
fa visible. Això és el que 
reflecteixen les dades 
del balanç de Càritas  
de l’any 2014. La pobre-
sa es fa més extensa, in-
tensa i profunda. I es cro- 
nifica. La majoria dels 
que van rebre ajuda per 
viure el 2014 ja n’havi-
en rebut en anys ante- 
riors. A més a més, Cà-
ritas adverteix que en 
els pròxims anys és pre-
visible una nova ona-
da de desnonaments 
que seran més difícils 
de gestionar, perquè 
no afectaran només els 
inquilins que no pu-
guin pagar el lloguer  
als propietaris, sinó 
que els mateixos amos 
de les vivendes necessi-
taran aquests ingressos 
per viure. 
 La segona raó està re-
lacionada amb el tipus 
de famílies que s’han 
vist més afectades per 
l’atur, la pèrdua d’ingressos i l’en-
deutament hipotecari. Es tracta de 
famílies joves amb fills en què cap 
membre de la parella té feina. I, es-
pecialment, de cases amb mares so-
les amb fills.

Els nEns s’han convertit en 
el col·lectiu més vulnerable. A dife-
rència del que va passar en la crisi 
de principis del segle XX, en què la 
pobresa era de les persones grans, 
la crisi d’aquest inici de segle XXI 
ha portat una pobresa de nens i jo-
ves. No només és una pobresa d’in-
gressos, també és una pobresa psi-
cològica i una pobresa d’oportuni-
tats de futur.

la trampa de la complaença
No és propi d’una societat decent que el problema social més greu sigui el de la pobresa infantil

A 
ra que els senyals d’inici 
de la recuperació de l’ac-
tivitat econòmica i de 
l’ocupació semblen con-
solidar-se, ¿es reduirà la 

pobresa que s’ha generat al llarg de 
sis anys, durant els quals una crisi 
de plom i còlera n’ha deixat molts 
a la cuneta de l’atur i la falta d’in-
gressos per viure?
 No. La recuperació per si matei-
xa no reduirà la pobresa. Al contra-
ri, ens podem trobar amb la para-
doxa que, encara que la recupera-
ció continuï aquest 2015 i també 
el 2016, la pobresa, en canvi, aug-
menti i, especialment, que es faci 
més visible.
 ¿Com és possible? Per tres ra-
ons.
 La primera té a veure amb l’ex-
traordinària durada d’aquesta cri-
si. A diferència dels rics, que fan 
ostentació de la seva riquesa, els 
pobres oculten la seva pobresa 
mentre poden. Perquè el problema 
no és la pobresa en si mateixa, sinó 
que sigui visible als ulls dels altres. 
Quan es traspassa aquest llindar 
s’entra en el risc de la pèrdua d’au-
toestima i de dignitat.

PEr això, mentre poden, les 
persones que estan a l’atur i sense 
ingressos van tirant amb el que te-
nen estalviat, a l’espera que la crisi 
s’acabi. Encara que hi hagi necessi-
tats, s’amaguen de portes endins. 
Però si la crisi s’allarga, com ha pas-
sat, el rebost s’acaba i la pobresa es 

 La tercera raó per la qual la re-
cuperació no reduirà per si matei-
xa la pobresa és que es tracta d’una 
recuperació tímida i fràgil per fal-
ta de capacitat de consum d’una 
gran part de la població. Si les coses 
no canvien, estem abocats a veure 
períodes curts de millora econò-
mica seguits de noves recaigudes. 
En aquest sentit, la pobresa no no-
més és un problema moral i polí-
tic, també és un problema econò-
mic de primera magnitud. La po-
bresa no permet a l’economia ser 
eficient.
 ¿Què s’ha de fer si no es pot con-
fiar que la recuperació per si matei-
xa redueixi la pobresa?

 La primera cosa és tenir en 
compte la sentència de George 
Orwell segons la qual s’ha de fer 
un esforç constant per veure el 
que està davant dels nostres ulls. 
Donat que, tal com he dit, la po-
bresa tendeix a ocultar-se, i que, 
a més a més, els responsables pú-
blics tenen la humana temptació 
de tancar els ulls a una realitat 
que qüestiona la seva funció, és 
necessari fer un esforç continuat 
per veure la pobresa. I per a això 
se l’ha de mesurar, tal com fa Cà-
ritas. Diu un refrany anglès que 
el que no es mesura empitjora i el 
que es mesura pot millorar. I pot 
millorar en la mesura que el que 
es mesura i es veu crea una pres-
sió política per actuar. 

la sEgona Cosa és 
que els responsables públics evi-
tin caure en la trampa de la com-
plaença. És a dir, en la idea que 
una vegada que la recuperació ha 
començat la pobresa anirà dismi-
nuint. Al contrari, han d’aprofi-
tar la relativa millora econòmi-
ca per posar en marxa plans de 
contingència per sortir al rescat 
de les famílies amenaçades per la 
falta d’ocupació, per la falta d’in-
gressos i de nous desnonaments. 
I especialment, plans per sortir 
al rescat dels nens en situació de 
risc de malnutrició i de pobresa 
crònica. 
 No és acceptable que al segle 
XXI el problema social més greu 
sigui el problema de la pobresa 
entre els nens i els joves. No és pro-
pi d’una societat decent. No po-
dem ser complaents amb aquesta 
situació. H
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A més del component moral
i polític, la pobresa no permet 
a l’economia ser eficient

LEONARD BEARD 

ELs DijOus, economiA

E
n un país com aquest, que 
durant dècades ha patit 
les urpades del terroris-
me, pot entendre’s molt 
bé el dolor i la indignació 

dels parisencs, dels francesos i, en 
general, dels demòcrates, davant el 
salvatge atemptat d’ahir. Un atac 
brutal del fanatisme dirigit contra 
una revista que, a través de l’humor, 
exercia la crítica àcida dels extremis-
mes religiosos. Ho feia des dels pos-
tulats formulats precisament a la ca-
pital francesa després de la revolu-
ció del 1789, que va fer caure la 
jerarquia catòlica de la seva posició 
privilegiada i va ser el germen per-
què, un segle després, quedessin de-
finitivament establertes la separa-
ció d’Església i Estat i la llibertat 
d’expressió.

homa com a protagonista o altres 
que irritaven determinats sectors 
jueus i catòlics. Els dibuixants satí-
rics de la revista podrien haver ce-
dit a les pressions integristes i ha-
ver centrat els seus dards en altres 
territoris. Però no ho van fer per de-
fensar d’aquesta manera els princi-
pis democràtics. Alguns d’ells van 
pagar ahir amb la seva vida aquesta 
decisió tan valenta.

Temptacions populistes

França, república pluricultural i lai-
ca en què viuen sis milions de mu-
sulmans, ha patit tensions socials 
derivades del fenomen de la immi-
gració massiva i de la convivència 
de creences tan arrelades com el ca-
tolicisme i l’islam. Tot i les tempta-

cions populistes, l’Estat sempre ha 
preservat els fonaments republi-
cans de respecte a totes les creen-
ces. Seria molt greu que, horrorit-
zada pels trets assassins d’ahir, la 
societat francesa, que també pa-
teix la crisi econòmica, donés ales 
a la islamofòbia. En aquest cas hau-
ria triomfat la part de provocació 
que té aquest atemptat.
 De la mateixa manera, qual-
sevol reacció que pretengui jus-
tificar, comprendre o disculpar 
aquesta barbàrie basant-se en la 
presumpta radicalitat dels perio-
distes de Charlie Hebdo tindrà sem-
pre al davant els que defensem els 
valors, tan maltractats avui, del 
pluralisme i la llibertat.

Els valors
de ‘Charlie 
Hebdo’

@JuanchoDumall

 Aquests valors, els que van forjar 
el món lliure que avui coneixem, 
van ser els que el setmanari Charlie 
Hebdo va exhibir per defensar la pu-
blicació de vinyetes que tenien Ma-
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no és per
res, és
per tot

JULI

Capella

E
l poder té el vici de bom-
bardejar la seva població 
amb eslògans publicita-
ris innecessaris. Potser és 
culpa de Milton Glaser i el 

seu celebèrrim I love NY. La llàstima 
és que per aquí no hem tingut tan-
ta sort. Als anys 40 el diplomàtic 
franquista Luis Antonio Bolín va te-
nir la feliç ocurrència de l’Spain is 
different; a vegades dir la veritat 
funciona. Més tard, quan Miró va 
regalar el seu famós dibuix del sol 
a l’Estat, se’ls va acudir Espanya, tot 
sota el sol. Encara que al cap de poc 
hi van afegir amb traç cal·ligràfic 
nou entre tot i sota. ¡Brillant! Al final, 
l’arrogància de l’agència publicità-
ria de torn va arribar a l’I need Spa-
in, i recentment algun geni creatiu 
va proposar Espanya marca. ¿Quant 
ens ha costat? Algú es forra entaba-
nant polítics.

 Però aquí les coses no són mi-
llors. Tots recordem el to paterna-
lista de La feina mal feta no té futur i 
la feina ben feta no té fronteres i del cas 
omís que en van fer els mateixos 
governants. Ridícul va ser el Som 
6 milions, amb el consegüent acu-
dit de xinesos. Després van arribar 
obvietats com La gent és la força de 
Catalunya, Anirem endavant o Entre 
tots millor.  ¿Realment han servit 
d’alguna cosa?
 Barcelona també ha estat vícti-
ma del virus. Va començar amb el 
Més que mai, mentre alguns pensa-
ven «mai més». Els van seguir el Po-
sa’t guapa i un seguit d’ocurrències 
més o menys enginyoses, però sem-
pre innecessàries. La penúltima  
–perquè òbviament se’n seguiran 
fent a costa dels nostres impos-
tos– és Barcelona inspira. Un dels 
seus anuncis diu: «No és per res en 
concret, és per tot» –deu ser per 
no cagar-la– i el segueix un llistat 
d’ítems que hi acaben incloent ni 
més ni menys que la felicitat.
 Ja n’hi ha prou d’adoctrina-
ment institucional amb pressupos-
tos públics. La millor publicitat de 
cada govern és fer bé les coses. Que 
no es preocupin, que sabrem veu-
re-ho. H

el poder bombardeja 
la gent amb eslògans 
d’adoctrinament 
institucional 
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