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L’ independentisme
comença a enten
dre que la vida
transcorre en el
mentrestant. El

present va molt ràpid, però és el
lloc on ens toca viure, encara que
somiem en “un món nou i feliç”
comelquecantavaKarina.Jahova
escriure Woody Allen en les seves
memòries: el que més desitja és
compartir moments amb SoonYi,
encara que el quemés l’inquieta és
que s’oblidi de ferlo incinerar. El
present és el que importa i el futur
no pot angoixarnos ni distreu
re’ns, així que esperemdelGovern
català que treballi a peu de carrer i
posi unes tanques perquèningúno
caigui dinsde la seva trinxera.
El sobiranismecatalà té totel seu

dret a tenir somnis i fins i tot mal
sons, però després del tsunami de
la crisi sanitària i econòmica que
ens ha correspost viure només im

porta elmentrestant. Després ja es
veurà com resolem l’embolic que
ens ha condicionat a les taules que
facin falta, però avui l’únic que té
sentit és abordar els reptesdel pre
sent, que no són pocs, i ferho amb
la millor disposició i els màxims
recursos. Per això, els primers se
nyalsquearribendelGovernresul
ten esperançadors: el primer es
borrany dels pressupostos inclou
mesures com invertir 5.000 mili
ons en sanitat en els propers cinc
anys o 1.000 milions en política
d’habitatge durant la legislatura, i
fins i tot inclou una agenda social
ambiciosa amb 700 milions més.
Mésquemaiesnecessitaungovern
quegoverni,unpresidentquemani
i una voluntat col∙lectiva de con
sensuar elmodel depaís.
Mentrestant, és imprescindible

saber arribar a acords amb el Go
vernd’Espanya,sensetémerperai
xò que els trabucaires de sempre
–els propis i els estranys– els di
guin autonomistes. Els governs
s’elegeixen al món que coneixem
perquè administrin els nostres im
postos, no perquè ens prometin
castells en l’aire. Els socis de Go
vernhandedemostrarnosquesón
capaçosde liderar la recuperació si
no volen ser responsables d’haver
desaprofitatunaoportunitathistò
rica. Fa massa temps que perdem
oportunitats. Si en perdem una
més condemnarem Catalunya de
finitivament a la irrellevància.c
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Contenir la pressió fiscal

J aume Giró, conseller d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya, va manifestar ahir en
unaentrevista radiofònica que laCUPhade ser la
sòcia prioritària a l’hora d’aprovar els pressupos
tos catalans preparats pel Govern d’ERC i Junts,

ja queaixí es contribuiria a consolidar la “majoria indepen
dentista”.Giróvaafirmar tambéque lapressió fiscalnopu
jarà a Catalunya encara que, això sí, es buscarà la manera
d’assolir solucions que generin “notícies bones i justes per
a les rendes més baixes”.
Respecte a la primera manifestació, cal dir que aquest

acord amb laCUPnoestà demoment garantit (i tambéque
des del Govern s’ha descartat un possible suport als seus
comptes de PSC i En Comú Podem). El
programa social del Govern no és,
certament, elmateix que el de la forma
ció antisistema. De fet, ja s’han sentit
veus de l’esmentada força apuntant que
les posicions dels uns i els altres estan
allunyades, perquè els pressupostos
perfilats pelGovern no estan concebuts
per dotar el canvi de model de país que
pretén la CUP.
Respecte a la segonamanifestaciódeGiró, es podria sub

ratllar que no casa amb el que es recull en un document
amb capçalera de la seva conselleria que, sota el títol “Pro
postes de laGeneralitat deCatalunya en elmarcde l’elabo
ració del llibre blanc sobre la reforma tributària”, es va re
metre el juliol passat al Govern central, i l’objectiu del qual
era, òbviament, contribuir a definir l’esmentada reforma
que prepara l’Executiu.
Entre les propostes catalanes figura establir un mínim

estatal per a l’impost sobre el patrimoni, una vella i raona
ble aspiració de la Generalitat, que contribuiria a corregir
desequilibris lesius per aCatalunya. Però junt ambaquesta
proposta, que en cas d’implementarse permetria una re

distribució més equitativa de les càrregues fiscals, diluint
la competència deslleial de la Comunitat deMadrid, en fi
guraven duesmés que suposaven el seu enduriment i el de
la fiscalitat que ja suporten els accionistes de les empreses
familiars.
Segons l’esmentat document de la Generalitat, l’impost

sobre el patrimoni podria augmentar a Espanya, i per tant
també a Catalunya, a l’eliminar el topall conjunt de l’im
post sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i de
l’impost sobre el patrimoni. Al seu torn, en el cas de les em
preses familiars, i sempre segons aquest document, el Go
vern proposava que per obtenir exempcions en els impos
tos sobreel patrimoni i sobre successions laparticipació en

tals empreses sigui almenys del 15% del
capital, i no del 5%, com ara.
És convenient recordar que el docu

ment de la Generalitat és un més entre
les desenes d’aportacions remeses al
Govern central per institucions, ex
perts, empreses i associacions des de
diferents llocs d’Espanya. Tambéque la
part dels seus continguts que es podria
arribar a plasmar en la futura reforma

tributària espanyola és ara com ara incerta. I fins i tot cal
dria afegir que la viabilitat política de bona part d’aquestes
propostes catalanesés improbable, atesa lanaturalesade la
coalició, formadapelPSOE iUnidesPodem,quearagover
na Espanya.
Tot i això,malgrat la necessitat d’obtenir recursos extra

ordinaris per fer front als efectes de la pandèmia, i sigui
quin sigui el recorregut que finalment tinguin les propos
tes de la Generalitat, és obligat expressar certa sorpresa
per això. Enmatèria tributària, Catalunya ja suporta càrre
gues superiors a lesdel gruixde les comunitats autònomes,
i suggerir aquest tipus d’increments no contribuiria gaire a
la necessària contenció de la pressió fiscal.c

E lprojectedelafuturalleigeneraldeComunicació
Audiovisual no només no ha arribat encara a la
tauladelConselldeMinistres,sinóquenitansols
hohafetaladelacomissiódesotssecretaris.Però
el text de l’esborrany actual exclou la protecció

delcatalà,per laqualcosa laGeneralitathaexpressatunaro
tundaoposicióa talpossibilitat, advertintquesinohihamo
dificacionshipodriahaverconseqüèncieseneldiàlegbilate
ral i en el suport d’ERC al Congrés per a
l’aprovaciódelspressupostosde l’Estat.
Tot i això, la sang no ha arribat encara

al riu. Les dues parts coincideixen que el
text actual és un esborrany, que pot ser
modificat, i s’hanobertnegociacionsdis
cretesperarribaraunaentesaiqueelGo
vernespanyol reculli lesobservacionsde
laGeneralitatabansd’aprovarelprojecte
de llei. El redactat actual no preveu quo
tes per a la producció i la difusió d’obra audiovisual especí
ficament en alguna de les llengües cooficials de l’Estat, cosa
que el Govern exigeix perquè, en cas contrari, tem que les
grans cadenes i les plataformes audiovisuals faran totes les
produccionsencastellà,per raonsdemercat.
És indubtable que aquesta situació suposaria un greu per

judiciperalcatalà,quealscatàlegsd’HBO,NetflixoDisneyté
unapresènciaqueoscil∙la entreel0,3%i l’1,3%.ElConsell de

l’Audiovisual de Catalunya reclama que un 50% de la quota
d’obres en llengües de l’Estat sigui en català, eusquera o ga
llec, ielpladelGovern,aprovatdimartspelConsellExecutiu,
recull la creació d’un hub audiovisual que sigui una referèn
cia i eldesplegamentd’una llei audiovisualpròpiamentcata
lanaquesubstitueixi ladel2005.
Tant la vicepresidentaprimera,NadiaCalviño, comelmi

nistredeCultura,MiquelIceta, s’hanafanyataprovardecal
mar les aigües assegurant que la futura
llei protegirà les llengües que no són el
castellà iqueelprojectefinalserà“escru
polosament respectuós” amb les compe
tències autonòmiques.Hadeser així. I la
vicepresidenta tercera, YolandaDíaz, de
Podem, ha demanat que blindi les llen
gües cooficials. Tot indica que l’actual
desacord entre el Govern espanyol i la
Generalitatestariaenviadereconduirse

demanera que es garanteixi la protecció del català al sector
audiovisual,clauaCatalunyaperlasevadimensiólingüística,
cultural i artística, amésde la laboral.
La futura llei, ques’had’aprovaraquesta tardor, ésuna im

posiciódelaComissióEuropeaperincorporarserveistelevi
siusademanda–comNetflixoAmazonPrime–i lesplatafor
mesd’intercanvidevídeos,comYouTubeoTikTok.Espanya
és l’únicpaísqueencaranohapresentatel seu text.c

El català al sector audiovisual
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Catalunya ja suporta
càrregues superiors a
altres autonomies, i no
les ha d’incrementar

Generalitat i Executiu
negocien garantir
quotes en aquesta

llengua en la futura llei

Avui l’únic que
té sentit a Catalunya
és abordar els reptes

del present


