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Estat d’alarma

Noemsorprènque lade-
claració de l’estat
d’alarma hagi causat
polèmica i fins i tot ne-
guit entre el catalanis-

me polític. L’ombra del castell de
Montjuïc té encara una formamolt
allargada a casa nostra. Efectiva-
ment, l’estatd’alarmahadepreocu-
par, imolt, elscatalans.Perònoper-
quèconstitueixi lapremoniciód’un
copde forçabrutal i centralitzador,
molt improbable en l’àmbit de la
UnióEuropa, sinóperquèelcontext
econòmic i polític que l’ha generat
pot acabardrenant l’autonomia ca-
talanad’unamaneramoltmés indi-
recta, pacífica i inevitable.

A finals de novembre el sector
públicespanyolvadeixardesereco-
nòmicamentsostenible.Ambunti-
pus d’interès (a 10 anys) dels bons
delTresoralvoltantdel5,5percent,
el costde finançareldeutepúblicva
passar a ser més alt que la suma de
la taxa de creixement i de la infla-
ció dels darrers anys i va amenaçar,
per tant, demenjar-se els recursos
fiscalsde l’Estatdemanera inexora-
ble.Elgovernhivacontestar imme-
diatament ambmés austeritat fis-
cal. Els controladors aeris hi van
respondre deixant el territori en el
caosmés absolut.

Desd’unpuntdevistaeconòmic,
Espanya és d’esquerres. Els espa-
nyols tenen una voracitat redistri-
butivamoltaguda.Desd’unpuntde
vistaexistencial,però,elsespanyols
sóngentd’ordreperquè l’anarquis-
me, sempre latenta laPenínsula,ha
tingut uns efectes polítics demoli-
dors. Johevistunacaptairemosse-
gar l’orella d’un vianant amb una
granagilitat i senserebrecapsanció
a la madrilenya plaça del Sol l’hi-
vern del 1997. Quan les coses van
mal dades no n’hi ha prou amb un
estat de benestar per guanyar elec-
cions i la gent vota la dreta. L’es-
querra va perdre el control del go-
verntanta laPrimeracomalaSego-
na República per raons d’ordre pú-

blic. El PP va guanyar l’any 1996
amb el vent del GAL i la corrupció
de l’Estat a favor. No ho va fer el
1993, l’anyde lagrancrisi econòmi-
ca,precisamentperquèelPSOEha-
viabastitunestatdebenestarcapaç
d’aïllar la població de la crisi. És
normal que el senyor Pérez Rubal-
caba,entrenatenlamemòriadelgo-
vern González i de la lluita contra
ETA, apostésper la intervenciómi-
litar immediatament. Regalar la
GuàrdiaCivil a la dretahauria estat
suïcida.

Enaquest jocper sostenir i alho-
ra reorganitzar l’autoritatde l’estat
a toc de trompeta europea, Catalu-
nya no sembla que hi hagi de gua-
nyar gaire cosa. Recordem que la
decisió de privatitzar parcialment
els aeroports i de rebaixar els im-
postossobre lespimes,presasota la
pressiódelsmercats internacionals,
es va dur a terme dies després del
tombsobiranistadel28-N.Lapriva-
tització d’aeroports, aparentment
favorablea lesaspiracionsd’unem-
presariat català reformista, de fet
redueix les possibilitats d’un tras-
pàsa laGeneralitat.Mentrestant, el
governespanyolmanté la capacitat
de regulació sobre la concessió de
serveis, més difícil de descentralit-
zar gràcies a la clàusula de l’interès
nacional i a la normativa de Brus-
sel·les. El govern González va fer el
mateix en matèria de televisions.
Per neutralitzar l’èxit fulminant de
TV3 va obrir l’espai televisiu a les
emissores privades.

Com sempre, les maniobres del
governcentralreforcenlesdivisions
delpaís.Unapartde la societat civil,
ladel’anartirant,acullofaveureque
acull favorablement la decisió. L’al-
tra part, la més dinàmica, la que ha
fet una companyia aèria pròpia (se-
guint l’estil dels nostres rebesavis,
que es van posar a fer el seu tren a
Mataró), es queda desconcertada.
Havia fet la companyia aèria amb
l’esperançaque l’aeroport cauria en
mans del govern deCatalunya. Ara,
encanvi,hauràdebatallarenl’àmbit
políticdesempre(lesduesadminis-
tracions,unafavorable,sihoperme-
tenelscàlculselectorals; l’altrasem-
precontrària) i en l’àmbiteconòmic
(el de les companyies globals, sem-
premés sensibles al poder de l’estat
que al d’un govern regional).

Per descomptat, el govern cen-
tralnoés l’únic culpabled’aquestes
divisions. El nostre és, al capdavall,
un poble peninsular, anàrquic, fet
de faccions de tota mena. Algunes
d’importants. D’altres, d’una bana-
litatcompleta.Aquestabanalitatno
vol dir, però, que les conseqüènci-
esnosiguin feridores.Perexemple,
quan la faccióB,mésapropdel libe-
ralisme difuminat (tan difuminat
comunsomrísde laMonaLisa)que
del catalanisme íntegre, derrota la
faccióA i s’apodera del lemaÉsmés
que un club, la seva segonamesura
estrella és canviar la publicitat de
l’organització idesafiarelsprincipis
fonamentals de l’anomenat màr-
queting socialque tants bons resul-
tatshaviadonat internacionalment.
Un cable diplomàtic nord-americà,
fetpúblicaWikileaks,quereprodu-
eixo literalment, ho indicaambcla-
redat: “El govern de Qatar diu que
defensa la llibertat de premsa a la
resta del món però que no la tolera
acasa”.La lògicadelmàrquetingso-
cial diu que, a mitjà termini, la in-
versió enuna institució solidària és
millor que la inversió en un país
d’institucions fosques, costums
bàrbars i pràctiques hipòcrites.

CARLES BOIX

PROFESSOR UNIVERSITAT PRINCETON


