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Q uins serveis dema-
nemnosaltres, els ciu-
tadans de Catalunya,
al nostre Estat? Com
podem organitzar el

nostre Estat perquè proveeixi
aquests serveis de manera efici-
ent? El propòsit d’aquestes línies
és aportar unes quantes reflexi-
ons sobre el model d’Estat que
ens convé. Es tracta d’un model
basat en el tàndem Catalunya-
Europa.
A Europa li demano tres ser-

veis: (1) garantir el bon funciona-
ment dels mercats, (2) garantir la
democràcia, els drets humans i la
llibertat de les persones i els po-
bles de triar el seu destí, i (3) ga-
rantir la defensa de l’espai euro-
peu de les agressions exteriors.
L’Estat espanyol podria pro-

veir aquests serveis? Comencem
pel bon funcionament dels mer-
cats. Aquí crec que tothom esta-
rà d’acord que les fronteres eco-
nòmiques no coincideixen amb
les de Catalunya, ni tan sols amb
les d’Espanya. Són molt més àm-
plies. Una de les grans fites del
segle XX ha estat la construcció
d’un espai únic europeu per a la
lliure circulació de béns, capitals
i persones.Malgrat que la regula-
ció del mercat de béns ja es deci-
deix en gran mesura en l’àmbit
europeu, la regulació financera i
laboral encara és enmans dels es-
tats membres. Això ha creat di-
versos problemes de coordinació
que han agreujat la crisi actual i
que en segueixen retardant la so-
lució. Avui dia hi ha pocs dubtes
entre experts sobre la necessitat
de regular i intervenir el sistema
financer a escala europea. Tam-
bé sembla que hi ha un consens
creixent sobre la necessitat de co-
ordinar la regulació del mercat
de treball en l’àmbit europeu. En

qualsevol cas, el Govern espa-
nyol (o el català en el futur) no
pot garantir per si sol el bon fun-
cionament dels mercats.
Una altra gran fita del segle

XX és l’acceptació a Europa
d’uns ideals comuns basats en la
democràcia, els drets humans i
la llibertat de les persones i els
pobles de triar el seu destí. Mal-
auradament, tampoc no crec que
l’Estat espanyol pugui garantir
l’aplicació d’aquests ideals. Com
demostra el conflicte actual en-
tre els governs d’Espanya i Cata-
lunya, no es pot ser jutge i part
simultàniament. El problema de
fons ésmolt senzill. Si la granma-
joria de la població d’un territori
amb llengua pròpia i arrels cultu-
rals diferenciades desitja un Es-
tat propi, el principi democràtic
exigeix que així sigui. El Govern
espanyol ignora aquest principi

perquè pensa que la seva aplica-
ció tindria efectes econòmics i
emocionals adversos per als espa-
nyols, encara que aquesta priva-
ció de llibertat sigui injusta amb
els catalans. Podríem comparar
aquesta reacció amb la del Go-
vern del Regne Unit, bressol de
la democràcia, davant d’una peti-
ció semblant per part del Govern
d’Escòcia. Però aquest no és el te-
ma. En cap cas no podem depen-
dre de la bona omala predisposi-
ció democràtica del Govern espa-
nyol (o el català en el futur) per
decidir conflictes en els quals
n’és part implicada. Aquest con-
flicte i d’altres que sens dubte ar-
ribaran en el futur haurien d’arbi-
trar-se en elmarc europeu, i amb

l’únic objectiu de trobar soluci-
ons que siguin fidels als ideals
que guien Europa.
ACatalunya li demano tres ser-

veis: (1) garantir justícia i ordre
públic, (2) garantir un Estat de
benestar generós i eficient, i (3)
garantir unes infraestructures
adequades a l’activitat econòmi-
ca del país.
Podria l’Estat espanyol prove-

ir aquests serveis? Aquí topem
amb la història. En concret, hi ha
dos aspectes que cal esmentar.
El primer és que l’Estat espanyol
ens surtmolt car. De cada 100 eu-
ros queCatalunya paga en impos-
tos, només 57 euros es gasten a
Catalunya. La resta, 43 euros, els
“regalem” a Espanya. No estem
parlant d’un regal aïllat, fruit
d’un any o esdeveniment excep-
cional. Tampoc no parlem d’un
petit desajustament que es pot
corregir fàcilment. Estem par-
lant d’una situació que es repe-
teix any rere any almenys des
que en tenim xifres, és a dir, des
de 1986. El pitjor del sistema és
que aquestes transferències no
caduquen. Els programes d’aju-
da al desenvolupament del Banc
Mundial, les NacionsUnides i al-
tres organismes estan pensats
perquè els països que reben aju-
des es desenvolupin i eventual-
ment deixin de necessitar aques-
ta ajuda. Els fons de solidaritat
de la Unió Europea estan disse-
nyats perquè les regions més po-
bres es facin riques i deixin de ne-
cessitar aquests fons. Per què ai-
xò no succeeix també en la rela-
ció Catalunya-Espanya? Per què
els catalans no podem utilitzar
els nostres impostos permillorar
les nostres pensions, per millo-
rar el nostre sistema educatiu o
per crear infraestructures que fa-
cin el nostre sistema productiu
més competitiu? La solidaritat
obligada i sense punt final no és
solidaritat, és un robatori.
El segon aspecte que la his-

tòria ens recorda és la tendència

de l’Estat espanyol a desatendre
les necessitats de Catalunya i
crear problemes artificials. El
mapa d’infraestructures d’Espa-
nyamostra clarament que les ne-
cessitats de Catalunya no són
una prioritat per a l’Estat espa-
nyol. El debat sobre el sistema
educatiu és un exemple clar de
comelGovern espanyol crea pro-
blemes artificials. El nostre siste-

ma educatiu és molt millorable,
sens dubte. Però si hi ha algun
consens és en el valor de la im-
mersió lingüística que ha per-
mès als fills d’immigrants inte-
grar-se i competir sense desavan-
tatge en el mercat laboral amb
els fills d’aquells que fa més
temps que viuen a Catalunya. No
obstant això, el Govern espanyol
insisteix a volermodificar el nos-
tre sistema educatiu i fer que s’as-
sembli més al d’Espanya. Per
què penalitzar aquells que volen
viure i treballar a Catalunya ofe-

rint-los una educació apropiada
per a Albacete o León, però no
per aCatalunya?Opotsermés di-
rectament: per què els catalans
no podemdecidir l’educació dels
nostres fills?
Arribem, doncs, al final de la

reflexió. A l’Estat li demano di-
versos serveis. En alguns casos,
l’Estat espanyol no els pot prove-
ir perquè s’escapen del seu àm-
bit. En altres casos, l’Estat espa-
nyol proveeix serveis cars i inade-
quats per motius que no puc en-
tendre. La conclusió és fàcil. El
model d’Estat espanyol s’ha esgo-
tat. Els ciutadans de Catalunya
necessitem un nou Estat que
s’adaptimillor a les nostres neces-
sitats, un Estat que es recolzi en
el tàndem Catalunya-Europa.c
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