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riquesa a la societat, les 
primeres cohorts de la 
generació del baby boom 
arribaran a la jubilació 
a partir de la dècada que 
ve, amb un increment 
esperat del nombre de 
pensions molt pronun-
ciat. Les recents estima-
cions ofertes per la Segu-
retat Social parlen d’un 
augment del nombre de 
pensions des dels 9 mili-
ons actuals fins a apro-
ximadament 15 milions 
el 2050. Evidentment, és 
aquesta combinació en-
tre el nombre esperat de 
pensions a pagar i l’ele-
vat nombre d’anys que vi-
uen els ciutadans després de la jubi-
lació el que ha fet saltar l’alarma, en 
una situació, a més a més, gens afa-
vorida des del punt de vista econò-
mic, amb elevades taxes de desocu-
pació i pronunciades caigudes, per 
tant, de les cotitzacions a la Segure-
tat Social.
 L’Informe sobre el factor de sostenibili-
tat del sistema públic de pensions té, des 
del meu punt de vista, diferents fun-
cions. Evidentment, posa de mani-
fest com es defineix i calcula aquest 
factor, compost en primer lloc pel 
factor d’equitat intergeneracional, 
que busca que les condicions de les 
pensions siguin iguals per a tots els 
jubilats amb independència de la 
cohort demogràfica a la qual perta-
nyin, i, en segon lloc, pel factor de re-
valorització anual, que té en comp-
te l’evolució de la relació entre els 
ingressos i les despeses del sistema, 
plantejant com a objectiu garantir 

Pensions públiques, qüestió prioritària
La reforma del sistema s’ha de fer amb total transparència i amb la implicació dels ciutadans 

A
l’abril, i per acord del 
Consell de Ministres, un 
grup d’experts rebíem 
l’encàrrec de definir el 
factor de sostenibilitat 

del sistema públic actual de pensi-
ons. Un sistema en què, com és ben 
sabut, les despeses que es generen 
cada any com a conseqüència del 
pagament als pensionistes es finan-
cen amb els ingressos rebuts a par-
tir, fonamentalment, de les cotitza-
cions realitzades per la població ac-
tiva. Un sistema, per tant, de 
repartiment, en què intrínseca-
ment subjau un pacte intergenera-
cional entre els ciutadans, que ha de 
mantenir-se en el temps. Un sistema 
el funcionament del qual ha de ser 
totalment transparent i conegut 
per la societat donat que, tard o 
d’hora, acabarà derivant en la prin-
cipal font d’ingressos de la gent 
gran i en la nostra.

Com  vam comentar pública-
ment a Madrid el dia que vam fer en-
trega de l’informe, en la societat es-
panyola, i òbviament també en la 
catalana, es produeixen dos fets pa-
radoxals, que no deixen de ser bo-
nes notícies. La primera és que les 
persones jubilades viuen cada vega-
da més com a conseqüència de l’aug-
ment de l’esperança de vida més en-
llà dels 65 anys. La segona, que, des-
prés de diverses dècades aportant 

l’equilibri pressupostari a llarg ter-
mini. Es tracta d’un conjunt de fór-
mules que més enllà de la complexi-
tat, inherent a l’objectiu perseguit, 
no hauria d’impedir no obstant que 
els ciutadans percebessin l’elevat 
contingut social que s’ha pretès do-
nar a l’informe, posant de manifest 
fets que han de ser fonamentals en 
la societat actual i que no poden pas-
sar-se per alt. 
 L’informe fa referència a un fet 
que fa temps que s’observa en la nos-
tra societat: l’aparent escassa preo-
cupació que fins ara semblava exis-
tir en els ciutadans corrents sobre la 
sostenibilitat del sistema de pensi-
ons, posada de manifest, per exem-
ple, a través de les enquestes d’opi-
nió. Això no té per què ser dolent, 
probablement, com a mostra de la 
confiança que els individus tenen en 
els canals democràtics que els repre-
senten. Però és necessari aflorar la 
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rellevància que les pensions tenen 
en la vida dels individus, actuals i 
futurs, tenint en compte el temps 
que s’espera que necessitaran per-
cebre-les.

Un altre fet posat de mani-
fest és la necessitat de transparèn-
cia, condició necessària per a la sos-
tenibilitat d’un sistema de pensi-
ons. Com s’assenyala textualment 
en l’informe, per raons tant econò-
miques com socials i polítiques, la 
ciutadania ha d’estar implicada en 
el debat i en la solució dels proble-
mes del sistema. I perquè ho pugui 
estar  ha d’estar informada sobre 
el seu estat i funcionament de ma-
nera regular i contínua. Ha de dis-
posar tant d’informació agregada, 
sobre el sistema, com desagrega-
da, de la seva pròpia pensió, actu-
al o futura.
 L’informe reflecteix addicional-
ment que diversos països del nos-
tre entorn ja apliquen diferents 
factors de sostenibilitat en els seus 
sistemes de pensions, probable-
ment perquè els efectes de l’arri-
bada a la jubilació de cohorts molt 
nombroses de població han estat 
anteriors a quan ho seran al nostre 
país, o perquè els desequilibris eco-
nòmics així ho han aconsellat.
 La sostenibilitat dels sistemes 
de pensions és, per tant, un objec-
tiu perseguit per les diferents soci-
etats, en què tots d’una manera o 
una altra ens veiem implicats i so-
bre el qual hem d’exigir la màxima 
responsabilitat a l’hora de prendre 
decisions. H
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U
na extraordinària 
lluitadora, campiona 
de judo, ha saltat des 
del balcó i ha mort. 
S’ha llançat al buit 

des d’un quinzè pis. Sembla que 
ha estat un suïcidi, conseqüèn-
cia d’una llarga depressió, i es 
diu que ja havia intentat matar-
se altres vegades. Només tenia 
vint-i-vuit anys. Ielena Ivasxénko, 
la victoriosa esportista, sembla 
que passava per dificultats afec-
tives.
 Els diaris russos expliquen 
que, anys enrere, l’atleta ja havia 
alternat una sèrie de triomfs 
amb algunes adversitats senti-
mentals. Potser algun psicòleg 
diria que el seu progrés com a 
lluitadora era una manera de 
compensar-les. En aquest cas tin-
dria un punt feble que, com se 
sol dir, paradoxalment ha acabat 
sent més fort que la seva tècnica 
de lluita.
 Aquest conflicte té una gran-
desa, un punt d’èpica, que no sé 
veure en aquests morts que s’han 
produït últimament per culpa 

del denominat balconing.
 Saltar del balcó no pot ser qua-
lificat d’esport de risc, sinó de te-
meritat pura i dura. Però sembla 
que hi ha joves que practiquen 
aquest exercici amb més passió 
que coneixement. Un noi ha per-
dut el control dels moviments 
del seu cos quan volia llançar-se 
a una piscina des del pis d’un ho-
tel. Era un turista alemany i l’han 
dut a l’hospital de Lloret en estat 
greu. Sílvia Oller explica que, l’es-
tiu passat, un altre noi alemany, 
intentant passar d’un edifici al 
del costat arrapant-se als bal-
cons, va caure des del pis quinzè 
i va morir.
 Hi ha més casos d’aquesta vo-
cació suïcida, pròpia, em sem-
bla, de turistes nòrdics.
 Així com els alpinistes s’equi-
pen adequadament per intentar 
una ascensió, i s’alimenten d’a-
cord amb el programa energètic, 
els balconistes van de balcó en bal-
có escalant amb sandàlies, i la se-
va alimentació sovint és l’alco-
hol.
 A l’estiu la mort no fa vacan-
ces. H
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Saltar d’un balcó
no pot ser qualificat
d’esport de risc, sinó
de temeritat pura i dura

la mort
es troba 
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Sense xarxa

que es feien al Cirque du Soleil, 
que era un entramat empresari-
al sense ànima en el qual no exis-
tia l’error ni el perill sinó única-
ment la netedat de la perfecció 
col·lectiva. Si un grup de nens xi-
nesos malabaristes agafaven, tots 
ells, una gastritis, n’arribava un 
carregament nou i el muntatge 
no es veia afectat. Amb la mort de 
l’acròbata Sassoon dalt de l’esce-
nari, a Las Vegas, el Cirque du So-
leil ha viscut la seva primera des-
gràcia, en el terreny on els errors, 
que semblaven impossibles, con-
dueixen a la mort. El mateix cre-
ador del circ ha declarat que «ai-
xò demostra que els nostres artis-
tes són extraordinaris i únics». Ha 
hagut d’arribar la tragèdia per en-
tendre que el CdS no era una mà-
quina de llums i marxandatge. H

F
a uns dies, Nick Wallenda va 
travessar el Grand Canyon 
del Colorado amb una barra 
d’equilibrista entre les 

mans i sense cap mena de subjecci-
ons, a quasi cinc-cents metres de la 
llera del riu i al llarg de més de qua-
tre-cents metres que van ser eterns, 
suspesos en el buit. Aquest home va 
desafiar com ningú les lleis de la 
gravetat i del vertigen i va conser-
var la calma en una lluita sense tre-
va contra els nervis i contra el que 
semblava inevitable: precipitar-se 
cap al no-res. Fer-ho sense seguretat 
augmentava el risc, no cal dir-ho, i 
proporcionava a l’espectacle una 
determinada sensació de veritat 
que és el que molts espectadors van 
a buscar en aquesta mena de núme-
ros circenses.
 Aquesta és una de les crítiques 
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Si el pis ho permet, cadascun en 
un dormitori diferent. El passadís, 
la frontera. La porta, un baluard 
inexpugnable. Si l’espai és escàs, 
al llit s’aixequen murs amb silen-
cis. Esquena contra esquena i el 
desig de trobar-se molt lluny d’uns 
llençols que es perceben com si 
fossin cadenes.
 Com sempre, els fills es conver-
teixen en unes esponges del des-
contentament i intenten apren-
dre a conviure amb el desamor, 
una assignatura per a la qual no 
s’aconsegueix mai l’aprovat. Els 
àpats s’omplen de dissimulaci-
ons, si no és d’esclats d’enuig i re-
trets. És difícil mantenir la calma. 
Impossible amagar tanta infelici-
tat. Presidint la taula, la cara més 
íntima i callada, però sempre cru-
el, de la crisi. H

••• 
ho mantindrà la crisi. Encara 
que aquest final no forma part 
de la litúrgia de cap casament, 
el cert és que amb l’atur o el 

sou retallat, o l’amenaça de tots 
dos, el compte corrent s’erigeix en 
la gran presó de la llibertat perso-
nal. Si una hipoteca compartida 
lliga més que qualsevol vot nupci-
al, la possibilitat de no poder fer-hi 
front és una condemna de presó 
que no té límit de dies. ¿Quantes 
parelles es mantenen unides per-
què no poden assumir els costos 
derivats d’un divorci ni, molt 
menys, el lloguer d’una segona vi-
venda? Aleshores, quan el context 
econòmic invalida la voluntat, 
quan l’escassetat converteix una 
ruptura en una aventura inassu-
mible, la llar esdevé un trist terri-
tori hostil de trinxeres invisibles. 

el que Déu va unir...
EMMA Riverola


