
maig. Els símptomes en
cara són molt febles. No 
s’ha d’oblidar que són 
més d’1,7 milions de vi
vendes les que encara 
esperen comprador. Te
nint en compte la penú
ria que coneixen molts 
mileuristes o aspirants 
a aquesta condició, es 
necessitarà molt temps 
per pair tant totxo, espe
cialment el que té una 
localització i unes infra
estructures problemà
tiques. Si l’esclat de la 
bombolla va afectar de 
manera desigual les pro
mocions en curs, l’ab
sorció del parc de viven
des buides serà letàrgica 
i desigual. M’agradaria 
comprovar si Seseña, pa
radigma de l’absurd ur
banístic, segueix amb 
l’aspecte desèrtic i des
olador que tantes vega
des hem vist en imatges 
televisives o si ja s’hi veu 
vida pels carrers.

Es DIU que els països emer
gents també han apostat fort per 
la construcció per accelerar el seu 
creixement econòmic i donar aviat 
aixopluc als milions de ciutadans 
que no disposaven d’un sostre mí
nimament acceptable. No tots han 
adoptat el mateix patró urbanístic 
i financer. Però d’una lectura su
perficial dels mitjans se’n dedueix 
que comencen a tenir problemes 
per haver premut en excés l’acce
lerador i ara comproven que la ve
locitat impresa ha estat excessiva. 
No han après dels exemples espa
nyol i irlandès, el pecat dels quals 

El virus del totxo
Alguns països emergents han comès el mateix error que encara paguen Irlanda i Espanya

E
l Govern ha llançat les 
campanes al vol al conèi
xer que en el segon tri
mestre de l’any en curs el 
mercat immobiliari es

panyol, tan debilitat aquests últims 
anys, va experimentar un repunt. 
El nombre de transaccions i els 
preus semblaven sortir de la letar
gia en què estaven sumits. En al
guns llocs molt concrets es va inici
ar la construcció de noves vivendes. 
Ansiosos d’insuflar optimisme, i de 
guanyar vots en la sèrie d’eleccions 
futures, van extrapolar l’evolució 
positiva per assegurar que el sector 
immobiliari també estiraria el car
ro que ens ha de treure de les misè
ries de la recessió. 
 Analistes amb el cap més fred 
han tirat aigua al vi, sense per ai
xò negar el repunt. En primer lloc 
perquè és possible que el nou trac
tament fiscal sobre plusvàlues que 
entrarà en vigor l’any que ve hagi 
precipitat la realització de transac
cions en perjudici de les que hau
ríem tingut lloc en el futur si s’ha
gués mantingut inalterat el règim 
tributari. Però sobretot recorden 
que, si bé és cert que el juny pas
sat la concessió de crèdits hipote
caris va augmentar en un aprecia
ble 19% respecte al mateix mes de 
l’any anterior, només representa 
encara el 15% de la xifra aconsegui
da en les èpoques daurades. Recor
den també que tant transaccions 
com hipoteques van ser inferiors 
en l’al·ludit mes a les xifres del de 

ara expiem.
 Particularment sagnant és el cas 
mexicà, que per raons òbvies hau
ria tingut fàcil no repetir els errors 
comesos pel país del qual en un al
tre temps va ser colònia. I, no obs
tant els presidents Fox i Calderón, 
tots dos del PAN, es van llançar a fo
mentar la construcció de noves ur
banitzacions extensives, en zones 
allunyades de les grans ciutats, per 
així disposar de terrenys barats. Es 
van edificar centenars de milers de 
vivendes adossades amb l’esperan
ça que molts ciutadans, farts de viu
re amuntegats en grans urbs molt 
insegures, estarien encantats de 
reubicars’hi, encara que les seves 

dimensions fossin reduïdes. Les 
agències públiques (INFONAVIT i 
FOVISSSTE) es van encarregar de 
facilitar finançament barat, de
gudament subsidiat, per induir 
unes quantes empreses construc
tores a tirar endavant uns mega
lòmans projectes. Tot semblava 
anar sobre rodes, i van ser nom
brosos els que van picar l’ham i 
es van endeutar amb crèdits hipo
tecaris de llarguíssim venciment 
sense adonarse de les insuficièn
cies que l’oferta presentava: la bai
xa qualitat de la construcció, la in
suficiència o fins i tot absència de 
serveis públics, i la seva vocació de 
ciutat dormitori, a falta de llocs 
de treball als voltants. És el cas del 
barri de La Trinidad, que havia de 
ser el més distingit dels nous pro
jectes al municipi de Zumpango. 
De les 50 cases que s’alineen al car
rer de Santa Paulina només 10 es
tan habitades. L’enllumenat pú
blic no funciona i últimament la 
comunitat no té aigua potable. Els 
delinqüents campen al seu aire a 
falta de vigilància policial.

LEs EmprEsEs promo
tores estan en dificultats al no po
der cobrar els lloguers ni col·locar 
les vivendes que tenen buides o il
legalment ocupades. En la borsa 
de valors les seves accions han cai
gut en picat i algunes s’han vist 
obligades a presentar suspensió 
de pagaments. L’Estat federal as
segura que no sortirà en la seva 
ajuda. Peña Nieto, l’actual presi
dent, vol canviar de model urba
nístic. Però ja porta una càrrega 
a l’esquena que s’hauria pogut 
evitar amb una simple visita a Se 
seña. H
Economista.

ANTONI

Serra Ramoneda

L’absorció del parc de 
vivendes buides a Espanya  
serà letàrgica i gradual

LEONARD BEARD

La bombolla immobiliària

L
es bones expectatives de 
Podem en totes les enques
tes condicionaran, junta
ment amb el sobiranisme 
català, les línies mestres 

del nou mapa polític que ja es dibui
xa i que acabarà amb el desgastat es
quema nascut en les eleccions del 
1977, les primeres de la democrà
cia, i consagrat en les regles de joc es
tablertes a la Constitució del 1978. 
El terratrèmol que s’acosta tindrà 
especial impacte en el pol de l’es
querra, on la formació de Pablo Igle-
sias busca el seu espai a costa del 
PSOE i Izquierda Unida. Davant 
l’amenaça, aquestes dues formaci
ons han reaccionat de manera opo
sada. Mentre IU es prepara per a fu
tures aliances amb la força emer
gent (d’aquí ve el meteòric ascens 

15M i de les facultats de Ciències Po
lítiques.
 El secretari general del PSOE, Pe-
dro Sánchez, va ser contundent en 
el seu discurs de dissabte davant el 
comitè federal del partit: «Ens hem 
d’enfrontar amb la idea del popu
lisme. Un projecte que es constru
eix sobre el descrèdit de l’altre, sense 
aportar solucions, (...) amb propos
tes que provocarien frustració i un 
pobre futur per a Espanya». Una po
sició tan contundent com poc mati
sada. 

Tancar-se portes

Perquè ¿el PSOE no es tanca massa 
portes al desqualificar de forma tan 
genèrica una força política que li tre
pitja els talons en les enquestes i a la 

qual necessitarà per establir pactes 
en molts ajuntaments després de 
les eleccions municipals del prò
xim mes de maig? Potser Sánchez 
hauria d’haver mostrat la seva 
coincidència amb Iglesias en al
guns punts del programa de rege
neració democràtica i de defensa 
de l’Estat del benestar i marcar les 
diferències en els aspectes més bo-
livarians de l’ideari de Podem (pa
gament del deute, promesa d’im
plantar una renda bàsica per a tot 
ciutadà, etcètera).
 Està per veure si la denúncia del 
populisme en les ofertes d’Iglesias, 
Monedero, Errejón i Bescansa no 
es convertirà en un bumerang con
tra Sánchez i el PSOE.

Sánchez 
contra el 
populisme

@JuanchoDumall

del jove diputat Alberto Garzón), el 
PSOE ha optat per marcar territori, 
adoptar l’actitud circumspecta de 
partit de govern i denunciar el popu
lisme dels joves cadells sortits del 
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La roda

Votar el 9-N 
és el més 
responsable

SAÜL

Gordillo

C
omença al Parlament 
l’últim debat de polí
tica general d’una le
gislatura curta, la se
gona consecutiva. 

L’impacte polític d’aquesta Diada 
supera qualsevol intent de prolon
gar un mandat de quatre anys en 
el marc autonòmic actual. Davant 
l’asfíxia financera i el bloqueig ins
titucional del Govern espanyol  
–no hi ha notícia dels 23 punts que 
va plantejar Mas a Rajoy–, la uni
tat dels partits catalans que propo
sen la consulta del 9 de novembre 
(CDC, UDC, ERC, ICV, EUiA i CUP) 
haurà de superar una nova prova: 
convocarla i celebrarla malgrat 
la suspensió de Madrid. Dels au
tors «del cas Pujol farà baixar el su
flé independentista», observin a 
les seves pantalles la nova entrega: 
«No hi haurà consulta». Rajoy ha 
pres una decisió: no moure’s i 
mantenir segrestada la Constitu
ció a l’espera que els partits cata
lans es barallin.

 A ICVEUiA i UDC se’ls acaba el 
temps, i haurien de prendre algu
na decisió. CDC sembla convençu
da de mantenir el rumb, encara 
que li falta deixar anar llast amb 
la corrupció. ERC i la CUP apunten 
el camí de la ruptura democràtica 
davant l’immobilisme del PP. Dels 
autors d’«unitat, unitat i unitat» 
pensant en unes indefinides elec
cions plebiscitàries, també arriba 
la pel·lícula fem-ho bé. Són els matei
xos que durant les setmanes prèvi
es a la Diada es van dedicar a espe
cular amb la consulta i contradir 
el president. La V acaba de posar en 
el seu lloc els pronosticadors d’allà 
i d’aquí. La gent vol votar el 9N i 
quan molta gent junta vol votar 
lliurement i pacíficament, no sem
bla raonable intentar impedirl’hi. 
L’alternativa d’unes eleccions amb 
declaració unilateral d’indepen
dència immediatament posterior 
hauria d’espantar els que parlen 
de suflé i fer-ho bé. ¿Cecs o irrespon
sables? H

L’alternativa a la 
consulta són unes 
eleccions amb una 
immediata DUI posterior

@saulgordillo 
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