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Quan no tens estalvis, i tens una 
feina d’aquestes modernes, 
que t’has d’anar guanyant ca-
da setmana; quan tens família 
al teu càrrec (pares fora del 

mercat laboral i fills en edat escolar); i no 
tens deutes, però tens els estalvis justos… 
Buscar pis és un infern. Et connectes als 
portals immobiliaris, i tens a l’abast to-
ta mena de pisos adequats i terrasses as-
solellades. Però aquesta oferta no és per 
a tu: has de filtrar, perquè els preus dels 
pisos de lloguer que tenen mides adequa-
des i molt de sol són impagables. I si tens 
nom estranger, si estàs divorciat o jubi-
lat o no encaixes dins del perfil de profes-
sional blanc amb contracte indefinit, o si 
no duus corbata o goses portar un hijab, 
llavors estàs perdut. Diversos estudis ho 
certifiquen; el mercat immobiliari ex-
clou milers i milers de persones que no 
“hi encaixen”. 

I llavors un dia, tafanejant per internet, 
trobaràs una habitació de 24 m� amb un 
llit doble, una cuina “oberta” (que en re-
alitat és una paret equipada amb una pi-
ca), i un lavabo lluent, amb una dutxa no-
va per estrenar i mobiliari 
d’una gran cadena sueca. Vi-
sitaràs el lloc, t’adonaràs que 
és un edifici nou acabat d’es-
trenar al barri, i pensaràs 
que és molt petit, però que 
t’hi adaptaràs perquè t’hi es-
taràs calent. Fingiràs que 
aniràs al menjador i al terrat 
comunitari, però demanaràs 
el preu de l’habitació, i com 
que tindrà “cèdula d’habita-
bilitat”, te’n demanaran el 
mateix preu que un pis petit. 
Signaràs el contracte no per-
què vulguis, sinó perquè la 
resta d’opcions no te les po-
dràs permetre. El propieta-
ri haurà col·locat els minipi-
sos al mercat residencial le-
gal: t’haurà llogat un “allot-
jament”. El risc serà teu, 
llavors. Perquè viuràs en un 
espai minúscul, on no hi po-
dràs convidar els amics (al-
gunes baralles amb els teus 
cohousers duran aviat la pro-
pietat a regular l’ús dels es-
pais compartits) i t’adonaràs 
que el que t’ofereix la teva ciutat és un mi-
nipís rematadament petit. 

Sempre hi ha hagut minipisos, argu-
menten algunes veus. I és cert. Les post-
guerres i les bibliografies són plenes d’au-
tors que han sobreviscut per l’enginy, mal-
grat l’espai. Que això passa encara? Que 
com que no tenim un parc d’habitatges de-
cents, el mercat se les empesca per oferir 

tota mena d’“invents” als que viuen als 
marges? Esclar que passa, i millor això que 
no pas el carrer. Però no és cert que hi ha-
gi demanda per a aquests minipisos: nin-
gú no vol viure en habitacions que tenen la 
mida d’una cel·la, i fa dècades que els arqui-
tectes comparteixen sabers perquè això no 
passi. El mateix Col·legi d’Arquitectes ha 
emès un comunicat lamentant no haver 
pogut participar en la seva redacció. 

A mi em semblaria bé que, atesa l’emer-
gència habitacional, s’autoritzés els hotels 
i les pensions a llogar les habitacions per 
un preu raonable. Però fins ara l’acord tà-

cit entre institucions i professionals con-
sistia a permetre-ho reconeixent que no 
podien ser considerats habitatges i no tin-
drien mai cèdula d’habitabilitat. El siste-
ma excloïa voluntàriament aquesta ofer-
ta del mercat residencial, perquè entenia 
que era infrahabitatge. 

Ara s’ha impulsat un decret pel qual es 
dona via lliure a la iniciativa privada per 
construir edificis amb una nova tipologia: 
l’allotjament amb espais comuns comple-
mentaris, que el decret defineix oberta-
ment com aquell que “té una superfície de 
l’espai privatiu inferior a la fixada per a la 
resta de tipologies d’habitatge”. Poden 
construir-se en sòl destinat pel planeja-
ment urbanístic a usos d’habitatge. 

Això equival a institucionalitzar la po-
bresa. Si hi ha demanda per a aquests mi-
nipisos és per la misèria. I per la usura 
dels qui creen l’oferta, aprofitant-se que 
cada vegada la classe mitjana és més po-
bra i viu més al dia. Amb el nou codi d’ha-
bitabilitat a Londres, l’habitatge mínim 
ha de fer 50 m�, però és que fins i tot a la 
postguerra els habitatges dels polígons es 
feien de 70 m�: tenien diverses habitaci-

ons i també espais compar-
tits que a ningú no se li ha-
via acudit cobrar! 

Ara, els que viuen en pisos 
grans i adequats s’escanda-
litzen que una arquitecta que 
escriu s’oposi als signes dels 
temps. Perquè ells no hi viu-
ran mai, en aquests allotja-
ments. Els prescriuen per als 
que no poden pagar-s’ho 
–col·lectius de gent gran o jo-
ves que s’han d’emancipar–, 
i es congratulen per l’avanç 
normatiu. ¿I qui garanteix 
que algú que s’acaba de di-
vorciar no s’endurà les cria-
tures a una habitació 
d’aquestes? ¿O que una pare-
lla de vells hagi de llençar els 
seus mobles i llibres de tota 
la vida per encaixar-los en 
aquest nou espai? Això no és 
fer assequible l’habitatge; ai-
xò és reduir els estàndards 
que havia costat tants anys 
promoure. 

Seré bel·ligerant: la músi-
ca dels espais compartits so-

na molt bé, però no a costa de l’espai ha-
bitable. El progrés és fer pisos més dignes 
i més grans amb menys recursos. I una ca-
sa no és qualsevol cosa, les cases són sa-
grades a totes les cultures. Les ciutats han 
de ser hospitalàries i acollidores, i la fei-
na de tots plegats és actuar per reduir els 
marges, en lloc de posar-los marcs jurí-
dics i noms nous per legalitzar-los.
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Tres opinions sobre els fons  
Next Generation

“Si posem dos economistes en una 
habitació, tindrem dues opinions, a 

menys que un dels dos sigui Lord Key-
nes, que llavors tindrem tres opinions” 

Winston Churchill 
 

La setmana passada vaig 
ser convocat al Parla-
ment per informar en 
comissió sobre els fons 
Next Generation. Em va 

precedir Benito Arruñada, catedrà-
tic d’economia de la UPF. Va co-
mençar sentenciant que l’objecte 
d’aquests fons és accelerar la sorti-
da de la crisi i fer-la menys doloro-
sa. Va manifestar la seva antipatia 
per aquesta mena d’operacions, ad-
duint que les crisis posen de mani-
fest disfuncions en el sistema que 
cal esmenar, i que aquesta mena de 
mesures pal·lien els efectes sense 
canviar-ne les causes.  

A més, va posar de manifest que 
constitueix un error que els governs 
determinin en què s’han d’invertir els 
diners, com és el cas d’aquests fons 
(que pretenen accelerar les transici-
ons digital i verda de les societats eu-
ropees). En la seva opinió, aquesta 
mena de polítiques no han fet sinó ge-
nerar fracassos a Europa en general 
i a Espanya en particular, en part per-
què els governs no tenen capacitat 
per predir el futur i en part degut a la 
corrupció. Va concloure que el millor 
que podria fer el govern espanyol 
amb aquests recursos que li arriben 
d’Europa seria dedicar-los a reduir 
deute públic. 

Dos dies després, Xavier Sala i 
Martín apareixia a TV3 i li pregunta-
ven per aquests fons. Essencialment, 
les seves opinions es poden resumir 
en tres punts. Primer, que a Espanya 
els fons es distribuiran de manera 
molt centralitzada i per tant a favor 
de la gran empresa, perquè és la que 
té millors contactes amb el govern (va 
esmentar els noms de Florentino Pé-

rez i Amancio Ortega). Segon, que la 
profunda crisi generada pel covid-19 
exigeix que la Unió Europea injecti 
molts diners a les economies europe-
es, però que els recursos haurien de 
beneficiar sobretot les pimes que més 
estan patint la caiguda de la deman-
da. Tercer, que la Unió Europea està 
actuant massa lentament, i que, per 
ser eficaços, els diners ja haurien 
d’haver arribat. En definitiva, Sala i 
Martín, que en general és contrari a la 
intervenció dels governs en l’econo-
mia, sosté que en aquest cas concret 
sí que han d’injectar diners per acce-
lerar la sortida de la crisi. 

La visió que vaig presentar al Par-
lament s’allunya molt de les dues an-
teriors. En la meva opinió, els fons 
Next Generation no tenen com a ob-
jectiu accelerar la sortida de la crisi, 
i la prova està en el calendari. Els di-
ners començaran a arribar als estats 
membres a la segona meitat de l’any 
2021, o sigui, quan previsiblement les 
vacunes ja hauran començat a fer el 
seu efecte i els hotels, restaurants i 
botigues estaran sortint del seu mal-
son; més endavant, quan el flux de di-
ner arribi al seu màxim –d’aquí tres 
o quatres anys–, la crisi ja haurà que-
dat enrere.  

¿Això significa que la UE està actu-
ant lentament? No. Poques setmanes 
després que es comprovés la gravetat 
de les conseqüències econòmiques 
del covid, la Comissió va autoritzar 

els estats membres a endeutar-se 
sense límit per combatre els seus 
efectes i, simultàniament, el Banc 
Central Europeu va anunciar que do-
naria suport al deute públic dels es-
tats membres, de manera que en 
aquest moment, per exemple, Espa-
nya està emetent deute a llarg termi-
ni a tipus d’interès negatius. En defi-
nitiva, gràcies a la intervenció comu-
nitària, el govern espanyol no té cap 
limitació financera per fer com està 
fent el govern alemany i compensar 
els hotelers, restauradors o botiguers 
que s’han vist obligats a abaixar la 
persiana. L’únic obstacle a aquesta 
política són les reticències d’alguns 
–sobretot de la ministra d’Economia 
i Hisenda– per por que a la sortida de 
la crisi el deute espanyol s’hagi enfi-
lat per sobre del 110% del PIB.  

Els fons Next Generation –com 
el seu nom indica– no se centren en 
el present sinó en el futur, i el que 
pretenen és transformar les econo-
mies europees perquè siguin més 
productives, resilients i sostenibles. 
No són política anticrisi sinó el que 
els economistes denominem políti-
ca industrial. Alguns economistes 
creuen que la política industrial és 
sempre un error; a mi em sembla 
que la història econòmica posa de 
manifest que cap país no s’ha mo-
dernitzat sense ella. 

¿Els governs espanyol i català 
haurien de dedicar part dels fons 
Next Generation a ajudar les pimes 
que estan patint la caiguda de la de-
manda? Les condicions imposades 
per la Unió Europea no ho perme-
ten. En el fons, la UE està dient als 
estats membres el següent: “Si vols 
pal·liar els efectes de la crisi, endeu-
ta’t; en el cas dels Next Generation, 
qui m’estic endeutant soc jo, i jo vull 
estar segura que, quan hagi de tornar 
els crèdits, els estats membres sereu 
prou productius per pagar-me els 
impostos que us hauré d’exigir”.

MIQUEL PUIG

ECONOMISTA

DE FIT A FIT

PERIODISTA

Els porcs i 
les gallines

Els sacrificis, per molt que els vestim 
de col·lectius, sempre porten noms 
i cognoms. Hi ha qui sacrifica, qui 
assisteix al sacrifici i qui és sacrifi-
cat. Hi ha qui es dessagna damunt 

d’una pedra i qui s’ho mira de lluny estant. Com 
en un plat de bacon amb ous fregits, uns –els 
porcs– estan compromesos i d’altres –les ga-
llines– estan implicats. 

Els sacrificis aparellats al covid-19 no esca-
pen a aquesta lògica. El bacon el posen els ciu-
tadans que treballen en l’àmbit privat, ja sigui 
com a empresaris, assalariats o en règim d’au-
toocupació, sense l’escut protector de l’admi-
nistració. Són els que veuen com des de fa me-
sos se’ls posen traves o se’ls prohibeix guanyar-
se la vida amb normalitat, i queden forçats a 
fondre’s els estalvis, endeutar-se o directament 
a caure en la precarietat. 

Els ous venen servits per l’aparell públic i pa-
rapúblic en totes les seves múltiples i variades 
formulacions, des dels governs a les administra-
cions, passant pels Parlaments, les empreses pú-
bliques, les parapúbliques, els consorcis o qual-
sevol altra denominació que, independentment 
de quina forma adopti, comparteix amb la res-
ta una característica comuna: la de mantenir el 
nivell d’ingressos dels qui en formen part, siguin 
quines siguin les circumstàncies de l’entorn. 

Els governs, que són els encarregats de pre-
parar-nos aquestes menges, ens demanen que 
ens cruspim els ous amb bacon amb molta em-
patia pels qui els han fet possibles, siguin porcs, 
siguin gallines. Obedients com som ens posem 
al lloc de tothom, quan unes ponen l’ou o quan 
els altres són esbudellats pel matancer. Ja es veu 
que el patiment no és ben bé el mateix, però 
no serem tan mesquins d’establir diferències. 
Cadascú fa el sacrifici que ha de fer i tots dos són 
necessaris. 

Qui, en canvi, demostra no tenir gens d’em-
patia és qui la demana als altres. Que els governs 
hagin decidit apujar de manera lineal els sous 
dels treballadors públics mentre segueixen 
aprovant decrets que posen contra les cordes 
empreses i treballadors del sector privat és una 
provocació que justificaria que els porcs, el ra-
mat sencer, s’hi rebel·lessin, deixessin de servir 
bacon i en el seu lloc oferissin una enorme, 
gegant i inacabable botifarra. 

La pujada de sou dels treballadors públics, 
també la de les pensions, plantejada sense dis-
tincions, no té cap justificació en les actuals cir-
cumstàncies més enllà del clientelisme que el 
mal governant sempre procura abonar. És una 
presa de pèl, si no una ofensa per a tothom que 
ha vist reduït el seu poder adquisitiu a conse-
qüència de la pandèmia. Amb més motiu quan 
l’increment del preu de la vida està en negatiu 
(-0,8% interanual fins al novembre) i també ho 
desaconsellen les prioritats que haurien de gui-
ar en aquests moments la despesa pública. 

El progressisme i l’esquerra sempre malden 
per monopolitzar els conceptes justícia i igual-
tat. Aquesta és una decisió que viola totes du-
es coses al mateix temps. Ni és justa, ni és igua-
litària. Reparteix els costos econòmics de la 
pandèmia de manera desequilibrada. Amb tot, 
mentre quedin porcs hi haurà bacon. Pels ous 
no cal patir, cada cop tindrem més gallines.

JOSEP MARTÍ BLANCH


