van arruïnar en 
1929 i que no estiguin familiaritzats amb Wall 
Street, permetin-me explicar el que significa eixe 
marge del 25 per cent. Per exemple, si un 
comprava 80.000 dòlars d'accions, només havia de 
pagar en efectiu 20.000. La resta se li quedava a 
deure a l'agent. Era com robar diners.  

El dimecres a la vesprada, en Broadway, Chico va 
trobar a un habitual de Wall Street, el qual li va 
dir en un murmuri:  
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-Chico, ara vinc de Wall Street i allà no es parla 
d'una altra cosa que del Coure Anaconda. Es ven a 
cent trenta-vuit dòlars l'acció i es remoreja que 
arribarà fins als cinc-cents. Compra-les abans que 
sigui massa tard! Ho sé de molt bona tinta.  

Chico va córrer immediatament cap al teatre, amb 
la notícia d’aquesta oportunitat. Era una funció de 
vesprada i vam retardar trenta minuts l'alçament 
del teló fins que el nostre agent ens va assegurar 
que havíem tingut la fortuna d'aconseguir sis-
centes accions. Estàvem entusiasmats! Chico, 
Harpo i jo érem cada un propietaris de dos-centes 
accions d’aquestos valors que traspuaven or. 
L'agent fins i tot ens va felicitar. Va dir:  

- No ocorre sovint que algú entre amb tan bon peu 
en una companyia com l'Anaconda.  

 

El mercat va continuar pujant i pujant. Quan 
estàvem de gira, Max Gordon, el productor 
teatral, solia posar-me una conferència telefònica 
cada matí des de Nova York, només per a 
informar-me de la cotització del mercat i de les 
seues prediccions per al dia. Aquestos auguris mai 
variaven. Sempre eren "amunt, amunt, amunt". 
Fins llavors jo no havia imaginat que un poguera 
fer-se ric sense treballar.  

Max em va cridar un matí i em va aconsellar que 
comprara uns valors anomenats Auburn. Eren d'una 
companyia d'automòbils, ara inexistent. -Marx -va 
dir- és una gran oportunitat. Pegarà més bots que 
un cangur. Compra-ho ara, abans que sigui massa 
tard.  

Després va afegir:  

-Per què no abandones Els quatre cocos i oblides 
eixos miserables dos mil setmanals que guanyes? 
Són poca cosa. Tal com maneges les teues 
finances, asseguraria que pots guanyar més 
diners en una hora, instal�lat en el despatx d'un 
agent de valors, que els que pots obtenir fent 
vuit representacions setmanals a Broadway.  

-Max -vaig contestar-, no hi ha dubte que el teu 
consell és sensacional. Però al cap i a la fi tinc 
certes obligacions amb Kaufman, Ryskind, Irving 
Berlín i amb el meu productor Sam Harris.  

El que llavors no sabia era que Kaufman, 
Ruskind, Berlin i Harris també compraven a 
crèdit i que, finalment, serien aniquilats pels 
seus assessors financers. No obstant això, per 
consell de Max, vaig telefonar immediatament el 
meu agent i li vaig dir que em comprara cinc-
centes accions de l'Auburn Motor Company. 

Poques setmanes més tard, em trobava 
passejant pels terrenys d'un club de camp, amb 
el senyor Gordon. Grans i costosos cigars havans 
penjaven dels nostres llavis. El món era un 
delícia i el cel sortia en els ulls de Max. (Així 
com també uns símbols de dòlar.) El dia 
anterior, les Auburn havien pegat un salt de 
trenta-vuit sencers. Em vaig tornar cap al meu 
company de golf i vaig dir:  

-Max, quant de temps durarà açò?  

Max va reposar, utilitzant una frase de Al Jolson.  

-Germà, encara no has vist res!  

El més sorprenent del mercat, en 1929, era que 
ningú venia una sola acció. La gent comprava 
sense parar. Un dia, amb una certa timidesa, 

vaig parlar al meu agent sobre aquest fenomen 
especulatiu.  

- No sé gran cosa sobre Wall Street - vaig 
començar a dir en son de disculpa- però, què és el 
que fa que eixes accions continuen ascendint? No 
haguera d'haver-hi alguna relació entre els guanys 
d'una companyia, els seus dividends i el preu de 
venda de les seues accions?  

Per damunt del meu cap, va mirar una nova 
víctima que acabava d'entrar en el seu despatx i 
va dir:  

- Senyor Marx, té molt d’aprendre sobre el mercat 
de valors. El que vostè no sap respecte a les 
accions serviria per a omplir un llibre.  

- Escolti, bon home -vaig replicar-. He vingut ací a 
la cerca de consell. Si no sap vostè parlar amb 
cortesia, hi ha altres que tindran molt de gust a 
encarregar-se dels meus assumptes. I ara què 
estava vostè dient?  

Adequadament castigat i amansat, va respondre:  

- Senyor Marx, tal vegada no es doni compte, però 
aquest ha deixat de ser un mercat nacional. Ara 
som un mercat mundial. Rebem ordres de compra 
de tots els països d'Europa, d'Amèrica del Sud i fins 
i tot d'Orient. Aquest matí hem rebut de l'Índia un 
encàrrec per a comprar mil accions de Canonades 
Crane.  

Amb un cert cansament vaig preguntar:  

-Creu que és una bona compra?  

-No hi ha una altra millor -em va contestar-. Si hi 
ha alguna cosa que tots hem d’utilitzar són les 
canonades.  
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(Se'm van ocórrer altres quantes coses més, però 
no estava segur que aparegueren en les llistes de 
cotitzacions.)  

-Això és ridícul -vaig dir-. Tinc diversos amics pells 
roges a Dakota del Sud i no utilitzen les 
canonades. -Vaig soltar una rialla per a celebrar la 
meua eixida, però ell va romandre molt seriós, de 
manera que vaig prosseguir-. Diu vostè que des de 
l'Índia li envien ordres de compra de Canonades 
Crane? Hummm. Si en la llunyana Índia demanen 
canonades, han de saber alguna cosa sensacional. 
Apunti’m per a dos-centes accions; no, millor 
encara, que siguin tres-centes. 

Mentre el mercat continuava ascendint cap al 
firmament, vaig començar a sentir-me cada 
vegada més nerviós. El poc judici que tenia 
m'aconsellava vendre, però, igual que tots els 
altres tipus, era avariciós. Lamentava 
desprendre'm de qualsevol acció, perquè estava 
segur que anava doblar el seu valor en pocs mesos.  

 

En els periòdics actuals llegeixo ben sovint articles 
relatius a espectadors que es queixen d'haver 
pagat fins a un centenar de dòlars per dos 
entrades per a veure My Fair Lady. (Personalment, 
opino que val eixos dòlars.) Bé, una vegada vaig 
pagar 38.000 per veure Eddie Cantor en el Palace 
[…]  

Cantor era veí meu en Great Neek. Com era vell 
amic seu quan va acabar la representació vaig 
anar a veure’l en el seu camerino. […]  

- Groucho, t’adoro! 

No hi havia res de peculiar en aquella salutació. 
Així és com la gent del teatre parla entre si. En el 

teatre hi ha una llei no escrita respecte a que 
quan dos persones es troben (actor i actriu, 
actriu i actriu, actor i actor, o qualsevol altra de 
les variacions i desviacions de sexe) han d'evitar 
acuradament les salutacions habituals entre la 
gent normal. En canvi, han d'aclaparar-se 
mútuament amb frases d'afecte que, en altres 
sectors de la societat, solen estar reservades per 
al dormitori. 

-Encant -va prosseguir Cantor-, què t'ha paregut 
el meu espectacle?  

Vaig mirar cap arrere, suposant que hauria 
entrat alguna xica. Desgraciadament no era així, 
i vaig comprendre que es dirigia a mi.  

-Eddie, vida meua - vaig contestar amb 
entusiasme vertader-, has estat superb! 

Em disposava a llançar-li unes quantes floretes 
més quan em va mirar afectuosament amb 
aquells ulls grans i brillants, va recolzar les mans 
en els meus muscles i va dir:  

-Preciós, tens algunes Goldman Sachs?  

-Dolçor -vaig respondre (a aquest joc poden 
jugar dos)-, no sols no en tinc cap, sinó que mai 
he sentit parlar d'elles Què és Goldman Sachs? 
Una marca de farines?  

Em va agafar per ambdós solapes i em va 
atraure cap a mi. Per un moment vaig pensar 
que anava a besar-me.  

-No em digues que mai has sentit parlar de les 
Goldman Sachs! -va exclamar incrèdulament-. És 
la companyia d'inversions més sensacional de tot 
el mercat de valors.  

Després va consultar el seu rellotge i va dir:  

-Avui és massa tard. La Borsa està ja tancada. 
Però, demà al matí, nen, la primera cosa que has 
de fer és agafar el barret i córrer al despatx del 
teu agent per a comprar dos-centes accions de 
Goldman Sachs. Crec que avui ha tancat a 156… i a 
156 és un robatori!  

Després Eddie em va tocar una galta, jo li vaig 
tocar la seua i ens vam separar.  

Amic! Que content estava d'haver anat a veure 
Cantor al seu camerino! Figuri’s, si no arribo a 
anar aquella vesprada al Teatre Palace, no 
haguera tingut aquella confidència. Al matí 
següent, abans del desdejuni, vaig córrer al 
despatx de l'agent en el moment en què s'obria la 
Borsa. Vaig afluixar el 25 per cent de 38.000 
dòlars i em vaig convertir en l’afortunat propietari 
de dos-centes accions de la Goldman Sachs, la 
millor companyia d'inversions d'Amèrica. 

 

Llavors vaig començar a passar-me els matins 
instal�lats en el despatx d'un agent de Borsa, 
contemplant un gran quadre mural ple de signes 
que no entenia. Llevat que arribara enjorn, ni tan 
sols m'era possible entrar. Moltes de les agències 
de Borsa tenien més públic que la majoria dels 
teatres de Broadway.  

Pareixia que quasi tots els meus coneguts 
s'interessaren pel mercat de valors. La majoria de 
les conversacions es limitaven a la quantitat que 
tal i tal valor havien pujat la setmana passada, o 
coses semblants. El llanterner, el carnisser, el 
forner, l'home del gel, tots anhelosos de fer-se 
rics, tiraven els seus mesquins salaris -i en molts 
casos els seus estalvis de tota la vida- en Wall 
Street. Ocasionalment, el mercat flaquejava, però 
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molt prompte s'alliberava la resistència que 
oferien els prudents i sensats, i prosseguia la seua 
contínua ascensió.  

De tant en tant algun profeta financer publicava 
un article ombrívol advertint el públic que els 
preus no guardaven cap proporció amb els 
vertaders valors i recordant que tot el que puja 
deu després ha de baixar. Però a penes si ningú 
prestava atenció a aquestos conservadors panolis i 
a les seues paraules idiotes de cautela. Fins i tot 
Barney Baruch, el Sòcrates de Central Park i mag 
financer americà, va llançar una crida 
d'advertència. No recordo la seua frase exacta, 
però venia a ser així: "Quan el mercat de valors es 
converteix en notícia de primera pàgina, ha sonat 
l'hora de retirar-se."  

Jo no estava present quan la Febre de l'Or del 
quaranta-nou. Em refereixo a 1849. Però imagino 
que eixa febre va ser molt pareguda a la que ara 
infectava al tot el país. El president Hoover estava 
pescant i la resta del govern federal pareixia 
completament aliè al que succeïa. No estic segur 
que hagueren aconseguit alguna cosa encara que 
ho hagueren intentat, però en tot cas el mercat va 
lliscar alegrement cap a la seua perdició.  

Un dia concret, el mercat va començar a vacil�lar. 
Uns quants dels clients més nerviosos van ser 
presos del pànic i van començar a descarregar-se. 
Això va ocórrer fa quasi trenta anys i no recordo 
les diverses fases de la catàstrofe que queia sobre 
nosaltres, però així com al principi de l'auge tot el 
món volia comprar, al començar el pànic tot el 
món va voler vendre. Al principi les vendes es 
feien ordenadament, però prompte el pànic va 
tirar a un costat el bon judici i tots van començar 

a llançar a l'arena els seus valors que llavors 
només tenien el nom de tals.  

Després el pànic va arribar als agents de Borsa, 
els quals van començar a cridar reclamant 
garanties addicionals. aquesta era una broma 
pesada, perquè la major part dels accionistes 
s'havien quedat sense diners, i els agents van 
començar a vendre accions a qualsevol preu. Jo 
vaig ser un dels afectats. Desgraciadament, 
encara em quedaven diners en el Banc. Per a 
evitar que vengueren el meu paper vaig 
començar a firmar xecs febrilment per a cobrir 
les garanties que desapareixien ràpidament. 
Després, un dimarts espectacular, Wall Street va 
llançar la tovalla i senzillament es va enfonsar. 
Això de la tovalla és una frase adequada, perquè 
llavors tot el país estava plorant.  

 

Alguns dels meus coneguts van perdre milions. 
Jo vaig tenir més sort. L'única cosa que vaig 
perdre van ser 240.000 dòlars (o cent vint 
setmanes de treball, a 2.000 per setmana). 
Haguera perdut més però eren tots els diners 
que tenia. El dia de l'enfonsament final, el meu 
amic, antany assessor financer i astut 
comerciant, Max Gordon, em va telefonar des de 
Nova York. En cinc paraules, va llançar una 
afirmació que, amb el temps, crec que ha de 
comparar-se favorablement amb qualsevol de les 
cites més memorables de la història americana. 
Em refereixo a cites tan immortals com “No 
abandoneu el barco”, “No dispareu fins que 
vegeu el blanc dels seus ulls”, “Doneu-me la 
llibertat o la mort!”, i “Només tinc una vida que 
donar a la pàtria”. Aquestes paraules cauen en 

una insignificança relativa al posar-les junt amb la 
frase notable de Max. Xerraire per naturalesa, 
aquesta vegada va ignorar inclús el tradicional 
“hola”. Tot el que va dir va ser: "Marx, la broma 
ha acabat!". Abans que jo poguera contestar el 
telèfon s'havia quedat mut.  

En tota la porqueria escrita pels analistes del 
mercat, em sembla que ningú va fer un resum de 
la situació d'una manera tan succinta com el meu 
amic el senyor Gordon. En aquelles cinc paraules 
ho va dir tot. Per descomptat, la broma havia 
acabat. Crec que l'únic motiu pel qual vaig 
continuar vivint va ser el convenciment consolador 
de que tots els meus amics estaven en la mateixa 
situació. Fins i tot la desgràcia financera, igual 
que la de qualsevol altra espècie, prefereix la 
companyia.  

Si el meu agent haguera començat a vendre les 
meues accions quan van començar a trontollar-se, 
haguera salvat una vertadera fortuna. Però com no 
m'era possible imaginar que pogueren baixar més, 
vaig començar a demanar prestats diners del Banc 
per a cobrir les garanties. Les accions de Coure 
Anaconda (recorda que vam retardar el teló trenta 
minuts per a comprar-les) es van fondre com les 
neus del Kilimanjaro (no creguis que no he llegit a 
Hemingway), i finalment es van estabilitzar a 2 
7/8. La confidència de l'ascensorista de Boston 
respecte a United Corporation es va saldar a 3,50. 
Les havíem comprat a 60. La funció de Cantor en 
el Palace va ser magnífica ¿Goldman-Sachs a 156 
dòlars? Eddie, vida meua, com vas poder? Durant 
la màxima depressió del mercat, podia comprar-
se-les a un dòlar per acció.” 

 

 


