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PSC: dues ànimes o cap?

Què farà el PSC si efectiva-
ment es produeix el xoc
de trens entre els go-
verns espanyol i català?
Què farà si hi ha una cri-

si institucional entre Catalunya i
l’Estat? Què farà si les quantitats
compromeses en aplicació de les
previsions estatutàries o en els
acords adoptats per corregir la crò-
nica manca d’inversions de l’Estat a
Catalunya no s’aporten? Què farà si,
davant el tancament negociador del
govern del PP en re-
lació al tracte fiscal
que rep Catalunya, el
govern de CiU con-
voca les forces del
catalanisme a cons-
tituir un front de dig-
nitat nacional? A
quina banda es posa-
rà? ¿Denunciarà la
situació d’injustícia
flagrant que pateix
Catalunya, i especi-
alment els seus sec-
tors populars, da-
vant dels altres par-
tits socialistes euro-
peus, o bé es
refugiarà en la de-
fensa d’una concer-
tació d’agències fis-
cals i la via de mante-
nir un diàleg de sords
inacabable en què
tots els trumfos són
en mans de qui go-
verna a Madrid?

La situació de cri-
si ha fet més dramà-
tics els efectes acu-
mulatius de l’espoli
fiscal. En un doble
sentit. 1) Ha limitat
encara més el marge
de maniobra d’una
Generalitat que, dis-
posant de poca capa-
citat de decisió i d’in-
tervenció en àmbits
fonamentals, es veu
sotmesa a l’ofec fi-
nancer sistemàtic administrat pel
mateix Estat que li discuteix i lami-
na les competències i els recursos.
2) Ha abocat a una política pública
de retallades (sovint no correspos-
tes a escala espanyola) que han
alentit la marxa general de l’econo-
mia catalana, han afectat greument
els serveis públics i el conjunt de les
polítiques socials i han repercutit de
manera dramàtica en la situació de
centenars de milers de persones i
famílies.

Aquestes persones i famílies són
víctimes directes tant de la crisi com
del principal factor d’estrangulació
de les polítiques públiques catala-
nes d’inversió, de reactivació eco-
nòmica i de prestació de serveis.
Pèrdua de la feina, exhauriment del
dret a la percepció d’ajuts, execució
de desnonaments, necessitat de re-
córrer a la caritat per obtenir ali-
ments, desesperació i fam, manca
de perspectives. Tot això passa cada
dia, constantment. Aquí. Tot això
afecta especialment els sectors més
vulnerables i contribueix a l’empo-
briment del país i a reduir les pos-
sibilitats de tirar endavant. Caldria

suposar que aquesta és la bona gent
amb la qual un partit d’esquerres es-
tà més directament compromesa.
Caldria suposar que les polítiques
defensades per un partit d’esquer-
res són les que considera més favo-
rables a aquests sectors i les que
permeten acostar el model econò-
mic general i la qualitat de vida de la
gent a uns paràmetres raonables de
justícia i d’un cert equilibri social.
Ja no dic igualtat, per no semblar
massa radical; i no parlo de fraterni-
tat, per no ferir susceptibilitats.

On és el resultat històric de les
plusvàlues de la fàbrica d’Espanya?
On són les acumulacions de capital?
No pas a les caixes, acabades de vo-
latilitzar, que concentraven bona
part de l’estalvi i del deute familiar

popular del país. Una mica sí, sens
dubte, entre les romanalles d’una
burgesia i una classe mitjana alta
–que combina franges rendistes amb
franges d’intensa activitat emprene-
dora o professional– de vida més o
menys confortable. Però, ¿i tota la
resta? El principal problema estruc-
tural de l’economia catalana és el re-
iterat balanç negatiu entre els recur-
sos que el conjunt del país arriba a
produir i l’escassa capacitat col·lecti-
va de captar-los i utilitzar-los per di-

namitzar el propi sis-
tema econòmic. En
l’etapa democràtica,
una part significativa
d’aquest balanç nega-
tiu, d’aquest desequili-
bri, es produeix, s’ex-
plica i s’executa mit-
jançant el dèficit fiscal.

Alguns articulistes i
tertulians conserva-
dors (de dretes i d’es-
querres), defensors de
la continuïtat, de les
coses tal com són,
plantegen que l’as-
sumpte del concert
econòmic o del pacte
fiscal queda lluny dels
problemes immediats
de la gent. Diuen que,
ara, això no és una pri-
oritat. Ben al contrari,
és una prioritat màxi-
ma.Perquèelprincipal
problema del Govern,
instrumentbàsicdeles
polítiques socials, és la
caiguda dels ingressos
ilamancadesolvència.
Govern, polítiques so-
cials i beneficiaris ne-
cessiten uns recursos
que legítimament els
pertanyen i que, en
canvi, són alienats per
l’Estat, que en fa un ús
discriminatori;comho
constaten els seus
pressupostos,lesseves
mesures, el seu discurs

emmascarador i les seves amenaces.
Què farà el PSC, quan arribi l’ho-

ra? ¿Continuarà fent funambulisme
i dient que no n’hi ha per tant? ¿Op-
tarà, finalment, d’una forma clara i
inequívoca pel compromís radical
amb els sectors populars, d’on obté
bona part del suport electoral, i de-
fensarà els seus interessos davant la
crisi? ¿Donarà la cara per les seves
classes populars? ¿O bé assumirà la
condició de partit sucursal i evita-
rà revelar els mecanismes que dre-
nen els recursos que els seus elec-
tors necessiten, perquè la seva lle-
ialtat primordial no és la gent sinó el
sistema, no és la nació sinó l’Estat?
La crisi està situant tothom en la ne-
cessitat de prendre decisions.
Aquells partits que han viscut ins-
tal·lats en l’ambigüitat i adminis-
trant diverses ànimes –tot i que la
majoria saben quin és el seu país–
les hauran de jerarquitzar i triar-ne
alguna. Si no ho fan, potser la seva
gent descobrirà que només era un
catàleg d’identificacions i miratges
per buscar rèdits electorals. Que no
eren ànimes sinó ombres; projecci-
ons fantasmals.
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Les polítiques socials
necessiten uns recursos

que l’Estat aliena i usa de
manera discriminatòria.

¿Donarà la cara el PSC per
les ‘seves’ classes populars?


