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Concerts i desconcerts
Els dirigents polítics han de transcendir el benefici electoral immediat i pensar a llarg termini

E
l Parlament de Catalunya 
va aprovar el 25 de juliol 
d’aquest any la resolució 
que planteja un nou mo-
del de finançament per a 

Catalunya, anomenat pacte fiscal. 
En representació de Foment del Tre-
ball vaig assistir com a convidat al 
ple després d’haver mostrat, en re-
petides ocasions, el nostre suport a 
un nou sistema de finançament per 
a la Generalitat. En aquell ple del ju-
liol vaig poder constatar, almenys, 
dues coses importants i que la vota-
ció dels punts de la proposta va fer 
evidents: que una majoria social re-
presentada pels grups parlamenta-
ris defensa negociar amb el Govern 
de l’Estat un nou model de finança-
ment per a Catalunya; i  que 
Catalunya és un país divers amb po-
sicionaments matisats i fins i tot 
contraposats i, per tant, un país ric 
socialment, amb una elevada pràc-
tica democràtica i que ha consoli-
dat una valuosa cohesió social al 
llarg d’aquestes últimes dècades.

El ContExt econòmic i po-
lític dels últims anys sembla usur-
par els matisos a la dinàmica lògica 
de les societats democràtiques com 
la nostra, que se sustenta en el de-
bat públic i en la recerca i la conse-
cució de grans consensos, de con-
certs socials emparats pel dret. 
Avui, la semàntica de la crisi és tan 
omnipresent com maniquea, i en-
nuvola les moltes fortaleses que te-
nen els nostres espais públics i pri-

vats de relació. No en va hem recor-
regut un llarg camí de progrés i 
benestar en les últimes dècades grà-
cies a l’impuls de la iniciativa priva-
da, amb empresaris i equips hu-
mans plens de talent i honestedat, i 
gràcies també a uns poders públics 
molt sovint sensats i encertats. Un 
bon equilibri que, malgrat molts er-
rors evidents, ens ha portat a gua-
nyar un terreny que ara no ens po-
dem permetre perdre.
 Espanya i Catalunya no són soci-
etats que es trobin 500 punts per so-
ta de qualsevol altra societat euro-
pea ni poden ser etiquetades com a 
«porqueria», segons el tan corrosiu 
lèxic de les agències de qualificació, 
que avui sembla el vocabulari domi-
nant en l’opinió pública. És cert que 
tenim problemes molt importants, 
com ara la insostenible i injusta 
quantitat de persones que estan 
sense feina i també la inassumible 
quantitat d’empreses que es troben 
abocades a la desaparició. És cert 
que encara no hem trobat el camí 
de la recuperació de la productivi-
tat i la competitivitat, factors clau 
per a la continuïtat del nostre mo-
del de societat del benestar, que in-
eludiblement ha de garantir la for-
mació, la sanitat i el sistema de pen-
sions.
 El Govern català té ara el mandat 
parlamentari d’arribar amb el Go-
vern de l’Estat a un pacte –un con-
cert– sobre el model de finança-
ment, en un moment en què la di-
nàmica econòmica i política a 
Catalunya, Espanya i Europa gene-
ra molt de desconcert. I, en aquest 
sentit, hem de ser honestos i reco-
nèixer que és humà sentir-se des-
concertat i que, per tant, és difícil 
aportar una resposta unívoca a unes 
situacions que, en molts casos, su-

vor del futur. I en una societat 
democràtica com la nostra, el fu-
tur ha de passar necessàriament 
per la consecució de concerts que 
alimentin la cohesió social.

FomEnt del Treball repre-
senta totes les empreses –de la més 
petita a la més gran–, i totes cons-
titueixen una part fonamental de 
la realitat complexa i heterogènia 
del país. Per tant, és heterogènia la 
realitat de les empreses i els em-
presaris que s’agrupen a Foment, 
que és exactament el que aquestes 
empreses i aquests empresaris 
que l’integren volen que sigui; fa 
el que volen que faci. I serà i farà el 
que les empreses i els empresaris 
de Catalunya vulguin en el futur, 
perquè és una organització repre-
sentativa i democràtica.
 Catalunya és el que els ciuta-
dans volem que sigui, per expres-
sió democràtica. I Catalunya és 
–i és bo que així sigui– un país 
socialment divers amb posiciona-
ments matisats i fins i tot contra-
posats que, a l’empara del dret i 
de les institucions democràtiques 
de les quals ens hem dotat, ha as-
solit, assoleix i haurà d’assolir en 
el futur concerts –pactes, acords– 
que l’enforteixin i que dotin la se-
va ciutadania del millor dels fu-
turs que sigui possible construir. 
És humà i raonable el desconcert 
que persones o grups socials pu-
guin sentir, i la millor manera de 
sobreposar-se és construir el futur 
amb unitat, amb el màxim nom-
bre de concerts possibles per a nos- 
altres i, sobretot, per a les futures 
generacions, que seguiran deci-
dint el que vulguin que Catalunya 
sigui. H
President de Foment del Treball.

peren les nostres capacitats d’actu-
ació perquè s’emmarquen en dinà-
miques continentals o mundials. I 
també és raonable sentir-se descon-
certat per dinàmiques internes de 
les mateixes societats que ara sem-
blen anar a les palpentes o bé acce-
lerar-se en un sentit o un altre. En 
aquest punt és molt necessari això 
tan indispensable i tan difícil que és 
saber pensar a llarg termini. Hem 
d’intentar fer-ho tots. I, evident-
ment, també els agents socials, les 
organitzacions empresarials i els 
sindicats. Per això demanem als re-
presentants polítics que transcen-
deixin el benefici electoral immedi-
at i que siguin capaços d’actuar a fa-
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Africans
a mart

D
es de la platja de Shi-
fa, l’illot de Tierra re-
sulta irresistiblement 
provocador. És tan a 
prop que per no enso-

pegar-hi nedant s’ha de ser consci-
ent de les conseqüències que tin-
dria fer-hi una parada. Jo sort que 
quan hi vaig ser fa uns quants es-
tius uns amics fills de l’antiga Villa 
Sanjurjo em van avisar: si toques 
Tierra els militars del penyal d’Al-
Hoceima et vénen a buscar i et tor-
nen al Marroc. Et fan tornar al 
Marroc, s’entén, en cas que siguis 
marroquí, cosa que no es dóna en 
el cas del desallotjament que s’ha 
fet aquests dies dels subsaharians 
(suposem que subsaharians) que 
hi van anar a parar. Si la frontera 
amb la seva tanca cada cop més al-
ta ja era del tot absurda, aquesta 
misèria que no arriba ni a illa i que 
representa ser Europa a només 
uns metres de la costa encara evi-
dencia més el surrealisme d’un 
món on les mercaderies, les corpo-
racions i una part important dels 
seus habitants es poden moure 

lliurement sense necessitat de do-
nar explicacions mentre l’altra 
part es mor de gana. 
 Per si aquest desequilibri no 
fos prou immoral, els nivells de 
perversió han arribat al punt de 
fer culpables les víctimes i conver-
tir els pobres en sospitosos habi-
tuals que s’han de controlar, tan-
car i expulsar si cal. Els americans 
poden enviar sondes que ens re-
meten boniques fotografies de 
Mart, però un africà que intenta 
millorar la seva vida aprofitant 
una escletxa en el mur de separa-
ció entre Europa i Àfrica és imme-
diatament expulsat amb l’acció 
conjunta de policies de dos paï-
sos. I com que ningú pensa dema-
nar comptes al porter de discote-
ca sempre que mantingui fora del 
territori els indesitjats, resulta 
que el govern marroquí envia els 
migrants cap a Algèria, ni més ni 
menys. País amic, com tothom 
sap, del regne alauita. I que tanta 
gent s’indigni per la possible ex-
tradició en cotó fluix de Julian  
Assange.H 
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El Hachmi

Una part de la 
població es mou sense 
donar explicacions i 
l’altra es mor de gana

el torn

matemàtiques, ateus i catalans
Redoblament de tambors de guerra del ‘carajillo party’ per l’Espanya eterna

Perles del paper

tos proclamant a Esra-
dio que «al votant del PP 
li fa venir arcades veure 
el ministre Fernández Dí-
az» per això. Sonen amb 
el coronel Alamán Castro 
(Alertadigital.es) amena-
çant amb la intervenció 
militar a Catalunya i rep-
tant el «terrorista o íntim 
de terroristes» Joan Tardà a no fu-
gir en aquest cas. I sonen amb Alfon-
so Ussía (La Razón) malparlant de les 
autonomies, de Catalunya i Euska-
di, del Constitucional, d’«una opo-
sició, deslleial i antidemocràtica (...) 

E
n vigílies de la visita de 
Merkel a aquesta Espanya 
arruïnada, el més granat 
del carajillo party reprèn 
la seva missió històrica de 

reinstaurar la pàtria eterna, una y 
grande que la Constitució vigent va 
permetre superar, davant les expec-
tatives d’un èxit electoral dels abert-
zales bascos i l’auge sobiranista cata-
là de cara a l’Onze de Setembre.
 Els tambors de guerra sonen 
amb El Mundo i La Gaceta alçant-se 
en una croada contra el Govern de 
Rajoy pel cas Bolinaga, l’etarra des-
nonat. Sonen amb Jiménez Losan-

rien falta a Guipúscoa. I això és el 
que volia dir i ningú s’atreveix. Ja 
hem complert amb l’Afganistan. 
Ara hem de complir amb Espanya, 
i a veure com va».
 Com escrivia Raúl del Pozo (El 
Mundo), el problema no és la ruï-
na («Espanya va fer fallida tres ve-
gades durant el regnat de Felip II i 
13 més al llarg de la història») sinó 
«el desafiament de bascos i cata-
lans aprofitant la debilitat del Reg-
ne d’Espanya per intentar ser dos 
nous estats d’Europa. (...) Quan ma-
na una dreta mansa que està en-
gendrant una dreta-dreta a la seva 
dreta, la verdadera oposició al Go-
vern (...) hi ha espanyols que encara 
consideren enemics les matemàti-
ques, els ateus i els catalans, com 
abans que arribés la democràcia». 
H  XAVIER CAMPRECIÓS

i un Govern pusil·lànime, acomple-
xat i de totes totes ineficaç», per re-
matar: «Tenim els nostres soldats 
a l’Afganistan i al Líban, allà on són 
enviats, complint amb un esperit in-
superable, quan en realitat ens fa-
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