
DIMECRES, 20 D’ABRIL DEL 2011 ara

JamesDean a Catalunya

La situació fiscal de la Ge-
neralitat deCatalunyaés
greu.Percomplirambles
promeses espanyoles de
disciplina fiscaldavant la

UnióEuropea i elsmercats interna-
cionals iperaconseguir elpermísde
Madrid per emetre més deute, ne-
cessita rebaixar el seu dèficit públic
de 7.200 a 2.600milions d’euros en
unany.Ésevidentquel’anuncid’una
reducció de 2.500milions en la des-
pesapública,totiqueextraordinària
en la sevamagnitud, és insuficient.
Per això, el govern de Catalunya ha
decidit demanar a l’Estat el paga-
ment de 1.450 milions d’euros en
conceptedel’anomenatfonsdecom-
petitivitat, creatpelConsell dePolí-
tica Fiscal i Financera el juliol del
2009 a instàncies del govern del tri-
partit per afavorir les anomenades
“regionsdinàmiques”(i,pertant,per
reduireldèficit fiscaldeCatalunya).

El problema d’aquesta darrera
demanda, però, és que el ministe-
ri d’Economia no sembla tenir cap
obligació legal de satisfer-la. El
text de l’acord de creació del fons
va indicar explícitamentque apar-
tir del 2010 es determinaria “anu-
almente [en] la cantidad que se pre-
vea en laLey dePresupuestosGene-
rales del Estado” (p. 24). I la reali-
tat és que ni el grup parlamentari
de CiU, dirigit pel sr. Duran i Llei-
da, ni el PSCvannegociar la tardor
del 2010 la inclusiód’unaquantitat
adequadaper aaquell fonsalspres-
supostos espanyols del 2011.Aque-
lla omissió fou, perdescomptat, un
error letal atesa la situació actual
de laGeneralitat i, sobretot, si con-
sideremque la primavera del 2010
els diputats catalanistes havien
salvat el sr. Zapatero d’una mort
parlamentària segura a canvi deno
res i que, a la tardor, el PNB nego-
cià el seu suport als pressupostos
a canvi demillores fiscals per auna
comunitat autònoma, Euskadi,
amb un sistema fiscal tan generós
que ha permès al País Basc passar

la crisi sense deute públic (i amb
una taxa d’atur mínima).

Elgoverncentral té tres raonsde
pespernegar-se a rescatar laGene-
ralitat amb una transferència de
prop de 1.500milions: eludir la crí-
tica ferotge de l’oposició i d’altres
comunitats autònomes pel tracte
“favorable”capaCatalunya,mante-
nir lasevacredibilitat internacional
a l’hora d’aplicar un programa eco-
nòmic de disciplina fiscal i evitar el
reconeixement de facto del deute
històricambCatalunya.Tanmateix,
comqueretallarméselspressupos-
tosde laGeneralitatés impossible (i
les manifestacions de la setmana
passada davant de reduccionsmolt
menors en són una bona prova), la
negativade lasra.SalgadodeixaCa-
talunya incapaç de complir el pro-
grama fiscal imposat des del centre
i, en definitiva, la col·loca molt a
prop de l’abisme de la fallida fiscal.
Ara bé, la insolvència de Catalunya
amenaça directament l’estabilitat
de l’Estat espanyol. Si Catalunya
cau, Espanya perdrà tota credibili-
tat internacional i no trigarà gaire
a convertir-se en un Portugalmés.

Tot això ens retrotrau, natural-
ment, a la pel·lículaRebel sense cau-
sa,onJamesDean,unadolescentdi-
fícil acabat d’arribar en un institut
de Los Angeles, repta Buzz, un dels
perdonavides de l’escola, a una cur-
sadecotxescapaunpenya-segat.El
primerquesaltidelcotxesapquese-
ràtitllatdegallinaiqueperdràelsfa-
vors deNatalieWood. LaGenerali-
tat, mancada de cap altra carta a la
màniga, jahainsistit,peractiva iper
passiva, que sense l’ajuda de l’Estat
(més laxitud en el compliment del
compromísdereducciódedeute),el
desastre és inevitable. L’opció pre-
ferida del govern socialista hauria
estat no haver començat la cursa o,
en altres paraules, una Generalitat
quehaguésmaquillat els comptes (i
quehaguésposposatl’enfrontament
actual per adesprésde les eleccions
generals del 2012): una opció, però,
que s’ha trobat amb la negativa del
consellerd’Economiaafertrampes.
El problema és que el cotxe de l’Es-
tat ara mateix té tres conductors
amb estratègies diferents: laminis-
tra Salgado, decidida a insistir en la
seva posició de força i continuar la
sevamarxa accelerada cap a l’espa-
dat;elsr.Rubalcaba,ambcridessub-
tilsanegociar(ipotseracedir?)des-
prés del 22-M, i la ministra Pajín,
quehatiratpeldretambunaamena-
çadela intervenciócentralitzadora.

El que sorprèn és l’actitud del
PSCi la seva incapacitatd’entendre
el que passa. La situació financera
actual hauria estat molt diferent si
el tripartit hagués complert el pac-
tedereducciódeldèficitperal2010
(que imposavaunlímitde4.800mi-
lions d’euros). En tot cas, si real-
mentvolenevitaruncatacrac fiscal,
els socialistes catalans han de fer
dues coses: un front comú amb el
govern de Catalunya i convèncer el
PSOEqueflexibilitzi lasevaposició.
Altrament, tots acabaran com en
Buzz, que, amb lamàniga enganxa-
daa laporta i incapaçdesaltar, s’es-
timbà a les aigües del Pacífic.
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Madrid té raons per negar-se
a ajudar laGeneralitat,
però si Catalunya cau,

Espanyano trigarà gaire a
acabar comPortugal


