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El mite de la centralització

És un vell mite molt sòli-
dament instal·lat al cap
de molts polítics i de
molts gestors públics. Si
vols controlar la despesa

i assegurar l’eficiència, la solució
més senzilla és centralitzar, elimi-
nar duplicitats i proveir serveis
aprofitant els suposats beneficis
d’una escala de govern més àmplia
i jeràrquicament més preparada.
D’aquesta mateixa narració forma
part la idea que com més amunt vas
en el nivell de govern, més assegures
els interessos generals i millor evites
clientelismes i malbaratament de
recursos. El senyor Montoro, la FA-
ES i el govern del PP en el seu con-
junt són exponents destacats
d’aquesta concepció. Però, si mirem
més a la vora, diria que els governs de
la Generalitat, en les seves diferents
versions, s’han arrenglerat a escala
catalana dins de la mateixa escola de
pensament. Hi ha una clara prefe-
rència a relacionar el poder d’un po-
lític o d’un gestor públic amb la
quantitat de pressupost que diuen
que controlen, i amb el nombre de
funcionaris o treballadors públics
sobre els quals exerceixen capacitat
de comandament. El poder, doncs,
des d’aquesta perspectiva, es relaci-
onaria amb estatus, posició i pressu-
post, i no pas amb capacitat d’influ-
ència, amb capacitat d’avaluació,
amb capacitat de fer que passin co-
ses, o que els altres les facin. De la
mateixa manera, es pensa que si to-
ta despesa passa per les mans clari-
vidents del personatge o la institu-
ció central que té la clau de la racio-
nalitat, tot funcionarà millor.

Si aquesta mena de
pensament i de pràctica
política i administrativa
era obsoleta ja fa vint
anys, la cosa té ara per-
fils grotescos. Una ges-
tió intel·ligent ha de po-
der fer servir mecanis-
mes de control que per-
metin la màxima
autonomia de les parts i
una capacitat d’inspec-
ció i avaluació no intru-
siva, no generadora d’entrebancs
i de cauteles innecessàries. Parlem
de societat del coneixement, de
producció distribuïda, de gestió
col·lectiva i participada, o relacio-
nem qualitat dels serveis amb per-
sonalització i transparència. I, en
canvi, a la mínima que les velles
pràctiques de l’incrementalisme
–en les quals tothom anava tirant
de la rifeta, una rifeta que creixia
cada any– ja no són possibles, ales-
hores agafem les tisores i diem que
només els de dalt són capaços d’ac-

marxa enrere en la concepció
constitucional que instaurava un
model compost d’estat amb distri-
bució de rols i de funcions amb les
altres esferes de govern.

Evidentment, no poden supri-
mir molts d’aquests organismes
per llei de l’Estat, ja que en molts
casos la protecció és estatutària, i
per tant l’administració central en-
vairia competències autonòmi-
ques. Però l’inefable Montoro ja ha
advertit que si no es fa el que sug-
gereix, el govern central pot enten-
dre que es prefereix una Sindicatu-
ra pròpia a mantenir serveis sani-
taris o educatius, i que per tant que
no li vagin demanant més diners
per a polítiques socials si les auto-
nomies no volen despendre’s d’ins-
titucions que a parer seu són re-
dundants i dupliquen les que l’Es-
tat ja ofereix. Els que apunten al fe-
deralisme com a alternativa al dret
a decidir haurien de prendre nota
del que està passant.

Esclar que hi hauria una alter-
nativa federalitzant a la multiplici-
tat d’òrgans en matèria de defen-
sa dels drets, del control dels
comptes o del servei meteorològic,
que consistiria a reduir la funció de
l’administració central a una posi-
ció de coordinació i servei conjunt
articulador. Però aquesta no ha es-
tat ni és la via escollida. En tot cas,
convindria posar en relleu també
des de Catalunya que la descentra-
lització, en el nostre cas, té sentit,
i que no ha d’implicar necessària-
ment més despesa i ineficiència, i
sí en canvi més coresponsabilitat i
implicació de tothom.

tuar racionalment. Com
és evident, dins
d’aquest paradigma re-
trògrad i obsolet se si-
tua el que el govern Ra-
joy ha anomenat pom-
posament reforma de
l’administració pública,
i que no és res més que
una patètica mostra
d’impotència centralis-
ta, agafant-se a la gran
força coaccionadora

que li dóna la reforma exprés de
l’article 135 de la Constitució (vo-
tada pel PP, pels socialistes i per
CiU), que situa l’estabilitat pressu-
postària i la restricció del dèficit
com a principis constitucionals in-
violables. Ha dissolt un grapat
d’organismes públics que a casa se-
va els coneixen, ha centralitzat els
serveis de gestió d’uns quants or-
ganismes més, i ha fet un mapa de
solapaments i de duplicitats que,
sota el rètol de “racionalització”,
no és res més que un intent de
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