
 

 
 

 
DEL RIDÍCUL EUFEMISME A LA PURA MENTIDA 
 
Malauradament, ja ens hem acostumat als eufemismes, jocs de paraules, girs 
lingüístics, silencis escandalosos, veritats a mitges o explicacions 
inversemblants de molts de representants públics. Des de l'actitud infantil de 
negar la crisi de l'expresident Zapatero (“suave desaceleración”) a les 
pomposes "medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no 
declaradas” (un dels millors eufemismes per evitar dir amnistia fiscal), passant 
per les indemnitzacions en diferit de María Dolores de Cospedal. 
  
També me'n record d'altres tripijocs que, de no tractar-se de temes tan 
importants, farien riure: la mobilitat exterior de la ministra Báñez, el cessament 
temporal de la convivència de la infanta Elena, el “recargo temporal de 
solidaridad” adoptat per Soraya Sáenz de Santamaría per justificar l'increment 
dels imposts o el préstec en condicions favorables utilitzat per Luis de 
Guindos per negar el rescat a la banca. 
  
Però l’inefable Cristóbal Montoro va voler superar-se i directament va negar la 
realitat, la penosa realitat que molts d'espanyols pateixen. A una pregunta de 
Cayo Lara, el ministre va afirmar que els salaris no estaven baixant a Espanya, 
sinó que havien moderat el seu creixement. I encara més, ho va dir amb un to i 
una actitud inacceptable (“si quiere yo se lo explico a su señoría con una 
pizarra, incluso electrónica si es necesario”) i, com no, rodejat dels 
aplaudiments de la bancada popular. 
  
Per acabar-ho d'arreglar, Rafael Hernando, portaveu adjunt del PP al Congrés, 
ha dit que és conscient que no hi ha gaire gent a la qual li hagin apujat el sou i 
que, atenció, segurament Montoro s'ha confós i ha contestat una cosa diferent 
de la que li demanava el portaveu d'Esquerra Unida. Difícil de creure, quan el 
ministre afirma just el contrari de manera tan vehement. 
  
El cert és que, segons l'INE i també amb dades del propi ministeri d'Hisenda, 
els salaris a l'estat espanyol estan baixant. Tan és així, que el president 
Rajoy presumia a Japó de la baixada de cost laborals assolida gràcies a la 
meravellosa reforma laboral. 
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Vista la polèmica, Cristóbal Montoro ha intentat rectificar a mitges dient que els 
treballadors vinculats a convenis col·lectius sí han vist incrementat els seus 
salaris, però la seva credibilitat, ja molt tocada abans, s'enfonsa dins un pou de 
difícil sortida. A altres indrets on la democràcia és una cosa seriosa, per molt 
manco n'hi ha que dimiteixen. Aquí continuen rient-se de nosaltres mentre ens 
escupen a la cara. 
 


