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El problema no són les retallades

Saludo amb satisfacció el 
manifest que, amb el lema  
“Pobresa zero”, van fer pú-
blic un conjunt d’entitats 
(segurament, la més nom-

brosa, la Taula del Tercer Sector So-
cial) amb motiu del Dia Contra la Po-
bresa. Representa una visió en part 
nova i crec que encertada de la rea-
litat. És similar a la que en tinc jo, i 
per això vull comentar aquest tema. 

Hem vist aquests darrers anys, 
tant a Espanya com a Catalunya, 
una quantitat important de protes-
tes contra les retallades en els ser-
veis públics de l’estat del benestar. 
Em sento solidari amb les protestes, 
però sempre he pensat i dit el ma-
teix: el problema no són les retalla-
des, el veritable problema són les 
causes de les retallades. Les retalla-
des són la conseqüència de no haver 
fet front amb valentia a una sèrie de 
situacions estructurals provocades 
per una sèrie de factors que les ex-
pliquen: el sistema fiscal, el model 
de finançament autonòmic, les de-
ficiències de gestió i algunes orien-
tacions ideològiques. 

 
1. Sistema fiscal. El sistema fiscal és 
insuficient i injust. No cal afegir da-
des numèriques que ja s’han repetit 
prou. Només tres: 1.1. El volum total 
de la recaptació d’impostos (de la 
qual evidentment depenen les possi-
bilitats de la despesa pública) se situa 
gairebé 9 punts per sota de la dels pa-
ïsos de la zona euro (36% contra 45%, 
amb alguns casos que arriben al 
50%). Si paguem menys i hi ha menys 
recursos públics, no és estrany que es 
puguin prestar menys serveis. És un 

tema de matemàtiques. 
Aquesta diferència no es 
deu al fet que tinguem 
uns impostos més baixos, 
sinó a l’elusió (legal) i la 
defraudació (il·legal) fis-
cal, sobretot en les rendes 
altes no procedents del 
treball i en els impostos 
de les grans empreses. És 
la conseqüència de les re-
formes fiscals dels dar-
rers deu anys en l’IRPF 
(doble escala), en l’impost sobre el 
patrimoni i en l’impost de successi-
ons i donacions. 1.2. Aquesta situació 
no solament ha disminuït els ingres-
sos, sinó que també ha fet desaparèi-
xer en bona part la finalitat redistri-
butiva del sistema, de manera que, 
després de pagar impostos, la renda 
disponible de les famílies en relació 
a la renda bruta es redueix propor-
cionalment més per a les rendes bai-
xes i mitjanes que per a les altes. 1.3. 
La universalització dels serveis pú-
blics (una mesura enormement im-

ria de suposar donar totes les culpes 
de les retallades a aquesta sola cau-
sa, ja que no és l’única. 
 
3. Mala gestió. Respondre a la falta 
de recursos amb retallades transver-
sals que afecten també col·lectius 
molt desfavorits, en comptes de fer 
reformes que puguin eliminar inefi-
ciències, despeses innecessàries o 
serveis mal enfocats, és una sortida 
poc satisfactòria. No hi ha cap dub-
te que fer-ho bé demanaria una capa-
citat de gestió que potser els actuals 
serveis públics no tenen. Cal, doncs, 
revisar urgentment els sistemes de 
governança per introduir amb valen-
tia nous procediments, i alhora vigi-
lar més a l’hora de tenir en compte les 
conseqüències d’algunes decisions 
per a les persones que estan en una 
situació econòmica pitjor. No és el 
mateix retallar el sou un 10% a qui 
guanya 50.000 euros l’any que a qui 
en guanya 15.000. 
 
4. Ideologia. Tant a l’Estat com aquí 
s’ha entrat en una dinàmica de re-
córrer al sector privat per substitu-
ir les mancances dels serveis públics 
retallats. Caldria veure si aquesta 
solució és bona, si és un recurs da-
vant la impotència o si és l’efecte 
d’una idea prèvia que busca un re-
partiment diferent entre el mercat 
privat i el servei públic que fa retro-
cedir el servei públic. En alguns 
llocs, com la Comunitat de Madrid, 
s’ha dit ben clar que es volien passar 
serveis al sector privat. És discuti-
ble però almenys són transparents. 
No sé si això també està passant 
aquí de forma més amagada.

portant per assegurar-ne 
la qualitat), sense pre-
veure alguns tipus de 
contribució per a usuaris 
amb rendes superiors a 
un cert nivell, ha reduït 
encara més el caràcter re-
distributiu de tot el siste-
ma. Mentre seguim pa-
tint aquest dèficit d’in-
gressos –que només es 
pot evitar amb reformes 
fiscals progressives i amb 

la lluita contra el frau– tot el que es 
faci seran pegats provisionals. 
 
2. Sistema de finançament. L’actu-
al sistema de finançament, i la po-
lítica de l’actual govern espanyol, fa 
que aquest fenomen de falta de re-
cursos es transmeti ampliat a Cata-
lunya, i que la despesa social sigui 
aquí un 23% del PIB, mentre a Espa-
nya és un 26%, i a la UE un 29%. 
Aquest és un fet incontestable que 
justifica les continuades reivindica-
cions del Govern, però que no hau-
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Adéu a un batlle irrellevant
✒ Als lectors illencs probablement 
els deu sonar el nom de Mateu 
Isern, però és segur que a qualsevol 
lector nascut fora de les Balears no 
li deu dir absolutament res. Mateu 
Isern? Com si diguessis Pere Poll, 
articulista. Resoldrem aviat la in-
cògnita: Mateu Iserm és el nom de 
l’actual batlle de Palma. És a dir, 
ningú. Perquè no pot ser ningú l’al-
calde d’una ciutat que podria ser 
moltes coses però que no és res. 

 

✒ A pesar de la seva absoluta incon-
sistència, malgrat la seva nul·litat 
com a polític, en els més de tres anys 
que fa que governa Palma, Mateu 
Isern s’ha fet un bon nom entre els 
indígenes illencs. El motiu d’aques-
ta valoració positiva és que, a dife-
rència d’alguns dels seus companys 
de partit, Isern ha tingut la cautela 
de no insultar directament els seus 
contribuents. Fins i tot ha condes-
cendit a escoltar-los, amb resultats 

desiguals. Però, com a 
mínim, no ha estat gro-
ller ni desagradable, i 
fins i tot ha arribat a es-
coltar ciutadans que no 
el votaven. Oh, glòria. Ai-
xò li ha guanyat fama de 
tolerant i demòcrata, i 
no ha faltat qui ha repe-
tit una vegada i una altra 
que és un home guapo i 
ben plantat. 

 

✒ Tolerant, demòcrata, guapo i 
ben plantat són adjectius compara-
tius. És a dir, sempre s’apliquen a 
favor d’un i en contra d’uns altres. 
A qui s’oposen els qualificatius que 
acompanyen el nom d’Isern? No 
ho dirien mai: a un cert dirigent, 
també del PP, anomenat José Ra-
món Bauzá. Es veu que el presi-
dent no ha pogut sofrir que el bat-
lle de Palma tingués més bona 
imatge i més bona valoració públi-

✒ I així ha estat, pel fet de caure 
mitjanament simpàtic al personal, 
que Isern ha perdut el seu poder. 
No repetirà com a alcaldable a Pal-
ma, perquè Bauzá i el seu aliat Jo-
sé María Rodríguez (un esperpent 
que camina) han fet tota casta de 
maniobres, també o especialment 
a Madrid, per aconseguir-ho. 
Isern, que no és ningú, comptava 
inicialment amb la protecció de 
María Dolores de Cospedal. Bauzá 
i Rodríguez, que són molt menys 
que ningú, han aconseguit destru-
ir aquesta protecció. Segurament 
la propera batlle de Palma es dirà 
Marga Durán, tal com ha acordat el 
PP, i serà encara més ínfima i irre-
llevant que els seus predecessors, 
incloent-hi Isern. D’aquesta ma-
nera el PP continuarà surant, i la 
ciutat seguirà ofegant-se. D’aquí a 
un any ningú recordarà el nom de 
Mateu Isern, ni per fer-ne un arti-
cle. Enhorabona.

ca que ell mateix, cosa 
que, per altra banda, po-
dria aconseguir sense 
cap problema un clic de 
Famobil. Bauzá no ho 
entendrà mai: la dife-
rència entre ell i Isern 
no és de talent (tots dos 
són igual de mediocres), 
sinó pel fet que Bauzá 
odia els mallorquins, 
mentre que Isern ha de-
mostrat un cert apreci 

(no gaire, però sí una mica) pels 
palmesans. Aquesta mena d’afec-
te, ni que sigui superficial, no s’uti-
litza a les tertúlies d’Interecono-
mía ni de 13TV, i tampoc a les so-
bretaules de les casernes militars. 
I és el que ha fet que els bons ma-
llorquins, que per descomptat vo-
ten el PP, dejectin Bauzá i estimin 
Isern. Al mallorquí li sembla ac-
ceptable que el menystinguin, pe-
rò no que el detestin. 

Sense 
Mateu Isern 

el PP 
continuarà 

surant,  
i Palma 

continuarà 
ofegant-se
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Després de pagar impostos 
la renda disponible  

de les famílies es redueix 
més per a les rendes baixes  

i mitjanes que per a les altes

La Comunitat de Madrid 
ha dit ben clar que volia  
passar serveis al sector 

privat. No sé si això també 
està passant aquí
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