
40 DILLUNS, 23 D’ABRIL DEL 2012 aradebat

Fermesa és preparar el desafiament

Som en un atzucac econò-
mic. A banda de les condi-
cions generals que afecten
la majoria d’economies
europees i dels factors afe-

gits i desequilibris que caracterit-
zen l’economia espanyola, Catalu-
nya té doblement limitada la seva
capacitat de resposta a la crisi. No té
control sobre el gruix dels recursos
que, via recaptació d’impostos,
l’economia catalana produeix; i
tampoc disposa de marge per legis-
lar en les qüestions més rellevants o
per impulsargransreorientacionslo-
cals de la política econòmica. En
aquestes condicions, el Govern s’ha
limitataadoptarmesuresdedis-
ciplina pressupostària i ha in-
vertit el seu capital polític en
l’aplicació d’unes retallades
d’efectesacumulatiusques’han
traduït en la pèrdua de la quali-
tat dels serveis públics i de la
qualitat de vida de la majo-
riadelapoblació.L’impac-
te de les retallades i la mo-
notonia d’un discurs pú-
blic que no conté
propostes ni in-
dicis de reacti-

vació han contribuït més aviat a fre-
nar les expectatives i l’activitat i així
completaruncercleviciósmarcatper
la desconfiança, la por i la manca de
crèditperainversionsidespeses.Da-
vant d’aquesta situació –caiguda del
consum, increment de l’atur, atonia
general–, en un cicle en el qual algu-
nes bones dades d’exportació o de tu-
risme no poden fer oblidar l’ensorra-
ment del sistema de caixes o el fias-
codeSpanair,s’hapresentatcandida-
tura per captar algunes inversions
que aportessin una mica d’oxigen al
sistema –la més coneguda, contesta-
da i, en alguns aspectes, reveladora
del grau de fragilitat, subordinació i
de dependència operativa ha estat la
delcomplexEurovegas.Is’haexhibit
unacalculadapolifoniacoral,entrela
contenció verbal prosaica d’algunes
conselleriesielmateixpresident,iels
abrandaments poètics i metafòrics
del congrés de Convergència.

La posició del Govern davant del
govern espanyol és massa fràgil per
esperar-ne resultats. I el darrer any
s’ha deteriorat. En qualsevol nego-
ciació política hi ha factors que fan
més sòlida o bé més feble la pròpia
posició. El govern del PP sembla te-
nir-ho tot a favor: des del marc legal

i els suports internacionals –ha fet
creure que les autonomies són la
causa principal del deute públic–
fins a la posició sentimental majori-
tària d’una població espanyola que,
alliçonada per la Brunete mediàti-
ca, busca enemics interiors i exte-
riors a qui atribuir la responsabili-
tat última de les seves misèries. El
PP compta, en els territoris de la se-
va hegemonia, amb una atmosfera
psicològica col·lectiva que l’avala
per poder ignorar tota mena d’obli-
gacions i de compromisos adquirits
amb Catalunya. La intransigència i
els desaires amb Catalunya i el seu
govern, no només no el penalitzen
políticament,sinóquel’enforteixeni
el legitimen. El nacionalisme espa-
nyol es cohesiona i envigoreix quan
pot oposar-se i imposar-se a la timi-
desa reivindicativa catalana, que sol
derivar en un replegament claudi-
cant. La confrontació és tan desigual
que la posició catalana, o bé resulta

d’inici entregada a una negociació i
unsacordsdesfavorablesquehauran
deserpresentatsacasacomunavenç
significatiu, o bé queda condemnada
aunanovahumiliacióqueaguditzala
sensació d’impotència i de desànim.

Enelcicleactual,caracteritzatper
la coincidència entre la crisi econò-
micailacrisipolítica,laconfrontació
entre Espanya i Catalunya, entre el
govern espanyol i el govern català,
pren un to greu i es presenta com una
batallainevitableideterminantdeles

opcions de futur d’ambdós ac-
tors i dels subjectes històrics i
polítics que representen. L’es-
poli fiscal apareix, des de Cata-
lunya,comelfactorméslimita-

dor de la capacitat
d’actuar de la
Generalitat da-
vant la crisi eco-
nòmica. El no
reconeixement
per part del go-
vern i els òrgans
de l’estat espa-
nyol de les ga-
ranties i dels lí-
mits mínims
–molt mínims–
de sobirania re-
collits en l’Esta-
tutquelapoblació

catalana va refe-
rendar, apareix com

la causa immediata de la
deslegitimació política

d’aquestestataCatalunya.El
govern Mas ha de protagonitzar la

confrontació-negociació per la part
catalana. I ho ha de fer amb urgència
ifermesapernoser-nelaprimeravíc-
tima propiciatòria i quedar esclafat
pel corró de PP (i del PSOE).

El naufragi de la reputació inter-
nacional d’Espanya (xifres d’atur,
anecdotari estrambòtic de la monar-
quia, picaresca financera combinada
amb corrupció política, incertesa
pressupostària, insignificança diplo-
màtica...)noreforçaautomàticament
la posició catalana. La fermesa cata-
lana s’ha de fonamentar en dos pilars
propis. El primer és el suport polític
i social a Catalunya; ben ample, sòlid
iinequívoc.Amblamajoriadegovern
no és suficient. Tot el catalanisme ha
de ser convocat i tothom ha de fer pi-
nya. No és un partit de costellada. El
concert econòmic i el ple reconeixe-
ment polític són una final. El segon
pilaréstenirpreparateldesafiament.
Si el president de Catalunya o qui el
representinegociaposantcondicions
i amenaçant amb un trencament ins-
titucional, ha de ser creïble. Ha de ser
veritat. Hi ha d’haver la voluntat pe-
ròtambél’oportunitat.L’amenaçano
pot ser verbal. Ha de ser real. La no-
vaagènciatributària,perexemple,ha
d’estar a punt per treballar l’endemà
mateix. I les aliances i garanties per
afrontar un període d’emergència,
també. Tothom ho ha de saber. L’al-
tre país possible ja ha d’estar en mar-
xa. La gent més necessitada no pot
perdre la partida. La democràcia au-
tèntica ha de fer la resta.
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En la confrontació amb
l’Estat, l’amenaça catalana

de trencament ha de ser
veritat. L’agència tributària

i les aliances han d’estar a
punt per l’endemà mateix

22. Al fons d’una vall hi havia tres granges
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