
em entrevistat Jacint Ros
al seu domicili de la Dreta

de l’Eixample, un dijous de mit-
jan juliol, ben d’hora al matí.

– «... aquest Camps, com es-
tan, d’embrutats, el PP. Però
van aguantant...»

–I amb majories absolutes.
–«Em va explicar un amic

meu valencià que el pare de la
Rita Barberà era el cap de Falan-
ge a València. Imagina quina
saga: el director del diari falan-
gista de València!»

–Vàreu tornar ahir mateix
[15 de juliol] de Madrid...
Els taxistes estan esverats?

–«Sí, els taxistes de Madrid
són un bon indicador. Quasi
tots són fatxes. Hi he tingut di-
versos incidents. Et noten l’ac-
cent i aleshores te la foten. I
com que et tenen al cotxe, o bai-
xes i fots el merder, o dius que
no li pagues, o tragues...»

H
JOSEP MARIA PASCUAL

Jacint Ros ha publicat «Més val sols... La viabilitat
econòmica de la independència de Catalunya», un assaig
breu amb pròleg de Josep-Lluís Carod-Rovira

Economia
rima amb
sobirania

JACINT ROS. Economista

–Aquest comportament és
pel tema del finançament?

–«Això és cada vegada que
s’encén una mica el tema de
l’Estatut, o el del finança-
ment... Vaig tenir una senyora
d’uns setanta anys al costat, a
l’aeroport, que també em va
notar l’accent, i em va dir que a
Catalunya quedaria prohibit el
castellà. I que a ella, que havia
viscut molt temps a Catalunya,
li sabia molt greu.»

–Alguna premsa informa
permanentment sobre la
«pèrdua del castellà a Cata-
lunya».

–«Li vaig dir: ‘¡Usted no ha vi-
vido en Catalunya i además es
cliente de la COPE!’ Em vaig ai-
xecar i me’n vaig anar. A Ma-
drid un alt percentatge de la po-
blació és pepera i, per tant, anti-
catalana. I llegeixen El Mundo i
Abc. A tots els llocs es veu El
Mundo i Abc. El País es veu: són

Nascut
l’any1934
Jacint Ros i Hombravella
(Barcelona, 1934). Va co-
mençar la carrera de dret
l’any 1951 (aleshores no
hi havia econòmiques).
Tenia inquietuds socials
en una família d’un cata-
lanisme discret (comú en
moltes famílies després
de l’experiència de la
guerra d’Espanya). Va es-
tudiar a primers dels sei-
xanta a la London School
i, des d’aleshores, tota la
vida ha estat socialdemò-
crata. Catedràtic. Creu
de Sant Jordi (2008). El
1970, va participar a la
tancada d’intel·lectuals a
Montserrat pel Procés de
Burgos.
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els progres. Si jo hagués de definir
la ideologia d’Abc i El Mundo, di-
ria: anticatalans.»

–Quina opinió econòmica
teniu sobre l’acord de finan-
çament a què s’ha arribat?

–«Econòmicament és insufi-
cient. El nostre declivi fiscal el
tenim mesurat i és molt superior
a les xifres que ara ens donen.
Podem parlar d’un dèficit fiscal
per al 2006 de 20.000 MEUR. I
ara estem parlant de 2.000 o
3.000 MEUR. No és veritat que es
corregeixi el dèficit fiscal com
diu en Puigcercós. Els que estan
més en fals són els d’Esquerra,
perquè volen presentar a la par-
ròquia uns resultats que no són.
Amb el benentès que la correc-
ció del dèficit fiscal ja no és a l’Es-
tatut vigent, era en l’Estatut del
2005, el que encara assumia Es-
querra. I ho dic proper a Esquer-
ra com sóc, que fins i tot els he
dedicat el llibre... però enyoro
els temps d’en Carod. L’acord de

finançament tan sols servirà per
cobrir el dèficit de la Generalitat
que hi ha actualment. Podrem
mantenir l’educació, la sanitat,
els serveis socials, al nivell ac-
tual, perquè si no, ho finançà-
vem amb dèficit. I anàvem acu-
mulant deute. I fins i tot aquest
deute ja començava a ser qualifi-
cat malament pels mercats, que
havien baixat la qualificació de
la Generalitat. Els equilibris d’en
Castells, que és un molt bon eco-
nomista del PSC, catalanista i
que navega molt bé i que ha for-
çat la negociació molt bé... No és
perquè sigui col·lega meu, però
Déu n’hi do la feina que ha fet el
Castells.»

–L’acord s’ajusta o no
s’ajusta a l’Estatut?

–«Jo no diria que, legalment,
com diu Convergència, sigui il-
legal. Això és exagerat. L’Estatut
del 2006 és el que és. I a més és
molt ambigu. Hi ha dos punts en
què pot vulnerar la legalitat,

quasi dos detalls. Un és el ritme
temporal, que en això pot tenir
raó Convergència, siguem jus-
tos. I un altre, el principi que en
diem d’ordinalitat, que es va res-
pectar en l’Estatut del 2006 i que
vol dir que, feta la solidaritat
(que la nostra és del 10% del
PIB), no perdem lloc en el ràn-
quing de rendes per càpita. No
en el rànquing de finançament
autonòmic per càpita, com
diuen la premsa i els polítics que
no s’han llegit bé l’Estatut. I no
crec que amb l’actual solució no
perdem llocs en l’ordinalitat. La
situació actual és que som la ter-
cera autonomia per producte i
renda per habitant i, feta la soli-
daritat, passem a ser la sisena o la
setena. Sintetitzant, aquest és el
panorama.»

–Un panorama descrit per
un economista pròxim a Es-
querra però que s’aparta de
la lectura política que en fa
Esquerra.

–«És que estan en fals, Esquer-
ra, perquè diuen que han acon-
seguit més del que han aconse-
guit, en termes per a la parrò-
quia, perquè hi ha l’Uriel Ber-
tran, perquè hi ha els crítics... Pe-
rò no diuen veritats, diguem-ho
eufemísticament. Està més en
fals en Puigcercós que en Cas-
tells. En Castells està al seu lloc:
és PSC i creu en el federalisme.
En Castells creu en una Catalu-
nya integrada a Espanya. Cosa
en què ni en Puigcercós ni jo no
creiem. Jo crec que ja n’hi ha

prou, d’Espanya. Que mai no hi
farem res, amb Espanya. Ens hi
deixarem la pell. En Castells ens
està venent l’actual model de fi-
nançament autonòmic com una
aproximació al model federal.»

–En la conjuntura política i
jurídica vigents, era possible
un millor acord de finança-
ment?

–«L’Estatut i Espanya no do-
nen més de si. És molt difícil ne-
gociar amb Madrid. Totes les al-
tres autonomies se’t tiren a so-
bre. Pensem que cap altra auto-
nomia hi ha perdut, quan les
que estan sobrefinançades hi
haurien hagut de perdre. Hi hau-
ria de perdre Extremadura, que
rep el 20% del seu producte de
l’Estat. El 20%! Aquestes hi hau-
rien de perdre, i no hi perden.»

–Ens falten dades econòmi-
ques per negociar amb Espa-
nya?

–«En certa mesura hem empit-
jorat. La Intervenció General de

l’Estat, que ha de donar les dades
de la despesa territorialitzada
(els ingressos ja els tenen mi-
llor), ha assecat les fonts. És molt
difícil que et donin aquesta in-
formació. Estan més ben calcu-
lades les balances nostres des de
la conselleria fins al 2005 que les
actuals, perquè s’ha apagat la
llum informativa. Van veure el
perill i ho van tancar.»

–És a dir, que de les prome-
ses sobre inversions no se’n
pot fer el seguiment.

–«Difícil. De fet hi ha alguns

Un jubilat que va a conferències
Catedràtic emèrit d’universitat (fet que li implica tan sols alguna sessió
de tant en tant), Jacint Ros es lleva aviat al matí, a les 7 ja té el diari (La
Vanguardia) a casa i a les 8 ja l’ha llegit. La resta del matí treballa a ca-
sa (i sempre en equip) en l’elaboració d’informes i estudis que li encar-
reguen; temes com ara Projecció de la indústria catalana, Factors d’èxit
de l’empresa catalana, Rehabilitació del nucli antic de Madrid (un tema
que l’ha portat a Madrid dies abans d’aquesta entrevista). Ara no té
cap llibre al teler, si bé té algun projecte. A la tarda és un jubilat que va
a conferències: «Barcelona té una gran oferta de conferències, no no-
més econòmiques.» Preferentment, va a les del Cercle d’Economia i a
les de l’Ateneu Barcelonès; «s’ha de seleccionar bé».

JR

ENTREVISTA JACINT ROS 
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«L’acord de
finançament
tan sols servirà
per cobrir el
dèficit de la
Generalitat»

«En Castells
creu en una
Catalunya
integrada a
Espanya. Cosa
que ni en
Puigcercós ni
jo no creiem»

«La part més
complicada és
la viabilitat
sociològica
de la
independència»

indicadors que no està funcio-
nant bé la inversió estatal a Cata-
lunya en termes de despesa efec-
tiva. Una cosa és que hi hagi pro-
jectes i una altra cosa és que hi
hagi despesa efectiva.»

–La tesi de Més val sols... és
que la viabilitat econòmica
de la independència de Cata-
lunya és possible. La viabili-
tat econòmica de l’Estat es-
panyol després de la inde-
pendència de Catalunya, és
possible?

–«Sense Catalunya, que repre-
senta el 28% del producte, el
32% de l’exportació espanyola, i
sobretot sense Països Catalans,
Espanya no seria viable. No no-
més per la limitació d’hisenda,
sinó per base econòmica. Hau-
rien de tancar. I sense el País
Basc... Madrid té poca base in-
dustrial, malgrat que l’han vol-
gut fomentar; en el seu producte
la indústria només és el 12%; en
el nostre és un 26%. Nosaltres
som industrials, Madrid és dub-
tós, i exporta poquíssim; Madrid
és sector serveis i administració
pública, i economia financera.»

–Per què va escriure el lli-
bre Més val sols...?

–«Quan em vaig jubilar ja te-
nia el projecte. La qüestió que
sura sempre és: no sigui vostè
utòpic... Catalunya sola no faria
res econòmicament! Jo vaig vo-
ler contestar aquesta pregunta. I
vaig voler saltar a la palestra amb
aquest llibre. La part més com-
plicada és la viabilitat sociològi-
ca de la independència de Cata-

lunya. Jo crec que hi hauria con-
flicte social, atiat per la gent de
Castella. Les viabilitats sociolò-
gica i politicoconstitucional les
veig molt més problemàtiques
que l’econòmica, que la veig pla-
nera.»

–Altres economistes subs-
criurien la vostra tesi-assaig
sobre la viabilitat econòmica
de la independència de Cata-
lunya?

–«Molts, sí. Uns quants dirien
que no. El que és territorial sem-
pre divideix, però quan et mous
econòmicament, ben equipat,
vaja, no he rebut cap crítica tèc-
nica. I això em confirma l’obra.
La tesi es basa en el fet que ens es-
talviarem la dependència de la
política econòmica espanyola,
que ha comès tants errors!, i ens
estalviaríem el 10% del producte
cada any; guanyaríem autono-
mia en la política econòmica i
ens mantindríem a la UE amb
tots els mercats.»

–Que un economista es
mulli per la viabilitat de la
independència de Catalunya
encara és força excepcional?

–«Bé, un economista vell. Ara
ja hi ha molts professors de les
universitats catalanes que de-
fensen la viabilitat econòmica
de la independència de Catalu-
nya, i n’hi ha que em desborden
en independentisme. Aquest lli-
bre potser no l’hauria fet fa vint
anys. Pels compromisos. L’any
1980 jo estava al PSC, vaig estar-
hi dos anys. Me’n vaig cansar
perquè no feien cap cas dels eco-

nomistes: ingenu de mi, pensa-
va que m’havien de fer cas. Des-
prés vaig quedar sense carnet,
vaig estripar aquell i no n’he tin-
gut cap més. Només el del Barça,
que sóc culer. Els economistes, si
volem estar a la societat i no en
torres d’ivori (que n’hi ha uns
quants, per exemple els que es-
tan en l’economia matemàtica i
abstracta, que tenen poc a veure
amb la realitat), si la societat s’es-
tà fent més independentista,
que se n’està fent, nosaltres els
economistes també, igual.»

–La complicitat d’alguns
economistes catalans, sobre-
tot els més joves, que treba-
llen en la tesi de la viabilitat
econòmica de la indepen-
dència, es troba corresposta
també amb alguns sectors
d’economistes espanyols?

–«Impossible. Jo no conec cap
economista de Madrid sensible
cap a les perifèries. Cap. L’espoli
els va bé i volen manar. No volen
que hi hagi diferents polítiques
econòmiques. A més estan als
serveis tècnics del Banc d’Espa-
nya, on hi ha dos-cents econo-
mistes, amb uns sous i unes pen-
sions tremendes. Com s’ho han
de mirar. Mai no hi ha res de ter-
ritorial en els informes del Banc
d’Espanya, ho veuen com un
tot. Per a ells, nosaltres som
complicacions. Moltes veus de
Madrid diuen que les autono-
mies s’han d’acabar. Veus pro-
gres, eh, que són progres social-
ment, i fent regressió d’opinió
envers les modestes autono-

JR
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1 PINTURES
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Deixa’t assessorar
pels experts

I dóna color i vida a la teva llar amb la nova botiga
de Colors d’Alp, el referent a Girona en pintura i

decoració.
Amb una gamma amplíssima de productes i amb el servei

exclusiu d’un assessor expert que t’informarà personalment
de les millors solucions per decorar casa teva.

pintur
es



mies.»
–La UE ens va a favor?
–«Es tractaria de ser estat.»
–Un tema d’actualitat: la

fusió de caixes. Quina opinió
en té?

–«Sintèticament. A l’Estatut hi
ha una competència exclusiva de
la Generalitat en caixes catala-
nes, que inclou les autoritzacions
de fusions. En aquest moment el
Banc d’Espanya s’ho vol saltar,
per raons d’interès general,
diuen, en cas que hi hagi aporta-
cions de diner públic. El Banc
d’Espanya té un poder immens.»

–La salut de les caixes cata-
lanes ens portarà a fusionar o
a mantenir el mapa de caixes
catalanes?

–«La morositat els està crei-
xent, aquesta és una tònica gene-
ral de totes, inclosa la caixa gran.
S’estan acostant al 5% de morosi-
tat (si bé a principis dels noranta,
amb la crisi, hi havia unes moro-
sitats del 6%). Aleshores ho vam
absorbir i no va passar gran cosa,
però si creix massa la morositat
se’n ressenten els recursos pro-
pis. Quines estan ara en crisi?:
mai no ho sabrem. Es pot dir
d’una o de l’altra, però no entenc
que una caixa petita sanejada ha-
gi de ser fusionada amb una de
mitjana que potser no està sane-
jada. No sóc fanàtic d’augmentar
la mida de les caixes. Veig que
moltes han sobreviscut perfecta-
ment en el seu territori. Una altra
cosa és que hi hagi sobrecapaci-
tat, perquè han fet massa ofici-
nes, totes. Ara ja estan reduint. I
encara un altre aspecte és que la
gran caixa ha estat molt distreta
respecte del crèdit d’empresa. Ja
els anava bé comprar valors pú-
blics, jugar a l’interbancari...,
mètodes que no afavorien gens
l’economia catalana. L’historial
de ‘la Caixa’ quant als interessos
catalans és dubtós. Responent a
la necessitat de fusions per raons
econòmiques: m’ho han de de-
mostrar!»

–I per interessos no estricta-
ment econòmics, estem en el
camí de les fusions?

–«Fusió sempre vol dir que un,
al final, amb més pes absorbeix i

guanya poder. Per exemple, el
projecte de fusió que hi ha de Cai-
xa Catalunya, Caixa Tarragona i
Caixa Girona, donaria molt de
poder a Caixa Catalunya. En Nar-
cís estaria encantat. Però Tarra-
gona i Girona s’hi resisteixen. Se-
rà més fàcil la fusió de Caixa Sa-
badell, Caixa Terrassa i Caixa
Manlleu que la de les públiques
[el 21 de juliol va ser anunciada la
fusió].»

–És possible un escenari de
fusió o absorció d’una caixa
catalana per una de fora de
Catalunya? Una reedició del
cas Banca Catalana.

–«Amb la legislació vigent, si hi
hagués una caixa catalana en fa-
llida i necessités recursos públics,
si una caixa de fora de Catalunya
la volgués, ja hi seríem.»

–Quan es va tornar sobira-
nista?

–«A la segona meitat dels vui-
tanta i inicis dels noranta. Quan
vaig veure que el PSOE era molt
redistribuïdor a favor dels seus
territoris. L’esquema d’inversió
pública contra Catalunya i a fa-
vor de la resta d’Espanya, en car-
reteres, per exemple, ve del Felipe
González. I aleshores, malgrat els
Jocs Olímpics que van ser un pre-
mi de consolació, vaig calcular
que ens anàvem quedant amb res
i m’anava encenent. Abans veia
solucions amb la conllevancia o
amb la coexistència, era una mi-
ca federal, abans, i ara el mínim
que sóc és confederal: si no ens
separem, no ens podrem abraçar.
Una Confederació Ibèrica no la
rebutjo, però des de la indepen-
dència. Sobretot amb caixa prò-
pia, no amb polítiques de peix al
cove. No podem continuar sem-
pre amb el menys dolent i alhora
insatisfactori, com el nou finan-
çament.»

–El llibre té un pròleg de Jo-
sep-Lluís Carod.

–«A mi m’agraden els polítics
una mica cultes. En Carod té una
gran biblioteca i la té llegida. Pot-
ser sóc ingenu. I sobre això de les
ambaixades, tenir una xarxa de
punts d’influència de Catalunya
al món..., ho hem de tenir. No
pot ser tant d’autoodi.»

Jacint Ros
creu que ni
l’Estatut ni

Espanya no
donen més

de si./
GABRIEL

MASSANA
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