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(Alguns aplaudiments.) 

El vicepresident primer 

Gràcies, il·lustre diputat. També ha presentat esmena a la totalitat el Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió, i té ara la paraula l’honorable diputat senyor 

Antoni Fernández Teixidó. 

Antoni Fernández Teixidó 

Moltes gràcies, senyor president. Senyor conseller, diputades i diputats... Què ha 

de saber la ciutadania, diputat Vendrell? La ciutadania ha de saber que el Govern i 

el Parlament tenen una prioritat. Tots els grups parlamentaris tenim una prioritat: 

vèncer la crisi. I estem tan units en la voluntat de vèncer la crisi que estem 

determinats a fer-ho. I la ciutadania ha de tenir aquest bri d’esperança per entendre 

que tots els grups parlamentaris estem compromesos a derrotar la crisi, fent créixer 

l’economia i lluitant contra l’atur. Primera idea. I crec que aquí, diputat Vendrell, 

amb la seva iniciativa, vostès, a la seva manera, ho intenten. Després veurem si 

això és adequat o no, però ho intenten. Primera idea, doncs: junts podem vèncer la 

crisi. Tots. 

Segona idea: podem tenir un debat sense apriorismes? Vostè, diputat, ho ha 

suggerit. Intentem-ho? Intentem-ho. Què ens proposa, o com ens proposa 

Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida Alternativa, diputats, sortir de la 

crisi? Vostès tenen un plantejament, en fi, prou conegut, que ve a dir: menys ajust, 

més ingressos, més despesa i una preocupació relativa pel dèficit. Aquest és 

l’esquema. I he sentit a dir –no avui a vostè, però algunes vegades al diputat 

Herrera–: «Més ingressos per redistribuir.» Això no ho ha dit vostè avui, però he 

sentit el diputat Herrera dient-ho: «Més ingressos per redistribuir.»

De manera que semblaria que al debat entre nosaltres es tracta de poder 

evidenciar com orquestrem, justament, sortir de la crisi resolent l’equació que vostè 

ens plantejava. Vegem si podem resoldre una qüestió, diputat Vendrell –i diputat..., 

també faig una referència al diputat Boada, en la intervenció anterior, ja m’ho 

permetrà–, que crec que ens podríem arribar a posar d’acord fàcilment sobre 

aquest punt. Ho veuran. Per què no deixem de parlar –i de confondre la 

ciutadania– sobre la idea que l’ajust pressupostari s’oposa irreductiblement a 

l’impuls de l’economia? És a dir, hi haurien uns fanàtics de l’ajust pressupostari que 
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només tindrien al cap l’ajust pressupostari i es negarien a impulsar les polítiques de 

creixement. I això, a veure si hi ha sort i fa forat a la societat. Ajust pressupostari 

contra polítiques de creixement.

No només això, sinó que a determinats països aquesta és la gran polèmica 

política. I no només això, sinó que el senyor Hollande guanya unes eleccions sobre 

la base de: «Contra les polítiques de creixement..., hem d’acabar amb l’ajust 

pressupostari.» Doncs, podem tenir una visió diferent dels pesos. Però, senyor 

Vendrell, el que jo li vull dir és que aquest Govern, si més no, està compromès a 

seguir ajustant pressupostàriament –com fan tots els països d’Europa, tothom– i a 

tractar d’impulsar les polítiques de creixement que siguem capaços d’impulsar per 

millorar l’economia i aconseguir més ingressos.  

A veure si això ens ho podem evitar. Després ja veuran com hi han motius de 

desacord –ara hi entrarem–, clar que n’hi han. Però on no tenim un desacord, no 

l’escenifiquem. No enviem un missatge a la ciutadania de: «Els que estan 

absolutament decidits a ajustar-ho tot i a acabar amb tot, contra els que posem 

mesures per garantir el creixement.» Deseduca la ciutadania, l’enganya, pertorba 

la nostra gent, sobre la base d’una construcció falsa –falsa. Pregunta, senyor 

Vendrell: no ens podríem posar d’acord amb la idea que vostès també estan, en la 

mesura en què poden, per un ajust pressupostari raonable? El van practicar. I a 

vegades, deixi-m’ho reconèixer, amb alguna incomprensió per part dels grups de 

l’oposició. Ja ho admeto. Però el van practicar, aquest ajust pressupostari. Va fer-

ho el conseller Castells. I nosaltres no vam estar potser prou fins. Ja li ho admeto. 

Però vostès estan a favor d’una part de l’ajust pressupostari i de veure com 

impulsem economia, creixement i ocupació sobre la base de l’impuls que puguem 

donar des dels grups parlamentaris i des de l’acció de govern.  

Aquí jo crec que ens podríem posar d’acord, si hi afegíssim una tercera qüestió. La 

dicotomia no és ajust pressupostari - creixement econòmic. És ajust pressupostari, 

impuls de l’economia, polítiques d’expansió i reformes. El que és substantiu 

d’aquest moment són les reformes. Demanant que ara o mai –ara o mai. Reformes 

què vol dir? La laboral; l’Administració pública, indiscutiblement; el sistema 

financer, indiscutiblement; l’educació i la justícia, indiscutiblement. I jo crec que 

vostès, això, no hi ha cap diputat que no digui: «Ah, no, amb això no hi estem 

d’acord.» Després discutirem amb tots els grups parlamentaris l’abast i les 
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característiques de les reformes: de la reforma laboral, reforma de l’Administració, 

reforma del sistema financer, reforma de l’educació i reforma de la justícia. I la 

reforma del mercat energètic –imprescindible.  

De manera que podríem evitar el que pertorba inútilment, i jo crec que amb un 

punt, sap?, de populisme ingrat –ingrat–, la idea d’«ajust contra polítiques de 

creixement», eh? I aparèixer..., croats amb cavalls blancs dient que vostès 

ressusciten les velles idees, les velles doctrines per fer que l’economia creixi, com 

si el keynesianisme dels anys trenta avui tingués una possibilitat de ser aplicat, 

justament noranta anys després. Doncs, aquí, des d’aquesta tribuna, jo vull dir: 

doncs, mantinguin les il·lusions que vulguin. Noranta anys després, el 

keynesianisme és mort, més que mai. I la gent que està pensant des de l’esquerra 

sobre polítiques per impulsar el creixement, fa molt temps que s’han deixat en 

Keynes a la butxaca. Ja hi ha diputats que se senten un punt inquiets, per això del 

keynesianisme. En Keynes, diputat, estava plantejant un tipus de solucions amb 

una moneda nacional –que no era única–, i que permetia a cada estat un marge de 

maniobra. I de què estem parlant a Europa? Ep, si vostès diuen, com algú sosté: 

«Marxem de l’euro», ah, parlem-ne. Però si vostès no diuen això, plantejar aquest 

tipus de solucions, home, és una petita, en fi, frivolitat que crec que hem de 

combatre.

Segon tema. Ep, Berlinguer. Li he demanat al diputat Boada: «Boada, enviï’m, 

senyor diputat, al meu mail la cita que vostè ha fet.» Diu: «Ja te l’enviaré quan 

tingui temps.» La cita d’en Berlinguer, Boada –i ho farà, i ho farà; és, el senyor 

Boada, un home de paraula (veus de fons); ho farà, ho farà, ho farà–, si vostè la 

pogués llegir com s’ha de llegir..., Berlinguer diu: «L’ajust pressupostari no és això, 

no és això i no és això.» I aquí ha posat el diputat Boada tot l’èmfasi. «No és això, 

no és això, no és això» –deia en Berlinguer–, «l’ajust pressupostari seria correcte si 

fos això, això i això.» I mentre en Boada ha posat l’accent a la primera part de la 

intervenció d’en Berlinguer..., ah, no dic que no l’hagi llegit, però ha estat més, 

saps?, amb veu més baixeta la segona part. En Berlinguer era comunista, però no 

era un il·lús. (Rialles.) En Berlinguer era comunista, però no era un il·lús, perquè en 

Berlinguer sabia que a la Itàlia dels anys setanta les polítiques d’ajust 

pressupostari eren imprescindibles, eren... Però, en lloc de dir que no, Boada, 
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vostè torni a llegir la cita en públic. (Veus de fons.) Però si l’he sentit, l’he sentit, 

Boada. (Remor de veus.)

El vicepresident primer 

Senyors diputats... 

Antoni Fernández Teixidó 

Però perdoni’m, perdoni’m, si jo no vull discutir... 

El vicepresident primer 

No és un diàleg. Senyor Teixidó, perdoni, perdoni un moment. 

Antoni Fernández Teixidó 

Si jo això li ho explico per la voluntat que ens posem d’acord. 

El vicepresident primer 

Senyor Teixidó, senyor Teixidó, això no és un diàleg. 

Antoni Fernández Teixidó 

Té raó, té raó. 

El vicepresident primer 

L’exposició que està fent el senyor Fernández Teixidó respectem-la, i en tot cas si 

després, doncs, hi ha..., per al·lusió, demanin la paraula. 

Antoni Fernández Teixidó 

No, jo el que li deia és que l’ajust pressupostari a Europa és imprescindible. En 

Berlinguer, any 77, ho veia. El que deia és: «Fem l’ajust pressupostari que ens 

permet créixer», que crec..., del que es tracta. 

Anem al tema dels impostos, que és on està la mare, jo crec, de la batalla que 

presenta vostè amb la seva iniciativa, Vendrell. Per què diem «no» a una iniciativa 

d’aquestes característiques? Ho ha suggerit el diputat Chumillas. Qui acaba pagant 

aquesta iniciativa tan estupenda dels companys –valgui la redundància– d’Iniciativa 

per Catalunya - Verds? Els dipositants. Diu: «No, no, no, perquè nosaltres tindrem 

un gran control sobre les entitats bancàries i evitarem que això es desplaci cap als 

contribuents.» És paradoxal la gran opinió, la gran confiança que tenen els diputats 

d’Iniciativa per Catalunya - Verds en els efectes benèfics dels bancaris del nostre 
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món. O sigui, vostè ens tracta de dir que els banquers del nostre món diran: «No, 

no, no, ens han posat un impost, i el paguem nosaltres, i aquí s’ha acabat»? (Veus 

de fons.) O agafaran, perdoni’m, mil «artilugis», mil –dos mil, podria dir–, per 

repercutir aquest, justament aquest impost tan benvolgut per Iniciativa per 

Catalunya, als contribuents? Però com podem, com podem desconfiar d’aquest 

principi? I com gent que té tanta experiència –cent anys d’experiència els avalen– 

poden creure que els banquers suportaran pacíficament un impost i no el 

traslladaran als dipositants? És a dir, a tots vostès; és a dir, a qui té dipòsits; és a 

dir, a tots els ciutadans de Catalunya; és a dir, a la gent que té aquells dipòsits en 

aquest país, amb una retribució petita, petita i escadussera. I resulta que tenen una 

miqueta menys perquè han cregut els d’Iniciativa que això ajudarà a... És ridícul 

aquest tipus de plantejament, senyor Vendrell. I haurien de...

Diu: «No, no, no» –diu–, «perquè a l’article cinquè de la proposició de llei nosaltres 

posem cauteles perquè els banquers no desplacin això cap al...». Però si no ho 

desplaçaran via el que cobrin del seu impost. Ho desplaçaran via comissions, via 

banca electrònica. Però per favor...  

Ep, i a més, atenció –atenció–, això en un moment que els ciutadans d’aquest país 

estan agredits amb la pressió fiscal. O no estem d’acord que, gràcies al Partit 

Popular, senyor Chumillas, suportem la pressió fiscal en renda més gran, els 

catalans –més gran, els catalans–, després dels suecs? O no és veritat que la 

pressió fiscal del país...? Sempre estem amb la mateixa discussió, però vull donar 

una dada concreta –una dada concreta–, a saber: pressió fiscal d’Espanya –

Catalunya; pràcticament és la mateixa– amb relació a la Unió Europea: 33 per cent 

a Espanya, 39 per cent a la Unió Europea. «Ah, ja els ho dèiem. Hi ha més pressió 

fiscal a Europa que a Espanya i a Catalunya.» Dada fonamental: esforç fiscal. Ep, 

2010, eh?, 2010 –i no diguin «no», perquè són dades proporcionades per 

qualsevol estudi independent–: esforç fiscal a Espanya i a Catalunya, 39,6; Unió 

Europea, 34,9.

De manera que, tenint una pressió fiscal més suau a Espanya i a Catalunya amb 

relació a la Unió Europea, com que el nombre de contribuents que paguem 

impostos és molt més baix amb relació als nostres ciutadans que a França, a 

Alemanya, a Itàlia, a Grècia, a on vulguin, paguem més esforç fiscal, ens costa 

més pagar els impostos.
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I nosaltres podem dir, i hem de dir als ciutadans, que no es tracta, que no és 

benèfic apujar els impostos per apujar-los. I hem de deixar clara una qüestió, 

senyor Vendrell, que jo voldria que vostè entengués i poguéssim inaugurar de 

veritat una relació basada en la comprensió mútua. Jo entenc la posició que vostès 

tenen, Vendrell, li ho dic seriosament. Fa trenta anys que els llegeixo, fa trenta 

anys que els segueixo. Entenc la posició. I a més no la deslegitimo. Vull que això li 

quedi clar, Vendrell. Li ho prometo: no deslegitimo aquesta pretensió. És una de 

les pretensions... El que passa és que tinc una opinió –tenim una opinió– diferent, 

a saber..., tan vàlida com la seva.

I encara admetem una cosa més: podríem estar equivocats. Fixi’s si ho diem, cosa 

que no els he sentit mai a dir a vostès. Ja surt en Boada, tot segur d’ell mateix, i fa: 

«Segur que ho estan!» Doncs, no. Doncs, no, de sortida no, i no ens convencerà –

vostè no ens convencerà– que ho estem. Vostè, segur. La realitat, sí –la realitat, sí. 

(Veus de fons.) No, els ciutadans, el que estan convençuts –i això sí que ha quedat 

claret, claret– és que vostès, amb relació a Convergència i Unió..., credibilitat, 62; 

credibilitat, 10. (Rialles i veus de fons.) No, això se’n diu democràcia, naturalment 

que és democràcia. Credibilitat de Convergència i Unió, 62; credibilitat d’Iniciativa 

per Catalunya, 10 –10. «Ara, els ciutadans ja els desautoritzaran.» Doncs, quan 

ens desautoritzin, humilment i modestament direm: «Ho sentim, no teníem raó.»

No és aquest el debat, Vendrell, no es deixi entabanar. (Veus de fons.) No és 

aquest el debat. El debat, Vendrell, és: creiem que la política de moderació fiscal 

ha d’estar subjecta a què? Als impostos que la ciutadania paga. I que la pressió 

fiscal que tenim és molt gran. Inclús reconeixent-li, diputat Vendrell, la bona 

intenció d’una iniciativa com la que presenta, no ens resol cap problema. Això és el 

que li tracto de dir. I tracto que m’escolti seriosament. Ep, pot ser que vostè tingui 

raó, ja ho veurem a la pràctica. Però el que li tracto de dir és: la pressió fiscal que 

pateix aquest país –en renda, en cotitzacions, amb tots els impostos que paguem– 

és tan gran que no arreglem res dient: «Apugem els impostos, que els paguin els 

bancs», perquè repercuteix als ciutadans. I qui acaba pagant els impostos d’aquest 

país? Els treballadors i les classes mitjanes.

Mantra d’Iniciativa per Catalunya –he dit «mantra»–: «La solució, apujar els 

impostos als poderosos.» I això els consola. 

El vicepresident primer 
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Honorable diputat, vagi acabant, si us plau. 

Antoni Fernández Teixidó 

Acabo –acabo ja pràcticament, president. «Apujar els impostos als poderosos.» I 

els consola. «I si vostè no vol apujar els impostos és perquè vol protegir els 

poderosos.» I s’autoconsolen. No és aquest el tema. El tema és que tenim prou 

experiència, prou recorregut, prou experiència empírica, diputat Vendrell, per saber 

que una proposta com la seva l’acaben pagant els treballadors i les classes 

mitjanes d’aquest país. I els treballadors i les classes mitjanes d’aquest país estem 

dels impostos fins... aquí. No fins aquí (l’orador s’assenyala la barbeta); fins aquí 

(l’orador s’assenyala el front), i no en volem més.  

Acabo, president, dient per què la nostra esmena a la totalitat: per tres raons. La 

primera, perquè respon, diputat Vendrell, dit amb tot el respecte, a una posició 

legítima però errònia teòricament, políticament i socialment. Segon, perquè es 

produeixen dos efectes absolutament danyosos: la territorialització –n’ha parlat el 

diputat Chumillas, i estic absolutament d’acord amb vostè– i el desplaçament –

l’efecte desplaçament– cap als ciutadans que tenen els seus dinerets i que estan 

esperant aquell ingrés que es produeix sobre la base d’aquell interès. 

El vicepresident primer 

Senyor Teixidó, la tercera i última. 

Antoni Fernández Teixidó 

I la tercera i última és... (Rialles.) No sap quant li agraeixo, senyor president, que 

m’orienti en aquest sentit. (Rialles.) La tercera i última és: aquesta és una iniciativa 

–ho reconeix tothom– que, si la tenim a escala europea, en parlem; si la tenim a 

escala local, no.  

L’última qüestió: no podríem anar junts, diputat Vendrell? No podríem fer junts un 

munt de coses? No es mereix la crisi que apartem allò que ens separa i que anem 

junts en tot allò que ens uneix? No podem anar junts amb el que ens uneix, que 

hem d’estar pendents del que ens separa? Que Déu ens ajudi.

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyors diputats.

El vicepresident primer
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Gràcies, honorable diputat. Per al torn en contra té ara la paraula l’il·lustre diputat 

senyor Vendrell.

Josep Vendrell Gardeñes  

Gràcies, president. Gràcies, senyors Chumillas i Fernández Teixidó, per les seves 

paraules, per les seves aportacions i per un debat interessant, no?

Senyor Fernández Teixidó, per un moment m’he pensat que ens estava proposant 

un acord de govern, quasi, amb això que ens havíem d’entendre, no? Miri, 

nosaltres, li ho explicava abans... (Veus de fons. Pausa.) Sí? Nosaltres –li ho 

explicava jo abans en el debat sobre la situació de l’estat del benestar, de les 

retallades– vam plantejar un pacte social que avui jo he reiterat. Vostès ho van 

rebutjar, el president Mas ho va rebutjar, van votar en contra d’una resolució en 

aquest sentit. És a dir, nosaltres vam plante... Però no un pacte social dels partits 

aquí, per veure quines majories hi ha, sinó un pacte social –el conjunt de sectors 

socials, sindicats, empreses–, perquè estem convençuts que no ens en sortirem de 

forma equitativa, de la crisi, si no existeix –si no existeix– aquest pacte. Per tant, 

nosaltres vam fer l’oferta, altres grups també, i van ser vostès els qui ho van 

rebutjar.

Miri, quan parlem de fiscalitat en realitat del que estem parlant també és de model 

de societat, i quin tipus de model de societat i quin tipus d’economia volem. Em 

sembla que era el senyor Chumillas que deia: «És que vostès estan obsessionats 

amb els impostos.» Miri, nosaltres en el que estem obsessionats és que tinguem 

un 20 per cent de persones en risc de pobresa, que hi hagi un cada quatre nens en 

situació de pobresa infantil i risc d’exclusió social, que tinguem un 22 per cent 

d’atur. Necessitem els recursos públics per fer front al dèficit, és veritat, i per fer 

front també a situacions socials gravíssimes que tenim en aquests moments de 

crisi. Però no em digui que estem obsessionats amb els impostos quan vostès 

estan batent el rècord no només d’incompliment de promeses electorals, que 

també... Perquè jo crec que vostès el problema que tenen és que no és que els 

quedi molt programa per complir, sinó que els queda poc programa per incomplir. 

Perquè el rècord, des del punt de vista de la fiscalitat, és realment extraordinari. I 

per tant, no ens digui que nosaltres estem obsessionats a apujar impostos, perquè 

vostès ho han fet. I a més nosaltres el que proposem no és..., en aquest impost no 


