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El joc, els jugadors i la política

L’amo del casino gua-
nya. Però el crupier
no és l’amo i els que
greixen la ruleta tam-
poc. La ubicació del

projecte Eurovegas i les especulaci-
ons sobre el seu presumpte impac-
te econòmic han fet encara més evi-
dent l’absència general de propostes
de model econòmic per a la Catalu-
nya del segle XXI. Les indiscutibles
urgències que planteja la crisi, amb
les dades de l’atur o les dificul-
tats per obtenir crèdit, abo-
quen les institucions al possi-
bilisme, al cataplasma, a la re-
cerca d’una solució miraculosa.
A Catalunya es produeix una co-
incidència de factors molt peri-
llosa a l’hora d’establir les polí-
tiques per superar els reptes de
la crisi.

Elprimerfactorésque
no disposem d’un teixit
econòmic i empresarial
prou potent en els ter-
mes que exigeix la globa-
lització.Aixònovoldirque
no hi hagi un bon empresa-
riat, o que moltes empreses
no estiguin fent les coses bé
o molt bé. De fet, trobaríem
moltscasosd’exemplaritat.
Tenim una economia di-
versificada, amb un ba-
lançexportadorconside-
rable,ambalgunssectors
d’alt contingut innova-
dorigeneradorsd’ocupa-
ció molt qualificada. Mal-
grataixò,abandadelafra-
gilitat financera i l’atonia
inversora, concentrem
poc poder de decisió. Hi
ha una desproporció
evident entre, per
exemple, la nostra
capacitat de pro-
ducció industrial i
la capacitat acu-
mulada de pren-
dre decisions en
aquest àmbit.
Tenim poques
empreses que
puguinexerciral-
gunamenadelide-
ratge en els seus respectius sectors. A
escala global, la dimensió de la majo-
ria de les empreses catalanes és mit-
janaopetita,comhoéslasevacapita-
lització. I són més vulnerables i en
risc de ser satel·litzades per altres
d’alienes que no pas en condicions
d’integraroabsorbirlessevescompe-
tidores o complementàries.

Les plataformes de representació
empresarial han impulsat o partici-
pateniniciativesipropostesrelatives
a les inversions públiques, a les infra-
estructures de transport i la seva ges-
tiói,finsitot,finalment,alafiscalitat.
Però, en canvi, per parlar només de
les darreres setmanes, han assistit
amb impotència, sense involucrar-
s’hi o sense poder aglutinar uns mí-
nims capitals, a la desaparició d’una
companyiaaèriaquehaviadeserem-
blemàticaoalaintervencióipresadel
control d’un grup local de caixes.

El lobisme que exerceix la repre-
sentacióempresarialcatalanaésdes-
acomplexatdavantlaGeneralitatpe-
rò molt més prudent i mesurat da-

vantl’Estat.Tothomsapmoltbéque,
per ara, la garantia d’un mercat am-
pli, la interlocució a Europa o la titu-
laritat del marc normatiu en matèria
laboral i fiscal corresponen a l’Estat.
En aquestes condicions, la catalani-
tat és un atribut poc central d’aquest
empresariat. Vull dir que el lloc que
ocupal’estratègiaeconòmicageneral
catalana entre les prioritats del seg-
ment empresarial és més aviat peri-
fèric,instrumentalienvoltatd’escep-
ticisme. Encara que en alguns casos
s’exhibeixin senyals de patriotisme,
gairebé sempre resulten més gestu-
als i sentimentals que no pas opera-
tius.Aixòpermetexplicarlesvacil·la-
cions i contemporitzacions amb l’ac-

titud arrogant de l’Estat –governi qui
governi, amb el suport de l’aliat ha-
bitual– en relació amb la perpètua-
ment ajornada correcció del dèficit
fiscal, o del tan imprescindible com
menystingut corredor mediterrani.

Aquesta és la situació pel que fa al
compromís nacional del poder eco-
nòmic davant la crisi, assumint una
posició col·lectiva de subordinació
i escassa autonomia real en els

marcs espanyol i europeu. I
les coses no són millors
en l’àmbit del poder po-
lític. Respecte a aquest
segon factor, el polític, la

sentència de l’Estatut es
va encarregar de refermar

uns topalls que l’Estat no té
intenció de modificar.
Mentrestant, a Catalunya,
no es configura una majo-
ria capaç d’escenificar un
trencament institucional
amb l’Estat, prou con-
tundent i amb prou su-
port, com a mínim, per
forçar el replanteja-
ment de les relacions.

En relació amb la
crisi, i més enllà de
l’obediència en el con-

trol del dèficit públic
i les retallades pres-

supostàries, si els
estats sobirans de
països de la nostra
dimensió tenen
greus dificultats
per impulsar polí-
tiques pròpies, la
capacitat de mani-
obra de la Genera-
litat ens mostra
una dura realitat:
la nostra manca de
poder substantiu.
Per això, si hi ha
una convicció na-
cional autèntica, la
responsabilitat
política del Go-
vern consisteix a
plantejar en forma
de projectes tot allò
que encara no esti-

gui en condicions de
fer efectiu en la pràctica. Si es té re-
alment una idea de futur de Catalu-
nya, ¿quin és el model econòmic que
es proposa? Amb casinos i sense.
Com podrem arribar-hi? ¿I com po-
drem incrementar el nostre poder
polític? ¿Té el govern de CiU alguna
estratègia que no sigui el pacte per-
manent amb qui governa l’Estat i és,
al capdavall, l’executor directe de la
nostra subordinació?

Una de les causes fonamentals de
la desmoralització i la desconfiança
cap a la política a Catalunya és la per-
cepció de la manca de projecte i de
convicció en l’actuació dels dirigents
econòmics i polítics, superats tam-
bé per les circumstàncies. I és que la
victòria política no és guanyar les
eleccions; la veritable victòria polí-
tica s’obté després, quan aconse-
gueixes que el teu país avanci de ma-
nera efectiva en qüestions fonamen-
tals. És més urgent escoltar la veu
dels nostres líders exposant les se-
ves propostes que sentir la del cru-
pier: ...negre, parell i passa.
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A Catalunya manca una
idea de futur sobre el

model econòmic i sobre
l’autogovern. És més urgent
escoltar la veu dels dirigents

que la del crupier


