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El ministre Montoro menteix 
Ahir, dimecres, 9 d’octubre, el Sr. Cristóbal Montoro, ministre d’Hisenda del govern central va assegurar a 
Les Corts que els salaris “no están bajando en España. Los salarios están creciendo moderadamente en 
nuestro país.” 

Criticar, dèiem en el darrer número del Cataccrac és 
enfortir el debat per poder prendre les decisions de la 
forma més curosa possible. I indicàvem que criticar la 
demagògia és difícil. Més fàcil sembla no ja criticar 
sinó desmuntar les mentides. 

El Sr. Montoro menteix per: 

— d’acord amb l’Institut Nacional d’Estadística, els 
salaris van baixar un 0,6% entre abril i juny de 
2013. El mateix òrgan calcula una caiguda del 
0,8% en 2012 i la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona diu que des de 2010 
el sous han minvat un 7,1%. 

— el Sr. Rajoy, la setmana 
passada, al Japó, va animar els 
empresaris d’aquell Estat a 
invertir en aquest, perquè els 
salaris s’han reduït. 

— el nombre de milionaris a 
Espanya (en dòlars) s’ha 
incrementat un 13,2% en el darrer any. Com que 
el PIB està en taxes negatives, aquesta pujada 
significa, directament, un descens de les rendes 
salarials. 

— l’any 2009, la distribució del PIB era: rendes 
salarials, el 50,3%; rendes empresarials, el 43,1%, 
i impostos, el 6,6%; l’any 2012, les rendes salarials 
baixen al 44,2%, les empresarials pugen al 46,1% i 
els impostos representen el 9,6%. Per primera 
vegada les rendes empresarials superen les 
salarials, en una tendència que es ve manifestant 
des del anys 90 del segle passat. 

La desvergonyia forma part de la marca Espanya, la 
mentida és consubstancial amb els procediments 
governamentals.  

L’afirmació del Sr. Montoro és més que una mentida, 
és una burla i un insult a tots i totes els treballadors i 
treballadores. Tothom sap que s’està fent, sense que 
consti en cap programa, una devaluació interna, via 
salaris, com a mesura per sortir d’una crisi que volen 
que la paguem els que no l’hem creat. 

La pregunta, doncs, és: fins quan 
aguantarem que personatges com 
el Sr. Montoro i altres es burlin i 
ens insultin? 

En política, la mentida, a l’igual 
que la demagògia, té una finalitat: 
enganyar a les persones.  

Sortosament, sàpiga, Sr. Montoro, 
que ja ha passat el temps de 
Goebbels en què una mentida 
repetida mil vegades es feia 

veritat. Ara, amb la xarxa, una mentida el retrata 
milions de vegades com un desvergonyit.  

Sàpiga que la realitat que ens amaga el seu govern de 
dretes, com el d’aquí, és que la solidaritat que en 
teoria ha d’existir de dalt a baix és, actualment, 
horitzontal. Les classes treballadores i populars són 
les que realitzen l’esforç fiscal que conforma el minso 
estat del benestar, mentre que els rics ja no 
contribueixen a aquesta solidaritat (això sí, 
contribueixen a la solidaritat amb els seus congèneres 
dels abocadors fiscals). Doncs, la conclusió és clara: 
sobren (ells i vostès). 

Mentira (de mentir) 1. f. Expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. DRAE, 22ª edición, 2001 

www.catac.cat sindicat@catac.cat      Febrer 2013 cataccrac_2013_28 

 

 
Intersindical Alternativa de 

Catalunya 

No tornaré a mentir ni a 
riure’m dels ciutadans (mil 
vegades) 
 
 
 
 
 
 
 
(MIL VEGADES) 


