
ses per calcular els bene-
ficis i en la ficció d’una 
estimació zero dels cos-
tos. Però una cosa com 
aquesta no existeix.
 A la societat catalana 
se l’ha enganyat amb una 
inventada comparació 
amb Alemanya, el con-
te de les balances fiscals 
alemanyes que mai van 
existir. Després de tots 
els desmentiments, és 
increïble que se segueixi 
repetint. En aquesta i en 
altres qüestions hem en-
trat en un realisme màgic 
en què els fets no impor-
ten i el debat racional és 
impossible. Junqueras 
s’equivoca molt (per dir-
ho de forma suau) quan 
proclama que els cata-
lans veuen desaparèi-
xer en benefici de la res-
ta d’Espanya la meitat 
dels seus impostos. Tam-
bé ens fabula quan diu 
que Catalunya farà com 
Alemanya, que ha reduït la despesa 
militar el 40%, cosa que mai ha pas-
sat. L’hi deu haver explicat el que li 
va redactar la seva famosa carta al 
Parlament Europeu amb el conte 
del 4,5 %.

Catalunya no disposaria 
l’endemà de la independència dels 
mítics 16.000 milions per evitar re-
tallades o disminuir el seu deute. 
Aquesta xifra està calculada per un 
mètode molt particular que la so-
brevalora de forma injustificada, 
basada en supòsits gens realistes 
que confonen l’opinió pública so-
bre el seu significat i que no té res 
a veure amb els recursos fiscals que 

Mentir per la pàtria
Un ‘realisme màgic’ s’ha apoderat del debat polític a Catalunya i l’emoció supera la raó

M
ontesquieu deia que 
«tot ciutadà està 
obligat a morir per 
la seva pàtria, però 
ningú està obligat a 

mentir per ella». Afortunadament, 
després de les guerres del segle pas-
sat, avui és poc probable haver de 
morir  per  la  pàtria .  Però s i 
Montesquieu observés Catalunya 
lamentaria les falsedats que per la 
seva insistent repetició s’han con-
vertit en veritats inqüestionables. 
Qui intenti qüestionar-les serà ana-
temitzat per aquells a qui l’emoció  
impedeix escoltar la raó. 
 Hem estat massa temps silenci-
osos davant aquestes falsedats. I, 
encara que resulti incòmode i pot-
ser és tard, s’ha de trencar el silen-
ci perquè les enquestes diuen que 
mig Catalunya se sent mal informa-
da sobre les conseqüències reals de 
la independència. I l’altra mitja en 
realitat no ho està perquè li han ex-
plicat, i li segueixen explicant, co-
ses que no són veritat.
 Mas i Junqueras ofereixen als ca-
talans la ficció d’una independèn-
cia-exprés-sense-costos, que allibe-
raria Catalunya d’un espoli que no 
té parangó al món, només aporta-
ria avantatges –entre ells 16.000 mi-
lions d’euros al comptat–, no afec-
taria les relacions comercials amb 
el seu principal client, seria recone-
guda sense problemes per la comu-
nitat internacional i no implicaria 
la sortida de la UE i de l’euro. Ens la 
presenten embolicada en dades fal-

aportaria la independència. S’ha de 
reconèixer que la venda d’aquesta 
faula a l’opinió pública ha sigut un 
èxit de comunicació política. Jun-
tament amb les balances fiscals ale-
manyes que mai van existir, i amb 
les quals hem combregat durant 
anys, forma part d’aquell realisme 
màgic que s’ha apoderat del debat 
polític a Catalunya.
 És fals que s’incompleixi el prin-
cipi d’ordinalitat segons el que esta-
bleix l’Estatut. És cert que el siste-
ma de finançament autonòmic té 
problemes que poden i han de cor-
regir-se, com el de l’agreujant com-
paració amb el sistema foral. Pe-
rò no és menys cert que el finança-

ment per càpita que rep Catalunya 
ha millorat notablement i, des del 
2009, està gairebé exactament en 
la mitjana de totes les comunitats 
autònomes. Que és cap on hauri-
en de convergir totes, forals inclo-
ses. Tampoc és cert que la comu-
nitat internacional reconeixeria 
Catalunya després d’una declara-
ció unilateral d’independència. 
Mas i Junqueras l’han comparat 
amb països colonials, sotmesos a 
dictadures i ocupats militarment. 
Poden creure que la Constitució es-
panyola és de «baixa intensitat de-
mocràtica», però és la mateixa que 
tenen Alemanya, França, Itàlia i els 
EUA. Cap d’aquests governs recol-
zaria la secessió de Catalunya.

En El tEMa de la UE és on 
el realisme màgic brilla en tota la se-
va excel·lència. La realitat és que 
Catalunya no seria de forma au-
tomàtica reconeguda i acceptada 
com a nou Estat membre de la UE 
i de la Unió Monetària. I ningú pot 
assegurar quant temps trigaria a 
ser-ho. L’última institució euro-
pea a advertir-ho ha sigut el ma-
teix Comitè de les Regions, que en 
el seu dictamen del 12 d’abril del 
2015 diu que en el cas que una re-
gió europea obtingués la indepen-
dència, hauria de sol·licitar la seva 
adhesió com qualsevol nou Estat 
que volgués ser membre de la UE 
i aquesta requeriria un acord unà-
nime. Perdó, acabo de veure que 
l’última a fer-ho és la senyora Mer-
kel, que sembla que d’això hi en-
tén una mica més que aquells que 
amb la seva pueril insistència a as-
segurar que tot s’arreglaria políti-
cament no han fet sinó contribuir 
al seu descrèdit internacional. H
Expresident del Parlament Europeu. 
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Borrell

Mas i Junqueras ofereixen 
als catalans la ficció d’una 
independència-exprés-sense-costos
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El dilema català

E
l cap de setmana, el pri-
mer després del relatiu 
parèntesi estiuenc, ha 
deixat esbossades les líni-
es mestres del debat que 

ve en l’apassionant campanya elec-
toral catalana. Som, com al Tour, el 
Giro o la Vuelta, davant una prova de 
tres setmanes, amb una important 
etapa pròleg: la Diada d’aquest di-
vendres. I com diuen els clàssics, en 
la primera setmana no es guanya la 
carrera, però sí que es pot perdre. 
Aquestes són unes quantes claus per 
a aquests primers set dies.
 Primera. L’enquesta que ahir 
i avui publica EL PERIÓDICO asse-
nyala que Junts pel Sí no aconse-
gueix en solitari la majoria absoluta 
del Parlament que la llista de Mas-
Junqueras-Romeva busca per des-

  Segona. La llei electoral catala-
na, que els partits han sigut incapa-
ços de modificar en deu legislatures, 
es converteix ara en un element es-
sencial del debat si, com es pronosti-
ca, hi ha majoria d’escons a favor de 
la independència, però sense el 50% 
dels vots. El problema és més enre-
vessat si es confirma un desequilibri 
del resultat entre la Barcelona me-
tropolitana (menys independentis-
ta) i les comarques (amb clara ma-
joria del sí). Atenció a una possible 
fractura territorial.
 Tercera. Els dos grans partits es-
panyols, PP i PSOE, es jugaran l’he-
gemonia en la batalla del 27-S. No-
més així s’explica que el president 
del Govern dediqués el gruix de la se-
va intervenció de dissabte a Lloret a 
atacar el PSOE i que Pedro Sánchez 

repliqués que el problema són Ma-
riano Rajoy i Artur Mas.
 Quarta. La discussió sobre els 
efectes econòmics de la indepen-
dència ha entrat de ple en la cam-
panya. Ho ha fet tard (fins ara nin-
gú la plantejava a l’escocesa) i mala-
ment, amb al·lusions innecessàries 
a episodis del passat.
 Cinquena. Junts pel Sí té absolu-
tament mobilitzat el seu electorat. 
La seva estratègia, per tant, serà no 
despertar el bàndol del no. En con-
seqüència, veurem com s’insisteix 
en la independència sense dolor. Paral-
lelament, els partits no indepen-
dentistes hauran d’accentuar que 
ve el llop. I que aquesta vegada va 
de debò.

Una carrera 
de tres 
setmanes

@JuanchoDumall

envolupar el seu full de ruta. Sí que 
sumarà, previsiblement, amb el su-
port de la CUP, l’extrema esquerra 
de l’arc. Aquesta hipòtesi condicio-
na l’arrencada de la campanya.

La clau
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La roda

alcaldes davant 
el naufragi 
d’Europa

SAÜL

Gordillo

E
l municipalisme i l’es-
querra estan donant 
una lliçó política als 
 estats i les institucions 
europees davant la crisi 

humanitària dels refugiats. La 
 dignitat resideix aquests dies en la 
incipient reacció cívica i solidària 
dels ajuntaments que han ofert 
ciutats i municipis per acollir les 
víctimes de la guerra i la crisi 
 migratòria. La inacció que ha 
 recorregut les direccions dels es-
tats amb la calculadora de les 
 quotes, freda i miserable moral-
ment, ha coincidit en el temps 
amb una resposta ràpida i espe-
rançadora per part dels consisto-
ris sorgits de les últimes eleccions 
municipals. Cent dies de balanç 
del canvi polític que s’ha produït 
en els ajuntaments espanyols i ca-
talans que coincideix amb la foto-
grafia icònica d’Aylan Kurdi, el 
nen de Kobane de 3 anys ofegat da-
vant les costes turques fugint de 
Síria.  

 Europa és un zombi, i els es-
tats deambulen per l’estructura 
comunitària sense ambició ni ca-
pacitat transformadora. En canvi, 
el paper de les metròpolis és més 
gran. La xarxa de ciutats refugi im-
pulsada a Barcelona i tot l’entra-
mat de municipis catalans certifi-
ca el lideratge polític d’uns alcal-
des valents i el declivi d’uns caps 
de govern tàctics. 
 La proposta de Benjamin Bar-
ber, catedràtic de la Universitat 
de Maryland i autor del llibre Si els 
alcaldes governessin el món, té molt 
sentit. El professor proposa un 
parlament mundial d’alcaldes i 
aposta per la interdependència de 
ciutats com a fórmula per salvar 
la democràcia. La Barcelona olím-
pica de Pasqual Maragall va crear 
el districte 11 de Sarajevo i va aju-
dar els bosnians. Barcelona hauria 
d’aspirar a ser seu d’aquest possi-
ble parlament global d’alcaldes. 
El tema d’acollir el Senat espanyol 
seria ja una pantalla superada. H 

Barcelona podria 
acollir el parlament 
mundial d’alcaldes arran 
de la reacció solidària 

@saulgordillo
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