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Vivim moments molt greus. En molts aspectes, sense precedents. 

 

Per  ara,  cada dia  augmenta  la  llista de  l’atur.  És més  freqüent que mai  trobar  gent 
dormint als caixers. 

 

El nombre de sense sostre ha augmentat. 

 

La visió de les persones que furguen a papereres i contenidors és habitual. 

 

Els índexs de pobresa es disparen. 

 

Les dificultats de moltes famílies són més evidents que mai. 

 

Tradicionalment, en el passat,  la societat havia reaccionat a aquestes situacions amb 
actituds  i  programes  benèfics.  La  beneficència  per  davant  de  l’assistència.  El 
paternalisme per davant dels programes. 

 

Era freqüent tirar diners als problemes, i no posar diners a les solucions. 

 

Alertàvem  sovint que determinades polítiques,  subsidis, eren pa per avui  i gana per 
demà. 

 

Amb un punt d’ingenuïtat primer, amb propostes més articulades,   després  insistíem 
en la necessitat d’abastar a les causes de la pobresa i les desigualtats, com a prioritat 
bàsica. I només subsidiària l’atenció a les conseqüències. 

 

Els programes d’inserció econòmica, els plans d’ocupació, la formació ocupacional, els 
dispositius i els itineraris d’inserció, les escoles‐tallers es multiplicaven en un afany per 
crear salari social, per donar resposta als problemes d’una societat en crisi. 
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Permetin‐me  fer  en  aquest moment  una  proposició  que  es  refereix  al  passat  i  al 
present. 

 

En una crisi com aquesta la societat catalana hauria estat fa vuit anys molt i molt més 
vulnerable. La  resposta al creixement demogràfic  i  la provisió de  serveis públics han 
actuat com un pal∙liatiu de primer ordre a la societat catalana. 

 

Es  deuen  poder  trobar  i  detectar  defectes  i  errors  en  els  dos  darrers  governs  de 
progrés. Sens dubte. Caldria, però, el reconeixement que en capital fix (equipaments i 
infraestructures)  i  en  cohesió  social  la  seva  aportació  va  ser  rellevant.  Societat més 
cohesionada. 

 

Potser també més conformada i passiva. 

 

Cal fer, però, una segona proposició indiscutible, aquí i arreu. 

 

El  límit  dels  serveis  públics  i  de  les  propostes  de  l’estat  del  benestar  és  el  de  la 
capacitat de l’economia que les aplica per atendre‐les econòmicament. 

 

Només es pot donar allò que el conjunt del sistema pot pagar. 

 

Arribats  a  aquest  punt  podríem  afirmar,  simplificant,  com  aquell:  “però  que  no  ho 
veieu?, és l’economia!” Error d’apreciació en la simplificació. 

 

Tornem‐hi: “però què no ho veieu?, és el creixement!” 

 

Malgrat que hi ha qui diu que el dilema no és entre austeritat i creixement sinó entre 
austeritat i fallida. 

 

La clau és la sostenibilitat del sistema. En fase recessiva l’austeritat és imprescindible i 
els  ajustos  també.  Però  el  tancament  excessiu  dels  mecanismes  que  afecten  la 
liquiditat,    el  finançament  i  el  consum  esdevenen  una  espiral  diabòlica.  Com més 
aixetes es tanquen més augmenta la sequera. La roda de la creació de riquesa roda al 
revés,  la de  la creació d’ocupació també, com hem dit;  i  l’aportació neta de recursos 
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públics  a  les  prestacions  sense  l’adequada  compensació  en  ingressos  empobreix  la 
capacitat de reacció real de les economies. 

 

Arribats a aquest punt cal establir que: 

‐ Cal assegurar el que és imprescindible i cal suprimir el que és superflu. 
‐ Cal concentrar els recursos en les polítiques de reactivació econòmica. 
‐ Cal assegurar l’equitat per garantir la cohesió 
‐ Calen polítiques d’estímul, de facilitació, de foment de  l’ocupació  i  la  inversió; 

calen  polítiques  fiscals  progressives  i  cal  garantir  que    les  solucions  que 
s’adopten  eviten  la  fractura  social,  solden  la  societat  i  asseguren  un 
repartiment equitatiu de les conseqüències de la crisi. 

 

La fractura social pot ser atractiva per a algun sectors privilegiats, però l’abisme social 
és un risc material i moral per a una societat que només pot sortir‐se’n si treballa amb 
una sortida universal, no parcial i sectorial. 

 

Vist així es configuren dues posicions. Els que ho  fien  tot al compliment  radical dels 
objectius  de  dèficit  marcats  de  forma  molt  restrictiva  per  Europa.  Aquests 
descobreixen,  aquí  i  fora  d’aquí,  que  la  mateixa  dimensió  de  la  crisi,  la  caiguda 
d’ingressos, altera les seves previsions pel que fa al compliment dels objectius. 

 

Més dèficit del previst  i una societat més vulnerable ara que  fa un  temps. És com si 
s’hagués materialitzat  l’equació: més  ajustos, més  desigualtats. Quin  és  el  límit  del 
camí triat, o com es disparen els ressorts de la inestabilitat social?  

 

Amb d’altres paraules. Per conformats  i mal acostumats que estiguem,   on és el  límit 
entre la paciència i la desesperació? 

 

Tenim un dèficit de confiança i una saturació de por. 

 

Tenim també en el terreny de la política, la credibilitat molt baixa. 

 

I  constatem  que  sovint  les  solucions  o  els  agreujaments  en  un  món  global 
transcendeixen les fronteres de la política convencional. 
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Cal  dir,  doncs,  que  en  el  que  és  bàsic,  govern  i  oposició  compartim  diagnòstic  i 
discrepem en les solucions. 

 

No només això, sinó que les urgències, la immediatesa i el tacticisme ens allunyen cada 
dia més els uns dels altres 

 

Potser  perquè  aquesta  immediatesa  no  permet  veure  la  compatibilitat  entre  una 
oposició  clara,  contundent  i  radical  en  els  punts  forts  de  les  discrepàncies  i  la 
necessitat  de  gestos  d’acostament,  diàleg  i  consens  en  les  prioritats  claus  del  país 
sense matisos. 

 

Aquí rau la clau del paper del primer grup i del primer partit  de l’oposició. 

 

I això, més enllà de la necessitat de l’esquerra de reformular el seu paper, abordar les 
reformes que li calen i explorar nous camins i noves idees per a la socialdemocràcia del 
món global i del segle XXI. 

 

Però cal també que la coalició de govern s’aclareixi i reveli els dubtes que desperta la 
seva  ambigüitat  entre  l’estricta  ortodòxia  contrareformista  en  termes  econòmics, 
aliant‐se amb el principal adversari en els temes nacionals.  I  la radicalitat nacional en 
un full de ruta força incompatible amb l’aliança esmentada fa un moment. 

 

La  gesticulació  a  favor  del  diàleg  i  l’acord  reiteradament  desmentit  per  la  pràctica 
política diària planteja seriosos dubtes sobre  la voluntat  real d’afrontar  l’emergència 
nacional des del diàleg. 

 

Després de dues aprovacions consecutives dels pressupostos amb el Partit Popular de 
Catalunya es fa poc creïble l’apel∙lació constant a la responsabilitat , mai acompanyada 
de voluntat clara de negociació. 

 

La  política  de mà  estesa  proposada  des  de  finals  de  desembre  de  l’any  passat  pel 
primer secretari del PSC, Pere Navarro, té un guió molt molt clar. 

 

1. Acord estratègic per a la reactivació de l’economia 
2. Pacte pels serveis públics 
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3. Pacte local 
4. Pacte nacional 

 
 

1. Acord estratègic per a la reactivació de l’economia 
 
No té cap sentit que patronat i sindicats siguin capaços d’avançar cap a acords 
que govern i oposició són incapaços d’articular. 
 
Les polítiques d’empresa  i ocupació  requeririen  ara d’un únic  guió  compartit 
orientat preferentment a programes que aturin la sagnia de l’atur, estimulin la 
generació de riquesa i propiciïn l’ocupació. 
 
Les  polítiques  d’austeritat  i  de  reducció  del  dèficit  i  el  deute  passen  per  un 
sanejament  gradual  apuntalat  més  en  reformes  que  en  retallades 
indiscriminades, alguna de les quals sota sospita d’afavorir sectors minoritaris o 
àmbits privats de la prestació dels serveis. 
 

2. Pacte pels serveis públics 
 
El pacte passa per garantir en el àmbits de  la salut,  l’educació  i  les polítiques 
socials  juntament  amb  els  polítiques  de  justícia  i  seguretat,  les  prestacions 
bàsiques des del sector públic amb equitat, condicions d’igualtat i adequació als 
recursos  disponibles.  Sense  desmentir,  sinó  aprofundint,  els  grans  acords 
encara vigents, almenys sobre el paper. 
 

3. Pacte local 
 
Lleialtat  institucional. Sacrificis compartits. Reformes acordades.  Ingressos per 
prestacions.  Cicle  de  l’aigua  i  transport,  política  d’ingressos  amb 
corresponsabilització. Pagar el que es deu i modular el que es fa.  
 
 

4. Pacte nacional 

Pacte cultural. Equipaments i serveis 

Pacte d’aprofundiment democràtic 

Pacte  pel  pluralisme  i  la  garantia  del  servei  públic.  Garantia  del  model  de 
televisió i ràdio públiques. 

Pacte de desplegament de l’autogovern. L’Estatut com a referent més enllà dels 
objectius de la transició nacional que formulen alguns. 

Pacte  fiscal  sense  adjectius,  com  diu  Pere  Navarro.  Solidari  i  federal. 
Corresponsabilitat fiscal i consorci tributari. 

 



7 
 

Fins  i tot sense acord en els Pressupostos de 2012, queda un  llarg camí per recórrer  i 
que  potser  podem  compartir  en  part. Només  cal  que  uns  i  altres  ens  contestem  la 
pregunta que si  l’acord en  la Llei d’urbanisme és una  flor que no  fa estiu,  l’excepció 
que confirma  la regla o és el desmentit més rotund fins ara als dubtes que expressen 
alguns portaveus del govern sobre la fiabilitat del PSC. Diàleg, negociació i consens són 
camins possibles, s’ha de voler i s’han de recórrer.  

 

Finalment, un parell d’exemples per tal que ens entenguem. 

 

El president Mas anuncia, pràcticament el mateix dia que reclamava els accessos viaris 
i ferroviaris al port de Barcelona, que potser algun dia caldrà trencar  les costures del 
marc establert. 

 

Estem  d’acord  que  la  sentència  sobre  l’Estatut  lesiona  greument  el  pacte 
constitucional. Com estem d’acord que no hi ha cap país al món on una administració 
gestioni  eficaçment  una  infraestructura  com  el  port,  generadora  d’activitat  i  de 
riquesa,  i  la mateixa  administració  l’escanyi endarrerint  sistemàticament  la  viabilitat 
dels seus accessos. 

 

Coincidirem  en  els  escenaris  concrets  i  tangibles  i  en  els  escenaris  de  gradualitat 
reformista. 

 

Avui  per  avui  podríem  discrepar  en  els  escenaris  de  ruptura  tan  poc  fiables, 
simplement  perquè  als  socialistes  sempre  ens  ha  agradat més  recosir  que  trencar 
costures. Tocar vores que desfer‐les. Fer repunts.  

 

Acabo amb una consideració més general sobre el context que vivim. 

 

És  possible  que  en  l’actual  deriva,  el  ciutadà  enquadrat  demani més  llenya. Que  el 
ciutadà benestant esperi acords a qualsevol preu. La societat espera menys tacticisme, 
menys immediatesa, menys regat curt. 

 

Els que pateixen més directament els efectes de  la crisi esperen més  solucions, més 
justícia, més equitat, menys privilegis. Menys demagògia. Més credibilitat. 
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Tothom espera un  corrent de  fons que  recuperi  la  credibilitat  i  la  confiança.  I no es 
guanya  en  el  joc  acció  –  reacció,  ni  amb  la  frase  ocurrent,  ni  amb malabarismes 
dialèctics. 

 

La construcció de l’alternativa amb fonaments sòlids passa per la maduració dels valors 
de sempre i les propostes innovadores com a resposta als nous reptes d’un temps nou. 

 

 


