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(Publicat a La Vanguardia, 29 de gener de 2013)
Va ser una de les millors pel·lícules del 1989, i el seu títol encaixa bé amb la relació
entre la política d'infraestructures i Catalunya. Bé, molt sexe no hi ha hagut, però pr la
resta... Un succint catàleg de fal·làcies serveix per il·lustrar mentides emanades del
Ministeri de Foment, i difoses per molts mitjans, sobretot de la capital política.
Primer, la fal·làcia del 'google maps', pel fàcilment que es descobreix veient un mapa.
La noció subjacent –el Madriterráneo- va quedar inaugurada amb la línia d'AVE
Madrid-València, i està molt viva, com mostra el document Ministerio de Fomento.
Proyecto de Presupuesto 2013: Vagin a la pàgina 13, i vegin com inclou en el corredor
Mediterrani l'extensió de l'AVE Madrid-Múrcia a Almeria (sense connexió al Nord de
València!). Encara més, veuran inversió a Algesires-Antequera, i Bobadilla-Granada.
Cert, Algesires està a la Mediterrània, i per Granada es pot arribar a Almeria (una altra
vegada a la Mediterrània) ... però el tram Granada-Almeria ni està, ni se l'espera (ni falta
que fa en AVE, per cert). És a dir, gràcies a la inversió en el 'Corredor Mediterrani'
Madrid enllaça amb Granada i Algesires per AVE (que és el que es vol), i el
Madriterráneo ja acumularà cinc sortides directes al mar.
Ara toca la fal·làcia de 'l'engròs'. Llegeixin: Catalunya té més atur que Extremadura.
¿Sorpresos? Doncs és veritat: Catalunya va acabar 2012 amb 885 mil aturats, molts més
que els 174 mil a Extremadura. Ara que, ben mirat, sent com és l’atur un problema greu
a Catalunya, on afecta el 24% de la població activa, encara ho és mes a Extremadura, on
la taxa d’atur és el 34%. Una cosa semblant passa amb la inversió i les regions: la
ministra i els seus portaveus insisteixen que "Andalucía y Cataluña copan la inversión
del Estado", com publicava on line el 15 de gener el diari econòmic espanyol més llegit.
Però a la recta final de la crònica sortien les dades relatives, i resulta que la inversió a
Catalunya està ben per sota del valor espanyol per població, i per PIB. I que la dotació
de capital públic a Catalunya està molt per sota del valor espanyol. Però que la realitat
no desmenteixi un bon titular!
L'última fal·làcia d'avui és la de 'deixa per demà el que pots fer avui’, reflectida en la
frase "Fomento invertirá en Cataluña en 2013 más del doble que la media nacional",
emesa per Foment i reproduïda el 9 de gener per mitjans econòmics d'àmplia difusió.
Com pot ser això, si en presentar els seus pressupostos el govern es vantava d'assignar a
Catalunya entre el 11 i 12% de la inversió, molt per sota del 16% de població i del 18%
de PIB? Fàcil: agafin la inversió de Foment per 2013, i a Catalunya afegeixin també a
2013 la que (diuen) es farà en anys següents amb projectes iniciats el 2013. Googlegen
vostès mateixos la frase entre cometes: no té pèrdua.
Ens manca encara la cinta de vídeo, però s’ha acabat l'espai. La veiem un altre dia. Els
asseguro que l'espera val la pena. Això del sexe, en canvi, em temo que no té remei.

