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M
ALGRAT les promeses del president
Mariano Rajoy, el Govern espanyol ha
decidit no revalorar les pensions amb la
desviació de l’IPC, el 2,9%, i no pagar

els 3.800milions d’euros que això suposava a fi de ga-
rantir a final del 2012 que el dèficit públic no sobre-
passi el 7% del PIB.Malauradament, els compromisos
en aquests moments amb Europa passen per sobre de
les promeses als espanyols.
La raó de tot això sembla que es deu a una recom-

posició de la despesa social, alterada per la duresa de
la crisi econòmica, que ha portat la taxa d’atur per so-
bre del 25% de la població activa. A canvi, la retallada
ha estat molt dura. Els jubilats no cobraran l’actualit-
zació de la pensió, en forma de paga extra al gener,
perquè les arques públiques no donen per a més.
De fet, la dificultat de la situació es percep en

l’apel·lació del Govern al fons de reserva de la Segure-
tat Social (la guardiola de les pensions) per poder així
disposar de 3.503 milions d’euros fins a final d’any i
abonar la paga extraordinària de Nadal als pensionis-
tes, que ascendeix a 3.500 milions.
Deia Mariano Rajoy que l’últim que tocaria serien

les pensions, però igual com va passar amb els impos-
tos, els bons desitjos o els programes electorals es
veuen sovint superats pels esdeveniments.
La Comissió Europea, el Banc Central Europeu

(BCE) o el FonsMonetari Internacional havien insistit
fins a la sacietat que calia retallar les pensions. El
Ministeri d’Ocupació ha lluitat fins a última hora per
mantenir-les. En aquesta fase d’ajust, amb un atur
elevadíssim, en moltes famílies espanyoles la pensió
de l’avi o de l’àvia és un ingrés essencial. El Govern ha

intentat preservar-ne el poder de compra, però no ha
pogut. Segons va dir ahir la ministra Fátima Báñez
després del Consell de Ministres, la decisió de no ac-
tualitzar les pensions “ha estat molt difícil”.
El tràngol que això suposa hauria de ser alhora un

esperó per introduir una reforma de la Seguretat So-
cial que permeti en el futur no incomplir les promeses
als jubilats. Ahir, el PSOE va anunciar que no s’oposa a
possibles canvis en la normativa. Aquest oferiment és
molt valuós i hauria de ser recollit pel Govern, ja que
van ser els socialistes els que van dissenyar el factor de
sostenibilitat. És a dir, que la revaloració no es faci
amb l’IPC, sinó amb les possibilitats econòmiques
reals del país per poder pagar-les.
Caldrà explorar noves fórmules d’assegurar les pen-

sionsdemanera que els canvis donin seguretat als jubi-
lats. La bombolla immobiliària s’explica en bona part
per la pretensió demolts espanyols de cobrir-se amb la
compra d’un habitatge del risc de no cobrar la pensió
que els correspondria. Cal evitar fugides cap endavant.
Quant a la inflació, l’IPC va caure al novembre grà-

cies al descens en els preus dels carburants, reflex en
part de la conjuntura econòmica, però sobretot per l’ac-
tuació del Govern espanyol. Les reunions entre alts
funcionaris del Ministeri d’Indústria amb responsa-
bles de les petrolieres han estat decisives.
En aquest sentit, l’Executiu ha de vigilar la inflació

perquè si bé ha baixat del 3,5% de l’octubre al 2,9% del
novembre, continua per sobre de la mitjana a l’euro-
zona, que és del 2,2%. Ésmolt important no defraudar
les expectatives socials i per això és essencial millorar
l’eficàcia de l’economia espanyola, perquè treballi a
preus més baixos i sigui més competitiva.

Durcanvi deplans enpensions

D
URANT els seus 165 anys d’història, el
Gran Teatre del Liceu ha passat per molt
diverses vicissituds. Algunes han estat glo-
rioses, gràcies al concurs dels principals

compositors, cantants, directors d’orquestra, músics i
escenògrafs nacionals i estrangers. Altres han estat
menys afortunades, com els incendis que van arrasar
la sala i l’escenari el 1861 i el 1994; o com l’atemptat
anarquista del 1893, que va causar una vintena de víc-
timesmortals. Si les primeres van contribuir a forjar la
memòria artística del coliseu de la Rambla, les segones
en van amenaçar la continuïtat, encara que, finalment,
van tenir un efecte positiu, perquè van subratllar l’es-
treta vinculació de la societat barcelonina amb el tea-
tre i la seva voluntat de preservar-lo.
El Gran Teatre del Liceu s’enfronta ara a una nova

vicissitud que, sense causar els estralls del foc o les
bombes, el col·loquen davant una tessitura molt deli-
cada. Aquesta vegada el problema és d’índole econò-
mica i ve propiciat per la crisi. Els números són ina-
pel·lables. Si la temporada 2007-2008 el Liceu va dis-
posard’unpressupost que superava els 57milionsd’eu-
ros, en anys successius s’ha anat reduint fins a arribar
als 43 milions de la temporada 2011-2012. Per desgrà-
cia, aquesta tendència a la baixa es manté ara: el 33%

del pressupost aprovat el març passat per a la present
temporada, en concepte d’aportacions institucionals,
corre el risc d’esfumar-se. Si s’hi afegeix un descens
dels ingressos per entrades, derivat en part de l’aug-
ment de l’IVA cultural al 21%, s’entendrà que el pres-
supost del Liceu previst per aquest any s’estigui re-
tallant en més de quatre milions. Davant aquesta
situació, la direcció general del Liceu està dissenyant
un pla de viabilitat que, entre altres conseqüències,
comportarà una reducció de funcions. A més, ja s’han
apujat preus d’entrades, i es plantegen negociacions
per reduir la massa salarial.
Després de la reconstrucció, el Liceu va arribar a su-

mar 25.000 abonats. Ara ha de lluitar, de manera irre-
nunciable, per mantenir el nivell de qualitat. Serà amb
una oferta més cara per a l’aficionat i més reduïda en
dimensions. Aquesta política, basada en la idea d’ajus-
tar l’oferta a la demanda real, busca la màxima ocupa-
ció i optimitzar recursos. Sembla raonable. Però, ja
que la crisi es pot prolongar, és clar que el Liceu ha
d’explorar altres fonts de finançament que li permetin
sobreviure amb dignitat. El mecenatge particular es
perfila comuna d’aquestes possibilitats. És una via poc
explorada aquí, però que ja dóna fruits molt notables
en altres països.

El futurdel Liceu

Compulsió

A
ls vestíbuls de dues esta-
cions del metro barceloní
han inaugurat botigues vir-
tuals on la gent pot comprar

amb mòbils intel·ligents si hi tenen
instal·lada l’aplicació Pickbe. L’aplica-
ció està disponible per a iPhone i per
a mòbils amb el dispositiu Android.
Les compres es fan captant els codis
QR de cada producte. Hi ha des de lli-
bres a roba, passant per productes de
supermercat, de farmàcia...
No fa gaires lustres, quan va aparèi-

xer la possibilitat de comprar des de
l’ordinador de casa,molta gent s’ho va
mirar amb reticència. Tant pel recel
que provoca donar el número de la tar-
geta de crèdit com per la possibilitat
que t’estafin. Però de seguida que es
va comprovar que en general no passa-
va res d’estrany i que els productes ar-
riben a casa en perfectes condicions,
la venda per internet es va disparar.
Jo me n’he fet un tip, de comprar,
sobretot llibres i CD però també mò-
bils, accessoris per a mòbils, robots
Roomba i sabates amples, a una saba-
teria de Kaiserslautern anomenada
Tobias Mayer. Només una vegada em
van estafar. Va ser una llibreria on
line italiana, que em va enviar dos

exemplars d’un mateix llibre d’Ar-
thurMiller quan només n’havia dema-
nat un (evidentment me’ls va cobrar
tots dos). Però en general tot funciona
a la perfecció. Fins a tal punt s’ha fet
habitual comprar a distància que per
força havia d’arribar aquest nou pas.
Si no m’equivoco, la primera a fer-lo
va ser una companyia sud-coreana de
supermercats –Homeplus, que per-
tany a la britànica Tesco– perquè els
viatgers del metro de Seül poguessin
comprar, no sols des dels vestíbuls de
les estacions, sinó des de les andanes,
també permitjà de codis QR. La logís-
tica eficient de la cadena de supermer-
cats fa que, poc després de baixar del
metro i arribar a casa, truqui a la por-
ta el repartidor, amb tot el que has
comprat. A Praga va ser Procter &
Gamble –Pantene, Gillette, Fairy, Ari-
el, Oral-B, Tampax...– qui, l’any pas-
sat, va instal·lar les primeres botigues
d’aquesta mena a quatre estacions de
Praga. Aquest mes de gener va ser la
marca de paper higiènic Renova qui
en va posar a les andanes dels metros
de Lisboa i Porto.
Amb relació a comprar al supermer-

cat, els avantatges de fer-ho al metro
són que no has de suportar els que, a
la cua, sempre intenten colar-se, ni el
fet que la cua avanci amb lentitud
exasperant. Amb relació a comprar
des de l’ordinador, l’avantatge és que
evites l’efecte que als Estats Units es
coneix com a BUI (buying under the
influence) i que consisteix a comprar
per internet quan ets a casa amb set o
vuit gots demés i, al cap d’unes setma-
nes, veus que, per exemple, t’arriba
d’Ohio un paquet gegantí amb dos lle-
nyers dins, i penses: “¿Això ho he de-
manat jo?”. Fins que recordes que, sí,
una nit boirosa vas decidir que t’era
imprescindible comprar immediata-
ment aquests dos llenyers d’acer, de
2,50metres d’amplada per 1,22 d’altu-
ra i 40 centímetres de fons.c

Al metro barceloní han
inaugurat botigues on
pots comprar amb mòbils
amb l’aplicació Pickbe
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