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Prou espoli, més democràcia

La història contemporània
de les classes treballado-
res catalanes no és la his-
tòria d’una gent que, se-
gons la lletania de moda,

ha viscut per sobre de les seves pos-
sibilitats, sinó, més aviat, la d’una
gent que ha treballat per damunt de
les seves possibilitats. En temps
d’emprenedors d’empenta dinamit-
zadora i en temps de malbarata-
ment, especulació i parasitisme so-
cial. Que la capital del país hagi re-
but denominacions
com la ciutat de les
bombes, la ciutat de
les barricades o la
rosa de foc, o que
concentrés episodis
com la Setmana
Tràgica o el procés
revolucionari del
1936, o que organit-
zés les grans de-
mostracions reivin-
dicatives i cíviques
dels darrers anys a
favor de la pau, la
justícia i la llibertat
no és conseqüència
de cap predisposi-
ció genètica, de cap
influència climàtica
ni de cap intoxica-
ció col·lectiva. És el
resultat d’una per-
sistent concentra-
ció d’activitat eco-
nòmica, general-
ment desplegada en
condicions molt di-
fícils, que ha gene-
rat una tradició de
lluites i de reivindi-
cacions, i un patri-
moni polític popu-
lar, complex i desi-
gual, però dens i
àmpliament com-
partit. Orwell, Sa-
les, Vázquez Mon-
talbán, Mendoza o
Cabré són només alguns dels grans
autors que han captat el gruix
d’aquesta tradició. Aquesta persis-
tent concentració d’activitat eco-
nòmica, basada sobretot en el tre-
ball i en l’aprofitament de recursos
escassos (energia, capitals, matèri-
es primeres) ha produït, en dife-
rents cicles, quantitats ingents de
plusvàlues i beneficis. On són? On
han anat a parar? Qui els ha consu-
mit? On s’han invertit? Com s’han
distribuït?

Una part de l’esforç treballador
de generacions, esgrimit en succes-
sives lluites socials, s’ha pogut cana-
litzar cap a la prestació de serveis i
la provisió de garanties de l’estat del
benestar. O cap a inversions. No ha
estat gens fàcil. Ara mateix, mig tri-
at mig imposat, el model de sortida
de la crisi està laminant el procés i
revertint-lo. Convé que la gent de
memòria llarga sàpiga explicar el
procés als joves que avui es veuen
sense horitzons engrescadors. I
també als no tan joves perquè recor-
din que les seves oportunitats les
van forjar, sobretot, les lluites de les
generacions anteriors.

Una part substancial dels resul-
tats d’aquell treball acumulat s’ha

evaporat com per art de màgia. Tant
se val si la perspectiva és d’un segle
o tot just dels darrers trenta anys.
D’aquests darrers, però, en tenim el
detall comptable i un coneixement
precís dels mecanismes de transfe-
rència. El drenatge sistemàtic de re-
cursos des de Catalunya cap a l’Es-
tat, combinant fiscalitat i manca
d’inversions, és d’una magnitud in-
comparable amb les transferències
que es fan entre territoris d’econo-
mia desigual a l’interior de grans es-
tats, i amb les que es fan entre estats
diferents vinculats (com la UE). Da-
vant d’aquest fet crònic excepcional
que ha empobrit el país i, especial-
ment, els seus sectors més desafa-
vorits, hi ha hagut dues posicions
incomprensibles. La primera, l’ac-
titud passiva, el silenci i la complici-
tat de la major part d’unes classes

dirigents econòmiques i les seves
associacions representatives, sense
projecte de país i completament
sotmeses a la dinàmica de l’Estat. La
segona, l’actitud negacionista –que,
donada la coincidència de les dades
disponibles per als darrers anys, no-
més pot ser titllada de vergonyosa–
d’alguna formació política que s’ha
presentat com la genuïna defenso-
ra de les classes treballadores cata-
lanes mentre assistia impassible a la
transfusió de sang. ¿Com és possible

que un procés de tanta
transcendència, que una
ferida econòmica tan de-
terminant i de caràcter
estructural, no hagi estat
permanentment denun-
ciada i convertida en
l’eix de les reivindicaci-
ons socials catalanes?
Nomésl’obnubilació,no-
més l’assumpció radical
delmited’Espanyacoma
subjecte situat més enllà
de la història i de qualse-
vol contingència pot ex-
plicar la predilecció
d’alguns per contribuir
a la lesió dels interessos
dels que afirmen repre-
sentar. Algunes parano-
ies del franquisme (uni-
tat de destí) sobreviuen
amb un èxit sorprenent.

Aquesta forma d’alie-
nació, aquesta assump-
ció d’una Espanya in-
qüestionable a priori,
acaba plantejant dubtes
sobre l’espoli i la seva
magnitud, i procura
l’afebliment d’una hipo-
tètica posició unitària
catalana, abonant una
mena de negociació que
no qüestioni el control
dels recursos per part de
l’Estat. En pocs dies,
fins a tres destacats diri-
gents de tres formaci-

ons diferents (PPC, UDC, PSC)
s’han pronunciat en aquesta direc-
ció. No som gaire lluny dels que tro-
ben innecessària la demanda de
més democràcia.

Un dia, després de la nit inaca-
bable, es va plantejar a la ciutada-
nia que es pronunciés entre dicta-
dura i democràcia. I la gent va
aprovar la Constitució espanyola.
Al seu interior, discretament expo-
sades, hi havia respostes imposa-
des a les preguntes que no s’havien
formulat. Així, a l’ombra de la de-
mocràcia, s’hi van encabir la mo-
narquia o la unitat indissoluble.
Davant la demanda de justícia fis-
cal, perquè des de Catalunya es pu-
guin gestionar els recursos que ge-
nera l’esforç del país, i davant la de-
manda de més democràcia, perquè
tota la ciutadania puguem respon-
dre a les preguntes fonamentals i
exercir el nostre dret a decidir, no
hi caben més ambigüitats ni dis-
traccions. O bé s’està a favor de la
justícia i la democràcia, o bé s’en-
cobreix amb un vel paternalista
l’aposta per la subordinació econò-
mica del poble català i la seva nega-
ció com a subjecte de sobirania.
Que ho posin al programa.
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Com pot ser que una ferida
econòmica tan determinant

com l’espoli fiscal no hagi
estat sempre l’eix de les
reivindicacions socials

catalanes?


