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Hi ha una cosa que odio d’anar 
a comprar a les grans superfíci-
es comercials, i no és la senyora 
que et vol passar davant a la cai-
xa amb l’excusa que només por-
ta una cosa, té pressa, i paga la 
compra amb monedes de cèntim 
d’euro. Una jubilada estressada 
és potser el misteri més insonda-
ble de l’univers. No és això. És la 
maleïda cançó promocional que 
sona constantment dins del cen-
tre comercial i que té un terrible 
impacte psicològic en els nostres 
cervells i, suposo, en el dels tre-
balladors.

Es deuen fer immunes creant 
una mena de crosta cerebral o po-
sant-se taps a les orelles. Potser 
per això sempre que els demanes 
una cosa mai t’escolten. Per una 
raó desconeguda, les cançons que 
més odiem són les que més s’en-
ganxen al cervell. Un munt d’ex-
perts tracten de trobar una expli-
cació a aquest problema que ens 
tortura quan tractem de concen-
trar-nos en una feina complica-
da, com ara la de redactar aquest 
article. La realitat és que ni els 
del departament de Psicologia de 
la Western Washington Univer-
sity (EUA), que són els que més 
han investigat, no se n’han sortit 
i no s’han pogut treure del cap la 
cançoneta del Mercadona fins al 
punt de demanar una lobotomia 
sense anestèsia. Per cert, que fa 
poc s’ha sabut que l’intèrpret de 
la cançó és Mamen García, actriu 
d’Escenas de matrimonio i que va 
tenir una etapa com a cantant en 
el grup Patxinger Z, del qual és 
fàcil saber a quin tipus de música 
es dedicava.

Les cançons en bucle, però, a 
vegades han tingut efectes benè-
fics. Ha fet més José Luis Pera-

les i el seu ¿Y cómo es él? contra 
el narcotràfic a Colòmbia que 
l’Administració Antidrogues dels 
EUA i l’oficina de l’ONU contra 
les drogues. Pablo Escobar, el lí-
der del càrtel de Medellín, el va 
contractar per una festa amb tots 
els capos, una gent molt perillo-
sa, amb una despreocupació que 
fregava la demència com explica 
Pablo Carbonell en el seu llibre El 
mundo de la tarántula. Va haver 
de cantar la cançó quinze vega-
des. Li donaven mil dòlars cada 
cop, però quan ja l’havia cantat 
deu vegades i es va negar a repe-
tir-la li van posar una pistola a la 
taula: “Plata o plom.” 

La companya d’Escobar, ben 
contenta pels bisos, però molts 
dels poderosos traficants, des-
prés d’escoltar tants cops “¿y qui-
én es él, en qué lugar se enamo-
ró de ti, a qué dedica el tiempo 
libre?”, van decidir ingressar en 
un convent, apuntar-se a l’exèr-
cit de salvació i viatjar a Síria 
per incorporar-se a les tropes 
governamentals, a Estat Islàmic 
o a qui fos per no tornar a sentir 
“por qué ha robado un trozo de 
mi vida”. 

En canvi, quan els Toreros 
Muertos van actuar pels ger-
mans Ochoa, membres destacats 
del clan de Medellín, també els 
van fer repetir diverses vegades 
la cançó Mi agüita amarilla, però 
sense desercions de traficants, ni 
detencions. Quan els soldats de 
l’exèrcit colombià van entrar en 
el local es van trobar que estava 
buit, només amb els músics. Els 
assistents, a còpia d’escoltar que 
“subo al water que hay arriba en 
el bar y la empiezo a mear y me 
echo a reír”, eren al lavabo o al 
camp del costat.

Els progressistes parlem clar i 
diem que el funcionament de 
l’Estat no pot ser un llast per a 
l’economia i la ciutadania. Els 
serveis necessaris que demanen 
els ciutadans s’han de donar amb 
una gestió rigorosa, transparent, 
eficaç i eficient. No es tracta de 
“gastar menys” sinó de “gastar 
millor” i obtenir el millor ren-
diment possible per cada euro 
invertit, seguint procediments 
públics i transparents, priorit-
zant la inversió que reverteixi 
directament en les empreses i 
l’economia del país.

Defensem una gestió rigoro-
sa, transparent, eficaç i eficient 
dels recursos públics amb l’ob-
jectiu de no augmentar la pressió 
fiscal.

Dimecres passat vaig assistir, 
a Barcelona, al Foro Fiscal 3.0. La 
armonización del impuesto de soci-
edades en la Unión Europea, que 
organitzava l’Institut d’Econo-
mia de Barcelona, de la Univer-
sitat de Barcelona, i la Societat 
Econòmica Barcelonesa d’Amics 
del País, que presideix Miquel 
Roca Junyent.

En la seva intervenció, el pro-
fessor José María Duran va ana-
litzar com els països de la UE han 
utilitzat la política tributària com 
a eina d’atracció de les empreses. 
“L’any 2000, el tipus nominal de 
l’impost de societats era d’un 
32% de mitjana a la Unió Euro-
pea, i el 2016 ja se situava en un 
23%.” Segons l’investigador, els 
països més agressius en la seva 
estratègia d’atracció empresarial 
han estat els últims a incorpo-
rar-se a la Unió, que han situat 
l’impost per sota del 20%, men-

tre que els quinze primers estats 
membres segueixen gravant l’ac-
tivitat empresarial entre el 25% 
i el 30%.

La Unió Europea té al davant 
el repte d’establir quins tracta-
ments especials poden oferir als 
països per atraure les empreses 
sense alterar les normes del joc.

Per això era interessant ser a 
Barcelona, per seguir l’evolució 
europea en un àmbit, el de la fis-
calitat, en el qual ens juguem el 
futur d’Andorra.

No es discuteix, ho va asse-
nyalar Clemens Fuest, catedràtic 
de la Universitat de Munic, que 
els països petits puguem emprar 
una política fiscal que ens per-
meti ser competitius.

Tanmateix, la clau de volta de 
tot plegat és la seguretat jurídica: 
els empresaris i els professionals 
necessiten saber quines són les 
normes del joc. És a dir, quina 
és la fiscalitat que hom els apli-
carà. I també tenir unes mínimes 
garanties que no es modificaran 
repetidament les normes de tri-
butació.

La seguretat jurídica és indis-
pensable si volem ser considerats 
un país seriós. Però el Govern de 
DA treballa tossudament en una 
altra direcció, generen dubtes 
que desconcerten i desencisen 
els empresaris i professionals del 
país i, paral·lelament, desenga-
nyen els possibles inversors.

La Cambra de Comerç i la 
Confederació Empresarial An-
dorrana insten el Govern a pre-
servar la seguretat jurídica. Però 
DA va a la seva.

La Constitució diu que la llei 
només pot disposar, és a dir apli-
car-se, cap al futur, una volta 
hagi estat degudament aprovada 
pel Consell General, signada pels 
coprínceps i publicada al Butlletí 
Oficial. Però el ministre de Fi-
nances envia al Consell General 
textos que voldria que fossin 
d’aplicació abans de la votació de 
la llei.

I tampoc no ajuda gens a 
facilitar la vida empresarial i 
professional canviar les lleis re-
petidament, en funció dels sug-
geriments estrangers o, massa 
sovint també, després de com-
provar pífies en textos adoptats 
precipitadament i sense voler 
escoltar advertiments de l’opo-
sició.

És el cas de les exempcions a 
la llei de l’IGI que Toni Martí va 
voler establir per a Caldea i les 
estacions d’esquí. Vam adver-
tir que aquell tracte de favor no 
beneficiaria pas els consumidors 
finals ni ajudaria a la reactivació 
de l’economia. I així va ser. Ara 
fan marxa enrere.

D’aquesta mala manera de fer 
en pateix tot el país.

Mantenir la pressió fiscal és de justícia
No hi ha fiscalitat democràtica sense seguretat jurídica; i això reclamen els empresaris

El ministre de 
Finances voldria que 
les lleis s’apliquessin 
abans de votar·se

Els pa sos fiscalment 
més agressius an 
sigut els últims a 
incorporar·se a la UE

Plata o plom
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