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Puntí

H
o  diré en cinc paraules 
(en set segons García-
Albiol): Pablo Casado 
em fa por. Cada cop 
que el nou líder del PP 

parla en públic, és posiciona més a 
la dreta de la dreta del seu partit. 
Sense manies, torero, torero. Tan 
aviat pot glorificar una idea imperi-
al d’Espanya —«la hispanitat és la fi-
ta més important de l’home»— com 
compara les presons catalanes amb 
les del narcotràfic. Si una cosa té 
Casado és que no dissimula: un 
per un s’ha anat apropiant els mi-
ratges demagògics d’Albert Rivera 
i Ciutadans —i espera’t, quan vul-
gui atreure els votants de VOX—. 
Així reprèn velles afirmacions gas-
tades, com allò de la llengua caste-
llana amenaçada pel català, o la 
kale borroka trasplantada a Catalu-
nya, o com titllar Podem d’«es-
querra radical».  

Dies enrere el New York Times 
analitzava si Donald Trump fa ser-
vir tècniques feixistes per imposar-

se, i la resposta era òbvia. Jason 
Stanley, professor de Yale, ho resu-
mia en tres idees bàsiques: divulgar 
la fe en un passat mític del país, 
sembrar la divisió dins la societat i, 
finalment, atacar la realitat a tra-
vés de la propaganda, si cal fent ser-
vir teories de conspiració. Ara ma-
teix aquesta és la via de Trump, Or-
ban, Erdogan o Duterte, i salta a la 
vista que Casado ja té el mapa. 

 
CASADO  també em fa pen-
sar en un llibret que va fer fortuna 
als anys 90: On Bullshit, del filò  - 
sof Harry G. Frankfurt. El sentit 
d’aquesta paraula, bullshit, costa de 
traduir. L’edició espanyola es va 
dir Sobre la charlatanería. Frankfurt 
explica que el discurs bullshit vol 
convèncer la gent a qualsevol 
preu, servint-se de la seva posició 
pública, i va més enllà de la menti-
da perquè, en el fons, la veritat li 
resulta indiferent. A la seva refle-
xió hi ressonen aquelles paraules 
de Hannah Arendt a Els orígens del 
totalitarisme: «El que convenç les 
masses no són els fets, ni tan sols 
els fets inventats, sinó tan sols la 
coherència del sistema de què se 
suposa que formen part». Veient 
el panorama, potser és hora que el 
llibret de Frankfurt es tradueixi i 
circuli de nou. H

Perfil polític

Xarlatà amb  
un destí 

Troia, la guerra

L
a gran dificultat a la qual 
s’enfronta Eduard Farelo en 
el muntatge que avui es pre-
senta a la Biblioteca de Cata-

lunya (estrenat fa poc a Temporada 
Alta) és aconseguir que la paraula es 
faci cos, i lluita dels cossos, i sang i 
plor, i que les muralles de Troia si-
guin reals i que el desembarcament 
dels grecs a les platges on hi haurà la 
guerra més devastadora, la més anti-
ga, sigui percebut en tota la seva 
magnitud, i que les platges facin pu-
dor dels cossos cremats i que les es-
pases fereixin de debò i que, de debò, 
els homes plorin per tanta crueltat. I 
ho aconsegueix. Una Ilíada, la versió 
de Lisa Peterson i Denis O’Hare, és 
alhora un exercici de virtuosisme i 
un intent reeixit per fer veure que la 
vella història explicada per Homer, o 

pels poetes que el van precedir i 
que van anar cantant la batalla en-
tre Aquil·les i Hèctor, entre els 
aqueus i els troians, continua es-
sent un conte de fúria («Ho veieu?») 
que és contemporani perquè ens 
parla del nostre furor i de les guer-
res que mai no han deixat d’esquit-
xar de sang el planeta, des de Troia 
a Síria, al llarg de tots els segles 
dels segles.  

Un moment culminant del set-
ge és quan Aquil·les, amorosida la 
còlera pels plors compartits amb el 
rei Príam, el pare d’Hèctor, («els 
seus sospirs ressonen en la morada 
del guerrer»), decideix que «la rà-
bia se’n vagi per la finestra». Accep-
ta una treva. I així s’acaba la histò-
ria. I potser totes s’haurien d’aca-
bar així. H

Dues mirades

JOSEP MARIA Fonalleras EMMA Riverola

La taca

J
osep Borrell, ministre d’Exte-
riors, ha retirat l’estatus di-
plomàtic al delegat del Go-
vern de Flandes per les nom-

broses declaracions crítiques del 
president del Parlament de Flandes, 
Jan Peumans, a Espanya. L’última 
gota va caure dimecres passat quan 
Peumans va afirmar que «el Govern 
espanyol és incapaç de complir les 
condicions per formar part d’una 
Europa democràtica» i que «tancar 
polítics és un acte de violència». 

Té raó Borrell al defensar la de-
mocràcia consolidada espanyola, 
però totes les raons naufraguen en 
aquesta presó preventiva que asfi-
xia qualsevol possibilitat de donar 
aire a la normalitat. Tan fals és afir-
mar que vivim en una dictadura, 
com treure pit i assegurar que la 

nostra democràcia és impol·luta. 
Perquè aquest any a la presó de Jor-
di Cuixart i Jordi Sánchez és una ta-
ca massa profunda i dolorosa com 
per ser obviada. Ningú que no ob-
servi la realitat amb el filtre de la 
revenja veu en el comportament 
dels dos activistes un bri de violèn-
cia. Afirmar que aquesta es va pro-
duir és tergiversar tant el signifi-
cat de la paraula que, amb la ma-
teixa vara de mesurar que aplica 
Pablo Llarena, és l’Estat el que la 
comet. I aquesta reflexió s’acosta 
bastant a «tancar polítics és un acte 
de violència». 

La manera més contundent de 
combatre les crítiques denigrants 
és no donar raons per alimentar-les. 
La justícia espanyola ha d’estar a l’al-
tura de l’exigència democràtica. H

Pablo Casado em fa 
por;  cada vegada que 
parla, es col·loca més  
a la dreta de la dreta

Pensions, feina i capital
El cobrament del salari diferit és independent del que faci, o deixi de fer, el pensionista
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Oliver Alonso

E
l debat sobre pensions 
no cessa. El Govern ha 
decidit augmentar-les se-
gons l’IPC, i planeja mo-
dificar la reforma de Ma-

riano Rajoy del 2013 per reinstau-
rar la seva actualització amb 
aquest índex. Però ja el Fons Mo-
netari Internacional (FMI) de 
Christine Largarde ha posat el crit 
al cel i s’haurà de veure què dirà el 
comissari europeu d’Afers Econò-
mics i Financers, Pierre Moscovi-
ci: aquesta és una despesa que 
afecta el dèficit estructural, el que 
realment interessa a la Comissió 
Europea (CE). I tot i que hi ha la 
sospita que l’acord PSOE-Podem té 
més de programa electoral futur 
que de proposta actual de Pressu-
postos, el cert és que la discussió 
sobre la suma i l’actualització de 
les pensions és, i continuarà sent, 
a sobre de la taula. 

En relació amb això, la setmana 
passada Pedro Sánchez ha tingut 
algunes alegries. L’Institut Nacio-
nal d’Estadística aposta per un sal-
do migratori molt superior a l’esti-
mat anteriorment. Per a la pròxima 
dècada, l’ha elevat des de 30.000 
nous migrants a l’any a més de 
220.000 per any, tot i que manté la 
seva perspectiva negativa en el llarg 
termini: suau creixement de pobla-
ció i molt notable envelliment. Per 
la seva banda, l’Airef (Autoritat In-

dependent de Respon-
sabilitat Fiscal) consi-
dera que l’increment 
migratori hauria de si-
tuar, el 2068, la pobla-
ció espanyola entre 4 i 
13 milions per sobre 
de l’actual i, ja que el 
gruix d’aquest aug-
ment seria en pobla-
ció en edat de treba-
llar, això mitigaria les 
tensions en pensions. 
Però no se n’alegrin en 
excés: per als pròxims 
15 anys, els problemes en el sistema 
estan garantits. 

¿De què parlem realment quan 
es tracta de pensions? Per defini-
ció, no són més que salari diferit. 
És a dir, és un deute que es té amb 
l’assalariat al qual es va reduir el 
seu salari per finançar la seva pen-
sió o, en el seu cas, amb l’autònom 
que ha cotitzat. Tant és així que, a 
molts països, hi ha estimacions ofi-
cials d’aquest deute teòric futur. 
Són, en definitiva, rendes del tre-
ball abonades a posteriori. I si te-
nen algun dubte, preguntin a un 
empresari, o a un autònom, per 
què paga contribucions a la Segu-
retat Social. 

 
PER AIXÒ,  semblaria lògic 
que el cobrament d’aquest deute 
fos independent del que faci, o dei-
xi de fer, el pensionista. Alguna co-
sa d’això es va reconèixer en la re-
forma del 2013, que va establir que 
els jubilats poden compatibilitzar 
activitat (com a assalariats o autò-
noms) i pensió. Però es va quedar 
molt curta: només poden fer-ho 

aquells que hagin acumulat prou 
drets com per cobrar el 100% de la 
que els correspondria. Una cosa re-
alment sorprenent. Tant perquè és 
un dret individual previ, com per-
què els que més necessitarien con-
tinuar treballant, si així ho desit-
gessin, són els que no reuneixen 
els requisits per accedir a la totali-
tat de la prestació. 

A més, qui els compleixi tots, no 
se’ls posa fàcil la decisió, ja que per 
continuar en la seva activitat hau-
ran de fer front a un doble cost: si 
són assalariats o autònoms sense 
treballadors, deixaran de percebre el 
50% de la pensió que els correspon-
dria i, alhora, continuaran cotit-
zant a la Tresoreria de la Seguretat 
Social. Una cotització que en cap cas 
revertirà en el seu benefici. Per això, 
no és estrany que escriptors i artistes 
estiguin en peu de guerra: si no po-
den assolir el 100% de la seva pensió 
i els seus ingressos professionals su-
peren el salari mínim, han de re-
nunciar a la pensió o als seus drets 
d’autor i a la continuïtat de les seves 
carreres. I si poden cobrar tota la 

pensió, perdran la 
meitat per fer-la com-
patible amb aquests 
altres ingressos. 

Finalment. Si vos-
tè ha heretat o acu-
mulat actius, i rep 
els seus correspo-
nents rendiments, 
ningú li dirà res per 
ingressar, a més de la 
seva pensió, qualse-
vol suma en forma 
de rendes del capital. 
¿Una discriminació 

més a favor dels rendiments del 
capital, que s’afegeix a la seva me-
nor tributació en l’IRPF? Això 
sembla. 

 
DONATS ELS  problemes 
del sistema, aquesta situació no 
és raonable. Però, en especial, és 
injusta. El seu manteniment no-
més s’explica per l’existència 
d’una discriminació per edat, que 
es manifesta tant en contra dels 
més grans que busquen feina 
com,  posteriorment, quan es ju-
bilen. És hora que un Govern pro-
gressista, com el PSOE es pretén, 
acabi amb ella o faci passos en 
aquesta direcció. Sembla que avi-
at tindrem lleis que garantiran 
l’accés de dones a càrrecs direc-
tius. Benvingudes siguin. Però 
igual com avancem en la igualtat 
per sexes, hauríem de fer-ho en 
la igualtat per edat. I, en aquest 
cas, no es tracta de discriminació 
positiva. Es tracta, simplement, 
de deixar que cadascú decideixi 
per si mateix. H 
UAB i EuropeG.
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Discriminacions a la Seguretat Social


