
Progrés o decadència total 
(Versió en català de l’article original publicat a Catalonia Today el setembre de 2017) 

 

Pere Miret, economista i membre de la Sectorial d’Economia de l’ANC 

 

“El model econòmic espanyol condueix a la maltractada perifèria, a les colònies com Catalunya, 

a la decadència total, car cada cop és més gran el pes de la megacapital Madrid, a diferència 

dels estats federals. En aquest context la independència de Catalunya és l’única oportunitat per 

a desenvolupar el potencial de l’economia catalana.” 

Després de moltes consultes municipals i nacionals, de manifestacions de milions de 

persones, d’assolir democràticament una majoria parlamentària i un govern a favor de 

la independència, Catalunya està a punt d’aconseguir la llibertat nacional que va 

perdre fa més de 300 anys per la força de les armes. Tanmateix, l’Estat espanyol 

continua negant-li el dret a l’autodeterminació, a diferència dels casos d’Escòcia i 

Quebec. D’aquesta manera, l’Estat espanyol, hereu del franquisme, mostra el seu 

caràcter antidemocràtic.  

Però, què hi ha darrere d’aquest comportament de l’Estat espanyol? El Govern de 

l’Estat espanyol afirma que la situació econòmica millora gràcies a la seva política. 

Nogensmenys, la taxa d’atur harmonitzada se situava en el mes d’abril en el 18 %, 10 

punts per sobre de la mitjana de la Unió Europea; davant l’exhauriment del fons de 

reserva de les pensions públiques enguany cal recórrer a l’endeutament, quan el deute 

públic sobre el producte interior brut (PIB) es col·loca al voltant del 100 %! Tot això són 

símptomes d’un mal estructural. 

És cert que l’economia internacional ha patit la Gran Recessió, però hi ha factors 

diferencials a l’Estat espanyol, sobretot la bombolla immobiliària que va esclatar el 

2008. Tampoc no és l’únic país on va haver-hi una bombolla immobiliària, però sembla 

que els principals culpables, els governs del PP, del PSOE i l’oligarquia financera i 

econòmica espanyola no hagin canviat el model econòmic subjacent. Ni el volen 

canviar. 

Evidentment, la independència de Catalunya els obligaria a canviar aquest model 

econòmic ineficient i corrupte, ja que l’Estat espanyol no podria comptar anualment 

amb el 8 % del PIB català per a  compensar la seva manca d’eficiència econòmica. 

Per això estan en contra de la independència de Catalunya, a més de ser 

antidemòcrates i imperialistes espanyols.  

Un exemple d’ineficiència econòmica? N’hi ha moltíssims. Considerem l’AVE. 

L’hipercentralista Estat espanyol va concebre una xarxa radial ferroviària d’alta 

velocitat per a connectar totes les capitals de província amb la megacapital de l’Estat 

en menys de quatre hores. I no va tenir en compte per a res la racionalitat econòmica 

d’aquesta inversió faraònica. Resultat: Espanya té més quilòmetres d’AVE que França, 

Alemanya, el Japó i els Estats Units, però l’endeutament públic s’ha disparat i totes les 

línies són deficitàries.  

En canvi, una infraestructura molt necessària per al desenvolupament econòmic com 

és el corredor ferroviari Mediterrani, que uneix el centre d’Europa amb el nord d’Àfrica 

al llarg de l’arc Mediterrani de la península Ibèrica, fa molts anys que es relega, 



bàsicament per motius polítics: no passa per Madrid. Bé, no hi passava, perquè el 

Govern de l’Estat ara el vol fer passar per Madrid, malgrat que està a més de 300 km 

de la costa i a més de 600 m d’altitud. Però les raons econòmiques no tenen gaire 

importància a l’Estat espanyol. Deuen pensar: “Les ineficiències ja les pagaran les 

colònies (els Països Catalans).”  

Així, el model econòmic espanyol condueix a la maltractada perifèria, a les colònies 

com Catalunya, a la decadència total, car cada cop és més gran el pes de la 

megacapital Madrid, a diferència dels estats federals. En aquest context la 

independència de Catalunya és l’única oportunitat per a desenvolupar el potencial de 

l’economia catalana.  

Això tindrà repercussions positives també per a la Unió Europea, ja que el fort 

creixement de l’economia catalana, un cop eliminada la sagnia que representa l’espoli 

fiscal de l’Estat espanyol i amb una política econòmica adequada, beneficiarà les 

regions circumdants. La República Catalana es convertirà en un pol dinàmic al sud 

d’Europa i les empreses establertes a Catalunya se’n beneficiaran, així com les noves 

que s’hi instal·laran. No oblidem que el moviment independentista català és 

proeuropeu i obert al món. Quant a l’Estat espanyol, la pèrdua de la renda colonial que 

obté fins ara de Catalunya l’obligarà a millorar el model econòmic i a ser més eficient i 

menys corrupte. Europa i la democràcia també hi guanyaran. 


