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E C O N O M I A / S E T D I E S

El nivell de la pobresa a Catalunya i un
sentiment de ràbia
a Fundació Un Sol Món, de la
Caixa de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, han presentat un informe sobre la
pobresa a Catalunya, amb
dades de l’any 2000 i una
enquesta sobre prop de 2.000 llars catalanes. L’estudi és rigorós i permet abocar-nos a la realitat més dura i més propera a nosaltres.
El llindar de la pobresa es defineix pel
60% de la mitjana de renda dels catalans, que correspon a uns 5.800 euros,
prop d’un milió de pessetes de fa 3 o
quatre anys. Segons l’informe, gairebé
un de cada cinc catalans (el 18,6%) es pot
qualificar de pobre. L’informe situa
aquest percentatge a nivell europeu,
perquè és bo comparar. El nostre 18 per
cent queda entre un màxim del 21% a
Grècia i un mínim del 9% a Suècia.
Però he de relacionar l’informe amb
un programa a TV3, la setmana passada,
en el Bon dia, Catalunya, en el qual participà Antoni Font, director de la Fundació Un Sol Món, i jo mateix. Tots dos
aviat ens posàrem d’acord sobre el contingut del treball, però vaig comprovar
una reacció dels televidents, que feien
arribar la seva opinió, que gosaria qualificar de ràbia continguda. Una opinió
que anava més enllà del que diu l’informe. Es veu que ara toca dir que Catalunya va molt malament i que cada dia
anem pitjor. Ho he pogut comprovar en
altres mitjans de comunicació i en contactes privats. Hi ha manifestacions d’aquest estil que falten totalment a la realitat econòmica, en un intent de culpabilitzar no sé ben bé qui, però sense
gens de ganes d’assumir responsabilitats. Em centraré en el tema de la pobresa, seguint l’informe Jaume Bofill-Caixa de Catalunya.
Abans que res hem de distingir entre
pobresa i misèria. Hi ha misèria quan hi
ha fam, i aquesta a Catalunya no està
sempre lligada a la pobresa, com diu
l’esmentat treball en la seva introducció.
Hi ha un 72% d’aquests pobres que tenen un pis en propietat, un fet que els
deixa presumiblement fora de la misè-
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Un home remena les deixalles d’un contenidor en un carrer cèntric de Barcelona
ria. Però la pobresa és suficientment
greu per a exigir que se’ns presenti la
realitat d’aquesta població, que té problemes per a tirar endavant i per a seguir la resta. L’informe assenyala que hi
ha uns col·lectius i unes situacions especialment amenaçants. Les persones
que tenen més de 65 anys –pensionistes– i els aturats són majoritaris entre
els pobres. Però també s’hi inclouen situacions especials, conseqüència del
treball temporal o de la manca d’habitatge. El que està en el llindar de la pobresa, per altra part, és una persona que
acostuma a tenir uns coneixements
baixos i pocs estudis. Hi ha un col·lectiu
que deu haver augmentat fortament en
els darrers tres anys, com és el de la
immigració.

És possible que entre el 1996 i el 2000
el percentatge de pobresa pugés quatre
punts a Catalunya, com diu l’estudi, un
fet que significaria que han augmentat
les desigualtats socials, perquè el que
queda clar és que el conjunt de la població catalana ha millorat el nivell de
vida en els darrers deu anys i encara més
si en retrocedim 25.
L’economia catalana ha avançat, però
no sempre regularment, sinó en el que
seria un gràfic amb dents de serra, perquè no estem sols en el món. Fa anys i
panys que parlo del mal que ens fan el
centralisme i el dèficit fiscal, però tot i
això hem avançat i força. No acceptar
que Catalunya i Espanya viuen millor en
democràcia –mani qui mani a Madrid i
a Barcelona– que no pas en dictadura és

una falsedat econòmica i una neciesa. Per
desgràcia, hi ha una part de la població
que no ha pogut seguir aquests avenços
per circumstàncies conegudes: edat, invalidesa, capacitat de treball no qualificat
o, fins i tot, per mala sort. Si Catalunya
rep una forta immigració és que els que
busquen feina tenen més possibilitats de
trobar-ne aquí que no altres zones de
l’Estat. La immigració és sempre una
mostra de benestar econòmic relatiu. Ho
va ser entre el 1950 i el 1970, quan els
que arribaven venien d’Andalusia, Múrcia i Extremadura, i ho és ara quan arriben d’Àfrica, de l’Amèrica Llatina, de
l’Europa de l’Est o de l’Àsia. Quatre de
cada deu immigrants es poden qualificar
de pobres, però no semblen disposats a
tornar al seu país d’origen, perquè allí
encara estarien pitjor.
Precisem, igualment, que la pobresa
catalana és bàsicament urbana i es concentra al voltant de Barcelona i la seva
àrea metropolitana. A Lleida, a Girona, a
l’Alt Camp o a les Terres de l’Ebre, posem per cas, hi trobarem pobres, però en
un percentatge molt inferior al general.
Em preocupa molt la pobresa i és
d’agrair la fotografia que en fa l’informe
comentat. És imprescindible a l’hora de
demanar als poders públics el que han
de fer per a combatre-la. Però també em
preocupa la ràbia existent i que no és
això que s’anomena autoodi. La ràbia
pot ser positiva, quan aquest sentiment
busca solucionar el problema que la
crea. S’hi ha posat amb ràbia, diem d’una persona que lluita per aconseguir un
objectiu. Però em sembla que no és
aquest el cas. Entendria la ràbia dels que
són al llindar de la pobresa, aquest 18%
de la població catalana, però em sembla
que no és d’ells d’on surt principalment
aquest sentiment. I que jo sàpiga, i ho
dic com a historiador de l’economia,
mai la ràbia ni l’odi han solucionat un
sol problema econòmic. La ràbia el que
pot fer és impulsar unes actituds de
rauxa, tal com ens explicava fa anys el
mestre Jaume Vicens i Vives, quan deia
que els catalans passàvem fàcilment del
seny a la rauxa.
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causa de l’anunci d’algunes
multinacionals de marxar de
Catalunya s’ha produït un intens debat sobre les causes de la
deslocalitzció industrial i les possibles
solucions que es podrien aplicar. No
obstant això, Catalunya no està sola. La
qüestió de la deslocalització industrial
promet convertir-se en un dels cavalls
de batalla més importants de les eleccions als Estat Units.
Ja ho és en les primàries demòcrates.
De fet el principal conseller econòmic
de la Casa Blanca, Gregory Mankiw, va
provocar una enorme polèmica la setmana passada a l’indicar que l’exportació de llocs de treball a països amb
salaris baixos era “probablement positiu per a l’economia a llarg termini”.
Tant demòcrates com republicans van
criticar aquests comentaris fins al
punt que Mankiw va haver de fer
marxa enrere.
Des de l’arribada a la presidència de
George Bush l’economia nord-americana ha perdut 2,8 milions de llocs de

A

Els rics també ploren
José García Montalvo
Professor del departament d’economia i empresa. Universitat Pompeu Fabra

treball en el sector privat, la major part
en la indústria.
Molts analistes han recordat, com en
les discusions del cas català, que en la
història econòmica el trasllat de la
producció de béns de baix nivell tecnològic als nous països industrialitzats ha
estat una constant. Per això sembla necessari concentrar-se en béns d’alt nivell tecnològic i capaços de generar
molt valor afegit.
Però aquesta nova etapa és diferent.
Les noves tecnologies de la informació i
la comunicacions han transformat
aquest procés.
Els Estats Units no estan perdent només llocs de treball en manufactures o
en serveis intensius en treball com l’a-

tenció de centrals telefòniques. Les empreses americanes estan exportant
molts llocs que requereixen alts nivells
de formació com programadors informàtics o enginyers de hardware i qualsevol altra mena de serveis. El mateix
Mankiw citava l’exemple de radiòleg de
l’Índia que analitzen, via Internet, les
radiografies de pacients dels Estats
Units.
L’accés al món globalitzat dels vells
països comunistes, on els salaris són
baixos però el nivell de formació mitjà
és molt alt, i altres com l’Índia, fa que els
programadors i els tècnics nord-americans tinguin un mercat laboral amb més
atur a llarg termini i salaris continguts.
Un programador nord-americà guanya

uns 75.000 dòlars però es pot aconseguir
un excel·lent enginyer de software a
l’Índia per 18.000 dòlars.
El que està passant als Estats Units és
un exemple de com la deslocalització
actual no és una senzilla rèplica del
passat. Per això les solucions del passat
segurament no funcionaran. El mòbing
empresarial contra les multinacionals
que exporten llocs de treball tampoc és la
solució. La primera reacció a Catalunya,
com als Estats Units, ha estat amenaçar
les multinacionals. Els Estats Units alguns Estats i ajuntaments han deixat de
contractar empreses que contracten
serveis tecnològics a l’Índia.
En qualsevol cas el mòbing empresarial
és una estratègia destinada al fracàs. A
llarg termini l’única solució és una
política estructural destinada a invertir decididament en educació superior,
de qualitat i no de titolet, especialitzada
i enfocada a cobrir necessitats del
mercat laboral global. D’una altra manera veure que els rics també ploren
no passarà de ser un simple consol.

