
Joves sota
pressió

El discurs social sols ofereix 
a la joventut dues sortides a 
la crisi: emigrar o emprendre

EROS LÓPEZ
BARCELONA

E mprendre. Reinventar-se. 
Buscar nous horitzons, a 
l’estranger. A falta d’unes 
altres, aquestes són les op-

cions que un poderós discurs públic 
–amb la complicitat, quan no l’im-
puls, del Govern– ofereix a l’anome-
nada generació de joves més ben 
preparada de la història d’Espanya 
perquè es busquin les oportunitats 
que el context econòmic els nega. 
Opcions amb una desmesurada bo-
na premsa, que destaca els avantat-
ges (que n’hi ha, i molts, en l’àmbit 
de la formació personal) però que 
obvia els riscos i menysprea els in-
convenients, que pressiona i que 
d’alguna manera responsabilitza 
de la seva precària situació els que 
no agafen cap d’aquests camins. Ai-
xí, «l’atur juvenil s’acaba concebent 
no com un drama social, sinó com el 
problema d’algú que no sap buscar, 
que no vol treballar», diu el sociòleg 
Juan Antonio Santos.
 «Sembla que si no tens feina aquí 
no ets prou bo, i que si no te’n vas 
tampoc ho ets», explica Raquel Llà-
cer (22 anys, d’Esparreguera, estudi-
ant de Publicitat i Relacions Públi-
ques a la Universitat Pompeu Fabra), 
que malgrat tot, i com tants altres, 
està decidida a quedar-se aquí i in-
tentar guanyar-se la vida en la seva 
especialitat, i reivindica el seu dret 
a això. Està  activa des de l’estiu que 
va complir 16 anys: va començar 
fent classes de repàs, va treballar en 
una botiga de menjar preparat fins 
que va entrar a la universitat, i des-
prés va exercir de mestra d’anglès. 
Ara fa les pràctiques en una agència 
de publicitat. Sempre ha tingut la 
sort d’anar trobant feina, potser per 
això se sent optimista i el panorama  
no l’espanta: «És una oportunitat, 
no una debilitat de la qual fugir». 
 Les xifres són obstinades. Més de 
la meitat dels joves (52,39%) segui-
en sense feina segons l’Enquesta de 
Població Activa (EPA) del tercer tri-
mestre, més que doblant la taxa ge-

neral. Al novembre va baixar lleu-
gerament l’índex d’atur, però més 
del 90% dels contractes registrats 
eren temporals. I de la rotunda mi-
noria d’indefinits, gairebé la meitat 
(43,5%) eren a temps parcial. Amb 
aquesta precarietat, són molts els 
joves que acaben optant per fer les 
maletes i marxar a l’estranger o em-
prendre un negoci. La primera op-
ció, que exigeix menys liquiditat, té 
més acceptació. Prova d’això són les 
dades de l’INE, que revelen que en-
tre el 2007 i el juny del 2014 se n’ha 
anat mig milió de joves (486.387), el 
gruix d’ells a partir del 2012.

EL MISSATGE DEL GOVERN / A aquestes 
dades objectives se suma l’empenta 
del discurs públic. Sandra Bravo, as-
sessora de comunicació política, 
identifica el seu origen en el missat-
ge emès pel Govern, que «diu que el 
futur no és aquí, sinó fora». Aquest 
al·legat s’utilitza «per minimitzar el 
problema i fer la impressió que 
s’ofereixen solucions, amb un llen-
guatge abstracte i eufemístic que 
amaga la seva incapacitat», afirma. 
Que serveixi com a exemple la famo-
sa «mobilitat exterior» a què es va re-
ferir la ministra de Treball, Fátima 
Báñez, parlant dels joves emi-
grants. 
 Un discurs mil vegades repetit 
acaba immunitzant la població i in-
terpretant-se com a cert, i la víctima 
passa a ser assenyalada com a culpa-
ble. Així, s’associa la carrera laboral 
de cada jove a una decisió personal, 
presa lliurement, sense que les cir-
cumstàncies propiciades per la de-
bacle econòmica dels últims anys 
hi tinguin res a veure. Encara que la 
cosa ve de més lluny, perquè «el sis-
tema fa dècades que exclou els joves 
de tenir un lloc protagonista a la so-
cietat», afirma Santos, professor de 
Sociologia i Antropologia Social de 
la Universitat de València i especi-
alista en sociologia del treball. «El 
destí de la nova generació que ha 
acabat els seus estudis o que s’està 
formant ja no és ser mà d’obra qua-

Els que es queden se senten 
responsabilitzats de la 
precarietat que els castiga

FUTUR PROFESSIONAL INCERT

Sandra Bravo ASSESSORA DE COMUNICACIÓ POLÍTICA

«El Govern dóna a entendre  
que facilita la integració laboral  
als joves, però no és el cas»

Raquel Llàcer ESTUDIANT

«Si no tens feina i no emigres 
ni emprens, sembla que 
no ets prou bo»

Héctor Saz PT. CONSELL DE LA JOVENTUT D’ESPANYA

«La joventut està frustrada. 
Ha fet el que li havien dit 
per tenir feina i no en té»

Juan Antonio Santos SOCIÒLEG 

«La nova generació està 
governada per una lògica 
basada en la incertesa i el risc»

52,39% és el 
percentatge de joves aturats a 
Espanya segons l’Enquesta de 
Població Activa (EPA) del tercer 
trimestre del 2014. 

93.019 joves han 
marxat a l’estranger en el primer 
semestre d’aquest any, segons 
l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE). La xifra des del 2007 arriba 
al mig milió (486.387).

50,3% ha estat 
l’increment dels espanyols entre 
els 16 i els 34 anys que van 
emigrar el 2012  (141.115) 
respecte al total quantificat 
entre el 2007 i el 2011. El 2013 la 
xifra es va disparar i va arribar 
fins als 182.171. 

6.675 euros anuals 
era el sou mitjà dels espanyols 
de 18 a 25 anys el 2012 (últim any 
del qual hi ha dades disponibles), 
segons l’INE. La xifra puja a 
15.083 en el cas dels joves entre 
26 i 35 anys.

25% dels joves 
espanyols que han emigrat en 
els últims anys  no es plantegen 
tornar a Espanya, segons el 
Consell de la Joventut 
d’Espanya.

519 nous autònoms 
s’han registrat el mes  
de novembre passat.  
Des de començaments d’any,  
el nombre de nous  
treballadors per compte propi  
ha pujat a 69.711.

les xifres
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lificada per ser contractada per una 
empresa, sinó convertir-se en un ca-
pitalista de si mateix que ofereix un 
servei», afegeix. Es refereix a un pro-
cés d’individualització i responsabi-
lització dels joves, que es correspon 
amb el risc i la incertesa que es des-
prèn de la nova concepció del treba-
llador com a capital humà. I res més 
que això.

DESESPERANÇA / Partint d’aquesta 
idea, la pressió es trasllada al jove, 
que fins ara creia que les decisions 
que prenia en totes les seves esferes 
vitals tenien una repercussió direc-

ta sobre els seus èxits i fracassos. Pe-
rò no és exactament així. «Estudiar 
una carrera era sinònim de tenir 
una feina i això ja no és així. Hi ha 
una gran frustració per aquest gran 
engany», sosté Héctor Saz, president 
del Consell de la Joventut d’Espa-
nya. Arran d’aquestes expectatives 
irreals, la desesperança s’ha apode-
rat dels joves. Un desànim que pot 
anar acompanyat de desconfiança 
en ells mateixos i que a la llarga pot 
suposar una pèrdua del valor de la 
cultura de l’esforç, ja que aquest no 
es veu recompensat en tots els casos. 
 La precarietat laboral repercu-

teix en els hàbits juvenils: l’escasse-
tat d’ingressos dificulta el desenvo-
lupament autònom i aquesta carèn-
cia de llibertat, evidenciada amb 
una edat mitjana d’emancipació 
que se situa ja entre els 28 i els 29 
anys, genera dependència dels pa-
res. Saz demana mesures que tin-
guin en consideració la joventut. 
«Hi ha dues formes de sortir de la cri-
si:  amb joves o sense els joves, i si 
s’opta per la primera s’arrossegarà 
una taxa de desocupació crònica», 
conclou. Raquel Llàcer ho té clar: «Si 
tots ens n’anéssim estaríem moltís-
sim pitjor». H

FERRAN SENDRA

Raquel Llàcer, davant 
una cerveseria a la 
Rambla de Barcelona.

Un home que no se’n va

U n dia, a Castro del Río, 
m’havia de tallar els 
cabells. Vaig explicar-
li al barber que sóc fill 

i nét de castreños que, com una 
gran part dels emigrants del po-
ble, van anar a parar a Terrassa. 
El barber em va dir que ell tenia 
molts vincles amb Terrassa, pa-
rents i amics, i que de fet quan te-
nia 15 anys havia comprat el bit-
llet per anar-hi, però que quan ja 
era dalt de l’autobús, a la sortida 
de Castro, va aparèixer la seva 
mare, es va posar a plorar i gaire-
bé el va tibar de l’orella perquè 
no la deixés sola. S’hi va quedar. 
D’això en feia ja una pila d’anys. 
Un moment clau a la seva vida. 
No sabia com hauria estat la seva 
vida a Terrassa. I a Castro no li 
anava malament, fent de 
barber.
 ¿Per què d’un mateix po-
ble, en un mateix moment, 
de dues persones de la ma-
teixa edat i de perspectives 
de futur semblants, una 
emigra i l’altra no? Doncs 
de vegades perquè puja la se-
va mare a l’autobús i l’agafa per 
l’orella. Per a un noi de Castro de 
15 anys, als seixanta, anar-se’n a 
Terrassa era una perspectiva na-
tural, ben situada en el catàleg 
de les opcions vitals, més que no 
pas quedar-se. L’emigració és un 
fet individual, però sempre en 
un marc col·lectiu. En les migra-
cions, com en els estols d’ocells, 
de vegades sembla que es posin 
en marxa simultàniament en 
persones diverses una mateixa 
crida, un rellotge biològic. L’emi-
gració és una decisió personal, 
però hi ha corrents migratoris. 
 Òbviament, el principal marc 
és l’econòmic. La gent se’n va bus-
cant feina i futur, quan no en té. 
Però hi altres marcs, potser me-
nors. La gent se’n va dels llocs on 
creu que no té cap horitzó, i això 
no és només laboral. Se’n va dels 

Anàlisi

llocs on s’ofega, on la seva naixen-
ça determina massa el futur, on se 
sent marcada. No s’entén l’emigra-
ció andalusa dels cinquanta sense 
l’efecte, no tan sols econòmic, de la 
guerra. I la gent se’n va on creu que 
hi ha horitzó, a més de feina. Allà on 
creu que pot tornar a començar mi-
llor. Emigrar és sempre perseguir 
un somni (que no sempre correspon 
a una realitat). 
 Quan apareix la possibilitat i la 
necessitat de marxar, ¿per què no 
marxes? La por al desconegut, no 
deixar sols els pares grans (això pe-
sa molt), estar molt trenat a una so-
cietat, uns costums i una xarxa soci-
al... El meu barber de Castro podria 
ser avui el meu barber de Terrassa. 
Va anar a cara o creu. I segons amb 
qui s’hagués casat a Terrassa, a quin 

barri hagués anat a viure, com li ha-
guessin sortit els fills, potser no ens 
hi hauríem trobat mai o potser ens 
hauríem trobat a un míting sobira-
nista. Són atzars encadenats. El pri-
mer, quedar-se a l’autobús o baixar. 
Renéixer a Terrassa o no deixar sola 
la mare. Suposo que sempre ha anat 
així, també avui, entre els que vé-
nen i els que se’n van d’aquí. En certs 
moments, anar-se’n a fer les Amèri-
ques (en qualsevol versió) entra a 
formar part de les opcions naturals 
d’una persona. Per l’atracció de les 
Amèriques i per l’absència d’horit-
zó al lloc d’on ets. Alguns se’n van, 
sovint els més agosarats. Alguns es 
queden, no sempre els més atemo-
rits, de vegades els que tenen més 
lligams. Dels que se’n van, a alguns 
els va bé i a uns altres no. Dels que es 
queden, ben igual. Però això ja no és 
l’emigració, és la vida. H

Vicenç Villatoro
ESCRIPTOR I PERIODISTA, AUTOR D’‘UN HOME QUE SE’N VA’

Alguns es queden, 
no sempre els més 
atemorits, de vegades els 
que tenen més lligams

Fem periodisme amb tu. Podeu enviar els vostres 
testimonis, opinions i històries d’interès a la secció de 
periodisme amb el ciutadà d’EL PERIÓDICO. Per a això 

només heu d’entrar a la web d’Entre Tots 
i omplir el formulari.
A la web 3 entretots.elperiodico.cat
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Els que es queden

RAIMON GARCIA 3 DESOCUPAT

«Volen que 
creguem que 
és culpa nostra»
«Cada matí em llevo i me’n 
vaig a buscar feina de qual-
sevol cosa. Tinc tres models 
de currículum: l’inflat, el 
normal i el reduït, i utilitzo 
petits trucs per multiplicar 
les opcions que em truquin, 
però ni així». Per Raimon 
Garcia, de 28 anys i de Co-
ma-ruga, el dia a dia s’ha con-
vertit en una odissea forçada 
a la recerca d’alguna feina, 
per precària que sigui. Amb 
el sou íntegre dels seus pares 
paguen la hipoteca i amb el 
que ingressa ell –un subsidi 
de 200 euros– cobreixen les 
altres despeses. 
 Sembla mentida que el 
Raimon, amb uns estudis en-
vejables (cicle formatiu supe-
rior d’Administració i Finan-
ces, diplomatura en Ciències 
Empresarials, llicenciatura 
en Administració i Direcció 
d’Empreses, títol de gestor 
administratiu, certificat de 
professionalitat en atenció 

al client i diversos cursos de 
finances i administració), 
hagi basat la seva experièn-
cia laboral en la temporali-
tat i mai hagi pogut exercir 
una feina dels seus estudis, 
perquè ha anat treballant 
d’administratiu en empre-
ses en què no tenia oportu-
nitat d’ascendir, ni tan sols 
de quedar-s’hi. El seu últim 
contracte, a mitja jornada 
i de sis mesos, va finalitzar 
i, encara que li havien pro-
mès millors condicions i un 
ascens, tot es va quedar en 
paraules.

DECEPCIÓ / Amb la mala ex-
periència acumulada, el 
Raimon se sent decebut 
amb el mercat laboral. «To-
ta la vida ens han dit que la 
gent preparada té feina i no 
és veritat», es lamenta. «Ens 
volen fer creure que la cul-
pa és nostra per no buscar 
prou. És cert que hi ha un 

Raimon Garcia, a la 
platja de Coma-ruga, 
al Vendrell.

ANNA MATOSAS 3 ESTUDIANT

«Seguim 
esperant les 
oportunitats»
Als 26 anys, Anna Matosas ja 
té dues carreres università-
ries, Psicologia i Psicopeda-
gogia, però a la vista del pa-
norama optarà per seguir 
estudiant. En concret, pre-
tén començar un postgrau 
en Orientació Professional, 
un sector en auge a causa de 
la crisi. Actualment realit-
za reeducacions psicopeda-
gògiques (la seva especialit-
zació) a domicili a les tardes 
amb nens que pateixen dislè-
xia, TDAH o tenen dificultats 
d’aprenentatge; els dimecres 
es reuneix amb un director 
de la Creu Roja per aprendre 
algunes tècniques d’orienta-
ció laboral que li serveixin 
per quan cursi el postgrau, 
i fa speaking amb una profes-
sora particular per treure’s 
el First Certificate d’anglès, 
perquè ja coneix la teoria de 
l’idioma. 
 En els últims anys la vida 
de l’Anna s’ha resumit a com-

paginar els seus estudis amb 
algunes feines que, si bé li 
han reportat escassos ingres-
sos, l’han ajudat a estalviar 
per costejar-se la segona car-
rera i els pròxims estudis, as-
segura. 
 «Els que valem encara es-
tem esperant les oportuni-
tats», es queixa aquesta jove 
barcelonina, que se sent pres-
sionada pel Govern d’una for-
ma més indirecta que direc-
ta, més pel que fa que pel que 
diu, sobretot en el seu sector, 
amb les constants retallades 
dels serveis socials. «Si veus el 
que s’ofereix, els salaris, les 
condicions... no pots plante-
jar-te una vida digna. Per no 
parlar dels contractes de be-
cari, que amb 20 anys estan 
molt bé, però quan ja tens 
certa edat vols sentir-te adult 
i la situació no ho permet. 
Vas sumant anys però no evo-
luciones professionalment, 
és frustrant». En aquest sen-

tit, assenyala les polítiques 
d’austeritat que s’estan por-
tant a terme i que es presen-
ten com a receptes inequívo-
ques per pal·liar l’actual con-
juntura. «Faciliten el fet que 
te’n vagis o emprenguis. És 
un ‘aquí no t’ho dono, busca-
ho en una altra banda’, però 
aquesta no és la solució», as-
segura l’Anna, per a qui emi-
grar seria l’última opció. 
 Sempre ha estat segura 
que tindria feina a l’acabar 
els estudis, perquè treia bo-
nes notes i era aplicada, pe-
rò les regles del joc han can-
viat. Ara no n’hi ha prou d’es-

els estudis. És un peix que 
es mossega la cua. «Estem 
més qualificats que la gent 
de més edat, però ens falta 
experiència en comparació 
amb ells. I mai en tindrem 
si no tenim l’ocasió de tre-
ballar», resumeix l’Anna. 

INESTABILITAT / Per descomp-
tat, la noia s’ha plantejat la 
possibilitat de constituir-se 
com a autònoma i així ma-
tar dos pardals d’un tret: po-
der treballar en el seu àmbit 
laboral i guanyar l’experi-
ència tan requerida però 
tan poc facilitada. No obs-
tant, té els precedents del 
seu pare i el seu germà, ar-
quitecte i dissenyador grà-
fic, respectivament, i desta-
ca la inestabilitat constant 
a què estan exposats cada 
mes, un aspecte que no sol 
destacar-se quan es glossen 
els –relatius– avantatges de 
l’emprenedoria. 
 Pel que fa a les perspec-
tives de futur, l’Anna pre-
fereix agafar-s’ho de bro-
ma: «¿Tens un mocador?». 
Tot i això, li queda prou au-
toestima per persistir en 
el seu somni d’aconseguir 
una ocupació que li perme-
ti desenvolupar la seva vo-
cació. «Vull seguir formant-
me, encara que no hi hau-
rà seguretat en cap cas», 
 conclou. H

tar de sobres preparat –«n’hi 
ha massa com tu»– i la por-
ta que dóna accés al món la-
boral no s’obre així com així. 
La seva clau es diu experièn-
cia, cosa que sembla compli-
cada d’aconseguir tenint en 
compte, per un costat, que 
l’etapa formativa s’eternit-
za i, per un altre, la dificultat 
per ser contractat en l’àmbit 
propi una vegada finalitzats 

L’Anna continuarà 
formant-se perquè 
per a ella anar-se’n 
a l’estranger 
és l’última opció

ÁLVARO MONGE

Anna Matosas, al 
despatx de casa 
seva, a Barcelona.
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Tres exemples de la pressió a què es veuen ex-
posats milers de joves en edat d’incorporació al 
món laboral. Tres casos amb un denominador co-
mú: una àmplia formació que no s’ha traduït en fa-

cilitats a l’hora de buscar feina. Tres maneres d’en-
carar un discurs que planteja un futur allunyat de les 
nostres fronteres o, en tot cas, de la relativa segure-
tat d’anys enrere.  Per EROS LÓPEZ

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat

percentatge de desocupació 
estructural de gent que ni 
busca feina, però em nego a 
creure que els cinc milions i 
mig d’aturats a Espanya si-
guin així», afegeix.
 De fet, el Raimon ho ha 
intentat de totes les mane-
res possibles, optant fins i tot 
a càrrecs per sota de la seva 
qualificació, però aquest és 
precisament el principal mo-
tiu pel qual les empreses no 
contracten els seus serveis i 
així l’hi fan saber quan de-
cideixen seleccionar una al-
tra persona menys formada. 
«No s’adonen que una perso-

ria en cas de tenir un con-
tracte en condicions sota el 
braç, en cap cas a l’aventu-
ra, conscient que molts jo-
ves troben a l’estranger fei-
nes inestables i poc remu-
nerades, allunyades de les 
seves pretensions. «Per emi-
grar no he sentit tant la 
pressió, però sí per empren-
dre. Però ser autònom, per 
moltes ajudes que hi hagi 
(que no n’hi ha tantes), cos-
ta diners. Es tracta de pagar 
per poder treballar. I nin-
gú t’assegura que arribis 
a triomfar. Potser et gasta-
ràs uns diners que no tens 
i t’anirà malament», expli-
ca. Va fer càlculs temps en-
rere perquè va considerar 
l’opció de muntar una ges-
toria pel seu compte, però 
els seus somnis es van trun-
car perquè no li sortien els 
números.  
 Encara que la seva àm-
plia formació no ho reque-
reix, li va passar pel cap se-
guir estudiant, però s’hi va 
negar pel seu cost i la seva 
relativa utilitat: «Tinc estu-
dis per a res, és molt trist. 
Ara no són cap garantia 
d’ocupabilitat. És molt frus-
trant haver invertit tants di-
ners, temps, dedicació i sa-
crifici per adonar-te que es-
tàs al mateix nivell que la 
gent que no s’ha treballat 
res». H

na amb estudis, quan dema-
na una feina de caixer de su-
permercat o de dependent 
d’una botiga, no exigeix un 
sou més elevat: en té prou 
amb el que cobra qualsevol 
altre treballador», se sincera, 
desanimat per la falta d’opor-
tunitats. 
 Alguna vegada s’ha plan-
tejat canviar d’aires, però 
assegura que només ho fa-

El Raimon 
té tres models 
de currículum: 
l’inflat, el normal
i el reduït

MARC VILA

BORJA ROSALES 3 EMPRENEDOR

«Si no te’n vas 
a l’estranger ets 
un fracassat»
Les circumstàncies han aca-
bat convertint en emprene-
dor Borja Rosales (30 anys, 
madrileny), traductor autò-
nom des del setembre del 
2013. «És evident que exis-
teix una pressió sobre els jo-
ves per part del Govern. No 
et posen una pistola al cap 
perquè marxis o empren-
guis, però la pèssima gestió, 
les polítiques que porten a 
terme, les mesures que apro-
ven, ¡les omissions!, fan que 
indirectament la gent vul-
gui anar-se’n perquè el país 
està quedant com un erm», 
exposa amb una certa resig-
nació. 
 El 2007, després d’acabar 
les seves dues carreres uni-
versitàries –Turisme i Tra-
ducció i Interpretació– i ha-
vent rebut dues beques i fins 
i tot un premi extraordina-
ri per haver tingut el tercer 
millor expedient de la seva 
promoció a Espanya, Borja 

va emigrar a Anglaterra per 
treballar en una empresa de 
traducció durant un any. Allà 
se sentia valorat, amb sou, 
contracte i  responsabilitat. 
Va marxar just abans que es-
clatés la crisi, però assegura 
que en aquell moment ja s’en-
treveien els primers símpto-
mes, traduïts en la reducció 
de sous.

EL RETORN / Va tornar el 2008 
a Madrid, es va fer autònom i 
va gaudir d’una notable re-
ducció en la seva quota men-
sual fins que una oferta 
d’una altra empresa de tra-
ducció el va acabar seduint. 
Allà s’hi va estar gairebé cinc 
anys, fins que la societat va 
ser finalment  traspassada a 
una altra per evitar pagar els 
deutes als proveïdors. El van 
contractar a la nova empre-
sa, però va perdre l’antigui-
tat acumulada en l’anterior, 
i li van assegurar que man-

tindria el seu lloc de treball. 
Res més lluny de la realitat; 
l’abril del 2013, Borja es va 
incorporar a l’extensa llista 
d’aturats.
 Però sempre es va man-
tenir en moviment, ja que 
aquell mateix any va comen-
çar a realitzar col·laboracions 
per a un organisme suís i al se-
tembre va crear, de nou i amb 
més força, el seu negoci em-
prenedor, Sworn Translator. 
Encara que aquesta vegada 
no va resultar tan fàcil: el ca-
mí de roses promès presenta-
va nombroses espines a mane-
ra d’obstacle.

sense res per escrit, de mane-
ra que no vaig poder al·legar», 
manifesta pesarós.
 Això li va suposar un mal-
decap més, un cost afegit a les 
dificultats que es pressupo-
sen a l’hora d’iniciar un nego-
ci, malgrat les suposades aju-
des. «Tot són titulars, mesures 
estrella que després es queden 
en foc d’encenalls perquè són 
molt restringides. És una pre-
sa de pèl», afegeix Borja. I re-
clama que l’IRPF per als autò-
noms es torni variable com en 
el cas dels assalariats: «Amb la 
reglamentació actual, si gua-
nyes molts diners, està molt 
bé, però si tens problemes, 
com la majoria d’autònoms, 
tens poc benefici».
 Borja ha experimentat la 
sensació de ser emigrant i 
emprenedor, però entremig 
també ha estat un jove pa-
rat: «De seguida ens respon-
sabilitzen i criminalitzen per 
cobrar la prestació per deso-
cupació, ens titllen de parà-
sits socials. Si no te’n vas ets 
un fracassat, però si et que-
des cobrant el que et corres-
pon, ho ets igualment». Rela-
ciona aquesta concepció dis-
torsionada dels aturats amb 
les conseqüències en el seu es-
tat d’ànim: «Tenim gent pres-
sionada, sentint-se culpable, 
fins i tot suïcidant-se, medica-
da per les depressions que els 
polítics els creen». H

 La llei d’emprenedors a la 
qual es va atenir, que va entrar 
en vigor en aquell moment, 
oferia l’incentiu de pagar una 
tarifa plana de 50 euros els pri-
mers sis mesos. Per a això el 
requisit era no haver estat do-
nat d’alta mai o, si de cas, no 
haver-ho estat en els cinc anys 
anteriors. «Jo complia el segon 
supòsit, però no m’hi van dei-
xar acollir. M’ho  van denegar 

Borja s’ha  
fet autònom 
després d’haver 
estat emigrant
i aturat

JOSÉ LUIS ROCA

Borja Rosales, 
traductor autònom,  
a Madrid.
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