
Tinc39anys:séqueladiversitatdelesciutatsgenerariquesa,amenaçadapelsquinoméslesveuen
comunproducteaconsumir.Casat,2fills:Londreséscaríssim,peròtambéunaescoladepluralis-
medecultures ipersonesperaells.Col·laboroambelCidobipublico ‘Endefensadel’habitatge’

“Les ciutats sónalgunacosa
mésqueproducted’inversió”

ANGELA SILVA

Barcelona té problemes d’habi-
tatge semblants a Londres o
NovaYork?
En principi, les lleis, la societat,
laculturailademografia,sóndi-
ferents a Londres, Nova York o

Barcelona...
Peròvostèelsanalitzaenconjunt.

Perquè responen aunamateixa lògica que im-
posa el capital global, inversors de tot el món,
que estan comprant habitatges al centre de les
grans capitals globalitzades, com Barcelona,
Londres,NovaYork,Madrid,Berlín,París...

Els efectes d’aquestes inversions són si-
milarsatotes lesgranscapitals?
Sí,ambtotes lessevespeculiaritats locals, totes
experimenten gentrificació (de gentry: classe
alta), és a dir, la compra d’habitatge al centre i
als barris populars per rehabilitar-lo i exigir
preus inaccessiblesalsquihivivien.

Elsricsredescobreixenelcentre.
O en comprar blocs sencers els despoblen de
veïnsperomplir-losdeturistesambelsaparta-
ments turístics i comencen els desnonaments
dels residents de sempre. És a dir, que reduei-
xen ladiversitaturbana.

Iels sousnopugenalmateixritme.
Elqueveiemésque laconcepcióde l’habitatge

comanegoci globalitzat generaansietat i inse-
guretat en tothom, però també en les classes
mitjanesi,sobretot,enelsseusfills,quesónex-
pulsats de la ciutat pels elevats costos dels llo-
guers.

Ésunsímptomadel’èxitde lesgranscapi-
talsmetropolitanes.
Peròelperill ésquemorind’èxit, perquè lapa-
radoxaésque laconcentracióderecursos, ser-
veis i talent en una àrea metropolitana conti-
nua sent una manera eficient de fer créixer
l’economia, però, alhora, aquesta economiade
concentraciógeneradesigualtat sistèmica.

Tendim a centres de capital només per a
ricsoperaturistesquepaguenunsdies?
És un problema també per als mateixos rics i
per al futurde la ciutat, perquè si no tédiversi-
tat en la sevapoblació, si tots els seus residents
acaben sent turistes omilionaris, perd aquesta
capacitat creativa i transformadora que han
generat classes urbanes dinàmiques i progres-
sistes.Aquestaes laparadoxa.

Però la societat digital no permet viure i
treballarenqualsevol lloc?
És la teoria, però la pràctica és que la digitalit-
zació, que ens havia de fer a tots més lliures i
iguals en l’accés al coneixement, està concen-
trant encara més la riquesa en poques mans,

que són les úniques que poden pagar habitat-
gesals centresurbansquerehabiliten.

Ielsaltres?
Són expulsats a la perifèria i cada vegada que
volen utilitzar un servei, lleure, o fer una feina
al centre passen llargues hores en transports
públics.

Regularia i subsidiaria els lloguers per
mantenir ladiversitatde laciutat?
És el que proposo. Que intervinguem des del
sectorpúblicperquèlesciutatscontinuïnman-
tenint aquesta diversitat de població que les fa
creatives,pròsperes i interessantsperviure.

Perquènohoaconsegueixelmercatpersi
mateix?
Perquè el real estate, la propietat immobiliària
és avui concebuda sobretot com un recurs fi-
nancer per aparcar grans capitals amb segure-
tat i diversificar carteres. Aquest procés de re-
ducció de la ciutat a producte d’inversió en li-
quida lacapacitat creativa.

Ésquetambéhicalviure.
Peraixò,percontrarestaraquestadinàmicade
concentració de riquesa i mantenir la diversi-
tat residencial hemd’ajudar els joves i elsmés
febles;elsemprenedorsielsartistes;elsquees-
tan creixent i els que sempre han viscut en
aquestbarriquecontinuïndonantpluralismea
tots els veïnats i no siguin foragitatsde lesurbs
pelspreus.

Nohaviaestatsempreaixí?
S’han creat tecnologies que fanmoltmés fàcil,
segura, rendible i global la inversió enhabitat-
ge: fons immobiliarismoltdiversificatsqueco-
titzenalaborsa,plataformesdigitalsdelloguer
perdies.

Novesmaneresd’esprémerel totxo.
I si abandonemlesnostresciutatsenexclusiva
a aquesta lògica financera, acabaran degra-
dant-les així que la pregunta ja no és si les ad-
ministracions hi han d’intervenir o no, sinó
comhihand’intervenir.

Comintervenir-hi:modulantpreusoamb
polítiques fiscals?Suggeriments?
Elproblemadefonscomúatotes lesgransme-
tròpolis del planeta és que ja no s’habiten sinó
queesconsumeixen.

Hihaquinotémésremeiqueresidir-hi.
Iacabavivintenel transportpúblic.Cadapaís i
cada ciutathade respondre amb les sevesprò-
pies capacitats regulatòries, fiscals. Els con-
tractes de lloguer no poden ser només un ne-
goci de la mateixa manera que no pot ser no-
més un negoci un hospital, una escola o una
església.

Algunapropostacreativa?
Hi hamúltiples possibilitats demutualitzar la
propietat ambcooperatives, en les quals parti-
ciparien les institucions també, i a les quals
s’hauria de donar suport ambmesures fiscals i
de tot tipus.

Solucionspúblico-privades?
Democràtiques. Hi ha molta feina a fer entre
polítics i ciutadansper reconquerir lesnostres
ciutatspera lagent.

LLUÍS AMIGUET

Ciutatno consumible
Un altre cop, la col·labo-
ració público-privada
ha de salvar el capital
global dels seus propis
excessos. Una regulació
eficient frenaria la con-
versió de les nostres
grans ciutats globals en
fons d’inversió per di-
positar els immensos
fluxos de diners que
avui tenen noves tecno-
logies per invertir en
totxo a tot el planeta
amb elmínim risc. Si no
ho fem, la diversitat
d’edats i cultures que
converteix la ciutat en
generadora de riquesa i
progrés quedarà reduï-
da a la dels qui puguin
pagar i consumir. La
paradoxa és que lama-
teixa dinàmica que con-
verteix la ciutat enmas-
sa cara per viure, la pot
acabar degradant fins a
fer-la poc desitjable
també per invertir.
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DavidMadden, professor del programa d’urbanisme a la London School of Economics
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