
E
n la mitologia nòrdica, les 
valquíries, filles del déu 
Wotan i de la mare terra Er-
da, recollien les ànimes 

dels herois caiguts i les portaven al 
Walhalla, la casa dels déus per pre-
parar-se per a la batalla final. L’em-
premta d’aquestes dones guerreres 
va inspirar una de les genials òperes 
de la tetralogia de Wagner –re-   
presentada magníficament aquests 
dies al Gran Teatre del Liceu– i sub-
jau en l’ideari artístic i cultural de 
les societats nòrdiques, a la vegada 
que ha inspirat moltes heroïnes de 
pel·lícula i de conte. 
 Potser és aventurat per a alguns 
vincular la mitologia i la tradició 
amb el lideratge dels països nòrdics 
en igualtat de gènere, amb Islàndia, 
Finlàndia, Noruega i Suècia al cap-
davant. Però l’informe anual sobre 

igualtat de gènere que elabora el 
Fòrum Econòmic Mundial mostra 
clarament la bretxa d’aquestes so-
cietats respecte a Espanya, que va 
ocupar el lloc número 30 el 2013, 
quatre esglaons per sota de l’exerci-
ci anterior. L’índex mesura les bret-
xes de gènere en participació eco-
nòmica i mercat laboral, educació, 
sanitat i esperança de vida, i parti-
cipació política, i té en compte 136 
països.
 El suspens d’Espanya és demo-
lidor i per això encara és més dece-
bedora la lleugeresa de les mesures 
presentades pel Govern divendres 
passat, suposadament orientades a 
millorar la presència de les dones en 
el món de l’empresa.
 L’Executiu ni tan sols ha marcat 
uns objectius clars per a la presència 
de dones en els consells d’adminis-

tració de les firmes cotitzades i tam-
poc ha previst sancions. Un anunci 
oportunista presentat enmig de la 
polèmica generada per les declaraci-
ons masclistes del candidat a les eu-
ropees Miguel Arias Cañete. La legis-
lació espanyola se situa així a anys 
llum de les pràctiques de països com 
Noruega, que obliga a fer que la re-
presentació de cada sexe en els alts 
càrrecs de les empreses sigui, d’al-
menys, el 40%.
 En les fotografies que represen-
ten el poder econòmic i polític a Es-

panya gairebé no figuren cares feme-
nines. Estan absents completament 
de la imatge de família del Consell 
Empresarial per a la Competitivitat, 
que presideix César Alierta. 
 Tampoc apareix ni una dona 
a la foto del fòrum Pont Aeri, un 
grup de reflexió i diàleg impulsat 
per empresaris i professionals de 
Barcelona i Madrid. Fins i tot entre 
els caps de llista a Catalunya dels 
principals partits a les eleccions eu-
ropees la presència femenina es re-
dueix a una d’entre sis candidats. 
 Davant d’aquesta absència de do-
nes a la cúpula del poder, només 
queda l’opció de delectar-se momen-
tàniament amb la Cavalcada de les val-
quíries. I deixar-se portar una estona 
per la mitologia. H
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Octubre del 2011, a s’Agaró. Debat 
sobre estratègies per afrontar la cri-
si, que alguns encara consideraven 
passatgera. Venien les eleccions ge-
nerals amb un PP en franca ascen-
dència. El llavors director de l’Ins-
titut d’Empresa, Luis de Guindos, i 
l’exsecretari del ministeri d’Indús-
tria Joan Trullén van polemitzar 
en públic. El primer defensava la 
urgència de la reforma laboral. El 
segon advertia del risc de deixar a 
la cuneta els més febles econòmi-
cament. 
 El cicle, ara ho sabem, no ha fina-
litzat, però ja hi ha algunes evidèn-
cies estadístiques dels efectes de de-
terminades polítiques conservado-
res (sense distinció de color en els 
governs europeus). Dimecres, en 
la sessió tècnica del Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona (PEMB), 
Joan Trullén, catedràtic d’Econo-
mia, va presentar dades molt reve-
ladores. La principal: entre el 2006 
i el 2011 la distribució de la renda 
en el que coneixem com a Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (3,6 mili-
ons d’habitants) ha retrocedit als 
paràmetres del 1995. Salt enrere 
de 15 anys en desigualtat en només 
cinc anys de polítiques públiques 
restrictives.
 La xifra té el seu context para-
doxal. També a la primera part 
d’aquest llarg període de conso-
lidació del motor econòmic me-
tropolità, entre el 1985 i el 2006, 
es van arribar a crear 1,2 milions 
de llocs de treball, que van conver-
tir l’èxit del binomi indústria-ser-
veis en la zona líder de les expor-
tacions espanyoles. No s’ha perdut 
aquesta condició, però sí mig mi-
lió de llocs de treball entre el 2006 
i el 2011. Encara pitjor: s’ha esbor-
rat una part essencial del model, el 
creixement inclusiu. Ho reflecteix 

L’Europa metropolitana

una de les estadístiques que utilitza 
l’OCDE per obtenir dades equipara-
bles. Es tracta de l’índex de Gini, que 
mesura la renda disponible en con-
junts socials amplis. Aquest indica-
dor, amb dades de tota mena, esta-
bleix el 0 com a igualtat absoluta i l’1 
com la màxima desigualtat. Al món, 
Noruega està en 0,20 i l’Àfrica subsa-
hariana, en 0,80.
 Per a Barcelona i l’àrea metro-
politana com a conjunt econòmic 
(abans anava de Mataró a Igualada, 
ara amb l’alta velocitat, s’eixampla), 
l’índex de Gini era 0,37 el 1985, va 
millorar fins a 0,26 el 2006 i ha bai-
xat a 0,30 el 2011 (igual que el 1995). 
En aquest context, les dècimes re-
flecteixen grans canvis. És una ten-
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dència, no una moda, dir que aug-
menta la desigualtat.
 En aquesta mateixa sessió tam-
bé va intervenir-hi el catedràtic 
d’Economia Urbana de la Univer-
sitat de Milà Roberto Camagni. Ex-
pert en regionalisme europeu, Ca-
magni va deixar dijous dos missat-
ges clarificadors. Primer, que la 
fortalesa econòmica d’Europa està 
a la xarxa de grans zones metropo-
litanes. Segon, que les noves políti-
ques europees de cohesió tindran 
més en compte aquesta realitat 
que el clàssic de l’Europa de les re-
gions. L’efecte d’aquesta visió tam-
bé serà tendència.
 Recuperar la visió inclusiva i so-
cial de l’economia en clau euro-
pea, fora d’això, no és nou. Seria 

tornar als orígens, quan l’embrió 
de la UE actual, llavors només Co-
munitat Econòmica, va fondre el 
millor de la democràcia cristiana i 
la socialdemocràcia. En els passats 
dies de campanya també hi va ha-
ver documents recordatoris. Un, 
del Centre d’Estudis Econòmics i 
Socials, en la síntesi del qual Joan 
Elias reitera que l’Estat del benes-
tar és el que «dóna cohesió a la so-
cietat»; i que «el model no ha d’es-
tar subjecte a oscil·lacions del cicle 
polític». Per una altra banda, el col-
lectiu Economistes davant la Crisi 
(Emili Ferrer coordina a Catalunya) 
reclama, en coincidència, «recu-
perar Europa sobre les bases del 
benestar» sense perdre competiti-
vitat. Això exigeix un encara ine-
xistent mercat europeu de treball. 
Tendències que 
s’han de tenir en 
compte. H

33 sessió de debat del pla Estratègic metropolità de Barcelona, dijous passat, a la seu d’UGT.  
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33 joan Trullén, vicepresident del pEmB, durant la seva intervenció. 

jOAN COrTADELLAs

La desigualtat de rendes a la Gran Barcelona retrocedeix al nivell de 1995
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