
Dimecres, 12 Octubre 2022 O p i n i ó LA VANGuArDiA 17

Gruyère, formatgeespanyol
rocío martínez-sampere

apunts del natural – jl martín

Encotxe cap
al teatre
Gemma sardà

D ivendres em vaig
colar, amb per-
mís, en un cotxe
pledeperiodistes
quesortiadebar-

celonacapaGironaper assistir
a la inauguració del festival
temporada Alta. cada vegada
més sales fanuncol·loqui post-
funció, en què el públic pot
compartir impressions amb la
companyia. una bona manera
deviureel teatredemésaprop.
elquejovaigviureAP-7amunt
vaserunamenadecol·loquipre
i post multifunció en boca dels
quidesprés faran la informació
i lacríticadelesobresqueesre-
presentenaquestsdies.
coma copilot hi anava santi

Fondevila,críticde l’Ara,eufò-
ric perquè ha passat a l’altra
banda i divendres estrena,
també al temporada Alta, la
seva primera obra com a dra-
maturg, La gran farsa. Promet
que riurem. completaven el
passatge Jordi bordes, d’El
Punt Avui, comentant la Fira
mediterrània de manresa, on
havia pogut veure espectacles
basats en l’arrel i la tradició so-
vint llunydel corrent general, i
magí camps, de La Vanguar-
dia, recordant laFiradetàrre-

ga. Al volant, marc Gall, i a la
rereguarda, Neus masferrer,
responsables de comunicació,
tambéhi ficavencullerada.
tot un luxe poder parar

l’orella enunaconversa enquè
se succeïen opinions sobre
obres vistes, expectatives de
peces per veure, crítiques
abans de ser escrites i, no cal
dir-ho, alguna tafaneria.
ArribemaGirona ieltempo-

rada Alta s’estrena com un tro
ambl’adaptaciód’Artigau,man-
rique iGenebatde lanovel·lade
carrère L’adversari. carles
martínez interpreta un home
que durant vint anys va enga-
nyar tothom i va acabarmatant
la seva família. Pere Arquillué
donacosiveualarestadeperso-
natges que es creuen en la vida
del’homefals.unagranhistòria
per a un parell d’actorassos que
nonecessitavenaquellaesceno-
grafia recarregada. No els calen
sofàs,cadires,prestatges i taules
onrepenjar-se.
De tornada, al cotxe, unani-

mitatsobreeltalentdesbordant
delsdosactorsi jaesfeienapos-
tesdelspremisquerebran.c

temporada alta
s’estrena com
un tro amb
‘l’adversari’

empreguntava l’altre dia un amic
com de severa seria la crisi que
ensve.molt, li vaigdir. Peròvaig
ser incapaç d’embastar un relat
coherent. Ja nonomés perquè la

incertesa és l’única variable fixa dels nostres
temps, sinó també perquè, com diu Adam
tooze, estem davant una poly-crisis; no hi
havia hagut mai en la història tantes dimen-
sions creuades i fins i tot contradictòries que
determinessin lanostra salut econòmica.
Les solucions, que, noens enganyem, acon-

seguiranmitigarmésqueeliminareldany, se-
ran també combinades: política monetària,
política fiscal, activismepúblicen inversions i
reformes i consensos polítics. consensos no
només per afrontar aquesta opa hostil en què
s’ha convertit la geopolítica (en frase afortu-
nada de José Juan ruiz) sinó també per pac-
tar un repartiment equitatiu i raonable dels
costos.el2009 iel2022sónelsdosúnicsanys
endècades sense acord social.Alarmeu-vos. i
també pregunteu-vos per què tots els nostres
esforços polítics no s’han centrat a articular

aquest pacte de rendes imprescindible. con-
tinuemescampant la boira.
És en aquest sentit que em molesten més

que habitualment certs debats impulsats
pels que ens representen, molt allunyats del
mínimderesponsabilitatexigiblealmoment
quevivim.sobreelGoverncatalà,nogastoni
una paraula de més. Què s’ha de dir sobre
l’integrisme ideològic de Kwarteng i truss i
el sisme que ha provocat als mercats fi-
nancers i hauria provocat en el conjunt del
país.Amésd’exhibir lasevairresponsabilitat
al món, han aconseguit que sigui la primera
vegada que l’Fmi es pronunciï en contra de
la política d’una economia desenvolupada.

Peròtambémereixuneslínieseldebat impo-
sitiu que impera al nostre país, d’una simpli-
citat sorprenent.
els impostos són, com bé explica aquesta

frase atribuïda al jutge Holmes, el preu que
paguemper viure en una societat civilitzada.
una cosaprou important, doncs, per tenir un
debat assossegat sobre què gastem, i com ho
fem i sobrequant i com ingressem.

el nostre sistema fiscal arrossega uns pro-
blemes estructurals que el fan ser ineficient
enel que recapta (uns setpuntsmenysque la
mitjanaue-27),enlaneutralitatrespecteala
competitivitat, en els incentius respecte a la
transformació verda –simplement inexis-
tents– i en la progressivitat: comdemostren
senglesestudis, elsmésvulnerablesmilloren
molt poc després del pagament d’impostos i
transferències. el diagnòstic és compartit
àmpliament, com testifiquen les similituds
entre l’informeLagaresdel 2014 (encarregat
pelPP) i el llibreblancpera la reforma tribu-
tàriadel 2022 (encarregatpelPsOe), i tépoc
aveure ambels tipus impositius imolt a veu-
re amb la quantitat de deduccions, exemp-
cions i beneficis fiscals que hi ha en totes les
figures impositives del nostre sistema. No-
més l’impost de societats recull nou deduc-
cions, set bonificacions i quatre tipologiesde
tipus reduïts. Això comporta que tinguem el
pitjor de cada casa: tipusnominalsmolt alts i
tipus efectiusmolt baixos i que, seguint amb
l’exemple, espanya recapti un 2% del Pib
ambaquest impost, a la bandabaixadels paï-
sos de laue-27, que en recapten un 2,5%del
Pibdemitjana.
mésquehiperventilar sobreapujaroabai-

xartipus, sobrericsopobres, sobrebonsido-
lents, seria més raonable pensar en una re-
formaseriosadelnostresistemafiscal i,men-
trestant, dedicar-se a tapar lesmúltiples vies
de fuita que el converteixen en un gruyère.
Deixeu-loper als suïssos.c

més que apujar o abaixar
tipus, seria raonable

tapar les vies de fuita del
nostre sistema fiscal

o “tipus ideals”. Per això l’empremta que
distingeixl’obradeWeberéseldret.sertan
ordenat i precís en sociologia com en cièn-
cia jurídica. Kant va fer el mateix amb la
filosofia. Però el gran mestre del nostre

A l taxi es parla de com estan el
carrer i la gent. Al taxi es fa so-
ciologia, com sempre que opi-
nemsobre la societat.
Per bé que d’estar per casa.

Perquè com a ciència ja té, des d’Auguste
comte, dos segles d’existència. comte era
positivista, com després spencer. Karl
marx,unaltresociòleg,vaser,encanvi,his-
toricista.entreunflanci l’altre,apareixafi-
nals del segle XiX max Weber, el primer
sociòleg plenament científic. D’ell se cele-
bra aquest any el centenari de l’aparició de
la sevaobra cabdal,Economia i societat, pu-
blicada dos anys després de lamort de l’au-
tor, ambnomés56anys.
Weber va voler allunyar la ciència social

tant de l’enfocament ideològic com del
merament descriptiu. A més d’explicar els
fets cal comprendre’ls, és a dir, interpre-
tar-los. Aquí la influència del filòsof
Dilthey. Però cal interpretar els fenòmens
socialsencaixant-losencategoriesgenerals

autor va ser el jurisconsult Georg Jellinek.
Quan Weber va viatjar a chicago va de-

manar de visitar el gran escorxador que
proveïade carnmigAmèricadelNord i po-
der pujar a un gratacel. Per què? Va voler
comprendre l’urbs i la vidaquotidianade la
seva gent. cap tema, de l’ètica a la música,
de l’economia a la religió, no s’escapava de
l’interès de Weber, home de geni i afectat
d’una malaltia nerviosa que li impedia de
fer classes.
caldria llegir el seu agut L’ètica protes-

tant i l’esperit del capitalisme i el llibre breu
Ciència i política com a professió. en les es-
mentades activitats nohi pothaveruna èti-
cadeprincipis sense seralhoraunaèticade
laresponsabilitat.iencaraqueeldeurepro-
fessional sigui la imparcialitat, aixònoobli-
gaquehihagineutralitat.Lacièncianos’ha
de barrejar amb els valors, però el científic
n’hade tenir.Weberva ser intransigentde-
fensant la llibertat, la democràcia i Alema-
nya, quevaperdre la guerra.c

Professor a
l’escorxador

norbert Bilbeny


