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L’any 2003, un grup d’amics vam organit-
zarunacampanyaperdenunciareldèfi-
cit fiscal que patia Catalunya. Batejada
com Campanya contra el desequilibri,

teniaunawebonvanadherir-s’himésde7.000per-
sones. Vam presentar-la amb una declaració al
Col·legi de Periodistes signada pels adherits inici-
als: Josep Maria Àlvarez, Beth Rodergas, Francesc
Candel, Josep Colomer, Joan Coscubiela, Joel Joan,
Joan Laporta, Àngel Llobet, Miquel Calçada, Felip
Massot,PedroMorón,JúliaOtero,JordiPorta,San-
tiagoVidal iJordiVillacampa.Sindicats, jutges,em-
presaris, directius d’entitats, periodistes, actors,
escriptors, cantants... Els organitzadors, però, ha-
víem pensat que mancava la signatura d’allò que es
coneix com a empresariat. Vam convidar la Cam-
bra de Comerç de Barcelona a adherir-s’hi. S’hi va
negar. També vam fer una presentació al Círculo de
Economía. La frivolitat fou absoluta. Bé, em consta
que el president Pujol mai va trobar el suport dels
falsos representants de l’empresariat català quan
va voler tocar el tema del dèficit fiscal. Nosaltres no
podíem fer-hi més.

ARA L’AFER DE LES BALANCES FISCALS torna. Alguns polí-
tics s’hi han afegit. Altres col·lectius ho vesteixen
“d’insuficiència en inversions i infraestructures”
perpodercontinuaramagant-sedarrered’eufemis-
mes. Tot això està bé. Però cada cosa té el seu mo-
ment. Lamento comunicar-los que hem fet tard
–l’enemic, a diferència nostra, s’ha anat prepa-
rant–. Les balances fiscals es publicaran i, que Déu
ens agafi protegits, lamentarem que s’hagi fet.

FORMESDECALCULARLESBALANCES n’hiha,bàsicament,
dues. A Madrid es recapten molts impostos que no
es deriven de l’activitat local (per exemple grans
empreses i funcionaris que cobren de tots nosal-
tres però que paguen impostos i gasten els seus di-
ners allí). El cas és que tot això infla la contribució
impositiva, fent veure que Madrid aporta a les ar-
ques de l’Estat més del que en realitat fa. Un mèto-
de per calcular balances fiscals té en compte aques-
tesdistorsions, i lesajusta.N’hihaunaaltrequeno.
Elscatalans,enunacted’estupidesamés,hemper-

mèsques’acceptéseldiscursquequalsevoldelsdos
mètodes de càlcul és legítim. Gran error. Segons el
primermètode,Catalunyatéundèficitsuperiorals
12.000 milions anuals, i és la primera comunitat
contributiva de l’Estat. Segons l’altre, arrodonint,
Catalunyatéundèficit fiscalde6.000milions,però
Madrid, de 12.000.

COM QUE TOT AIXÒ ÉS MASSA COMPLICATper explicar-ho
a una opinió pública ensinistrada en la superficia-
litat, i que es manté permanentment àvida d’anti-
catalanisme, sembla evident que el públic haurà de
prendre partit i quedar-se amb només un dels mis-
satges –amb només un mètode i unes xifres–. En-
devinen amb quin? Sense parlar dels bàndols que
es generaran a Catalunya –perquè de possibilistes
i renegadets n’estem farcits.

JO JA HE ENTREVIST LES PRIMERES INTENCIONS llegint un
article molt ben presentat, educat i gens agressiu
aelconfidencial.com. Del primer mètode que els he
enumerat en parla a la introducció, com a anècdo-
ta. Després el missatge és martellejant i repetitiu:
Madrid 12.000, Catalunya 6.000; Madrid 12.000,
Catalunya 6.000... I és que el discurs espanyolista,
intel·ligentment, s’ha adaptat: “D’acord, vosaltres
heu volgut que s’expliqués. De dèficit fiscal n’hi ha.
I Madrid és la comunitat que en té més. I ho accep-
taperquèéssolidària ioberta(peraixò livatanbé),
en canvi Catalunya és egoista i tancada (per això
va de mal en pitjor)”. Els espanyols de Barcelona
faran cara de savis: “Ja ho deia jo!”.

ALTRESCOPSJAELSHEPREVINGUT de les conseqüències
que es deriven d’una societat, la catalana, que no
assumeix el principi bàsic d’accountability (pas-
sem comptes). Convindria assenyalar qui ha per-
mès arribar a aquesta situació. Amb ineficàcies,
peròtambéambsilenciscovards, interessats imes-
quins. En canvi, aquell català, nascut lluny, que era
en Francesc Candel, fou un home d’una peça. Re-
coneixia el perjudici que el dèficit fiscal represen-
tava . Llàstima que ja no estigui entre nosaltres per
poder recordar a uns quants pragmàtics de quatre
potes el que significa ser català.

Xavier Roig Enginyer i escriptor

Lesbalancesd’enCandel
“Lamento comunicar-los que
hem fet tard –l’enemic, a
diferència nostra, s’ha anat
preparant–. Les balances fiscals
es publicaran i, que Déu ens
agafi protegits, lamentarem
que s’hagi fet”

Laclassedirigent

El 16 de gener de 1641, les
institucions catalanes van
trencar els lligams de fideli-
tat amb Felip IV, i, deu dies
més tard, un nombrós
exèrcit hispànic va ser se-
verament derrotat als ves-

sants de Montjuïc. Una
confrontació que, en reali-
tat, tenia part del seu ori-
gen en el Gran memorial
del comte duc d’Olivares
(1624).

Tal com explica Antoni
Simon i Tarrés a Cons-
truccions polítiques i
identitats nacionals: Ca-
talunya i els orígens de
l’Estat modern espanyol
(2005), una de les princi-
pals característiques de la
Catalunya de mitjan segle
XVII és la presència d’una

classe dirigent molt pre-
parada intel·lectualment,
amb una àmplia formació
jurídica, amb una notabi-
líssima experiència políti-
ca i conscient de la seva
funció pública. Una classe
dirigent que s’havia gua-
nyat el respecte de la soci-
etat gràcies a la fermesa
del seu compromís a fer
respectar la sobirania dels
catalans a l’hora de deci-
dir quins impostos paga-
ven i en quines guerres
combatien.

Actualment, el nostre
país també requereix una
classe dirigent capaç
d’implementar solucions
públiques a moltes de les
necessitats –públiques i
privades– dels nostres
conciutadans. De tal ma-
nera que aquests consta-
tin la conveniència de ser
també els nostres compa-
triotes. Atès que, si bé
molts de nosaltres podem
tenir la voluntat de com-
partir un mateix àmbit
nacional català, sembla

indubtable que gairebé
tots podem arribar a en-
tendre els beneficis que
es derivarien d’un marc
estatal català. I, en qual-
sevol cas, no hem d’obli-
dar que, si Catalunya té
alguna possibilitat d’es-
devenir Estat, és perquè
ha estat i és una nació;
però també és molt pro-
bable que, perquè conti-
nuï sent nació, sigui del
tot imprescindible que es-
devingui un Estat com
més aviat millor.

EN DIRECTE

Primats i
pedòfils

David
Bueno

El degoteig de notícies sobre
pedofília, pornografia infan-
til i pederàstia és constant, i
les opinions diverses, com
les del polèmic article de fa
un parell de setmanes d’en
Bernat Dedéu. És cert que
tots els infants són sexu-
ats, però han de descobrir i
gaudir la seva sexualitat
entre els de la seva edat. La
pregunta que m’he fet és si
hi ha cap base biològica
que pugui explicar aquests
comportaments, no pas
per justificar-los, sinó per
contribuir a eradicar-los.
Per començar, no som els
únics primats pedòfils. Els
bonobos, els més sem-
blants als humans en
molts aspectes, inclòs el se-
xual, també mostren
aquest comportament.
Això suggereix un possible
origen biològic. Hi ha una
sèrie de treballs sociobiolò-
gics que suggereixen la se-
güent hipòtesi. En els hu-
mans, a diferència de la
majoria d’animals, el perío-
de reproductiu de les feme-
lles és limitat, entre la pu-
bertat i la menopausa. Per
tant, quan un home busca
parella, s’ha d’assegurar
que es trobi dins aquest pe-
ríode. Una manera de fer-
ho és mitjançant els trets
juvenils puberals, com la
forma del rostre, de feso-
mia molt menys marcada
en infants d’ambdós sexes
i en dones joves que no pas
en homes joves o en perso-
nes madures d’ambdós
sexes. Evolutivament, això
pot haver propiciat que els
homes prefereixin rostres
juvenils, i que aquests es
conservin durant més
temps en les dones. Pot
semblar un argument mas-
clista, però la immensa
majoria de casos són prota-
gonitzats per homes, els
quals psicològicament pot-
ser no poden –o no volen–
distingir entre l’impuls que
senten pel rostre juvenil
d’una dona i el d’un infant.

Oriol
Junqueras
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