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E C O N O M I A / S E T D I E S

s un actiu o un passiu utilitzar el nom de Catalunya
o de català a la resta de
l’Estat? És una pregunta
que val la pena fer-se, ja
que el mercat espanyol té
un pes important en la venda de les
empreses domiciliades a Catalunya.
La qüestió es va plantejar ben negativament fa pocs mesos, com a conseqüència de les declaracions d’un polític en contra de la designació de Madrid com a seu dels Jocs Olímpics del
2012, que van generar una crida al
boicot del cava català, en una reacció
ben poc racional. El president del
Consell Regulador del Cava ha declarat
que el boicot va tenir efectes reals durant la passada campanya nadalenca i
que es va començar a esvair amb el Cap
d’Any i festes de Reis. Com que hi va
haver una lleugera reducció de les
vendes del cava, es pot creure que va
ser conseqüència de les crides al boicot
per part de TeleMadrid i d’alguns periodistes o tertulians de les ràdios de la
capital. És clar que en el cas del cava
l’alternativa és només el xampany
francès –molt més car–, ja que el cava
no català representa només un 1% del
total que es produeix a l’Estat.
Ja he comentat alguna altra vegada
que aquestes campanyes contra els
productes catalans tenen una llarga
història i es reprodueixen periòdicament, amb motiu de reclamacions polítiques dels catalans o fets similars. I
aquí sí que paguen justos per pecadors, ja que els productes boicotejats
no acostumen a tenir res a veure amb
l’origen del boicot. En una de les darreres campanyes contra productes catalans, els atacs es concentraren en
l’aigua Font Vella, que neix a Sant Hilari de Sacalm, però que està sota el
control d’una multinacional francesa.
Al marge d’aquests boicots, que són
sempre poc o molt negatius, la pregunta que em faig és sobre els efectes
d’utilitzar el nom de Catalunya o el de
català a la resta de l’Estat, quan no es
pot amagar la procedència. De la meva
època a Banca Catalana i Banc Industrial de Catalunya recordo que no hi
hagué cap mena de problemes, ni a
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Ampolles a l’interior d’una cava de Sant Sadurní d’Anoia
Madrid, ni al País Basc, ni a Galícia, ni
a Aragó, ni a Andalusia. En tot cas, foren puntualíssims i sense importància.
N’hi va haver, en canvi, a la ciutat de
València, com a excepció dintre del
País Valencià, ja que la normalitat fou
absoluta a Alacant, Elx i no cal dir a
Castelló o a Vinaròs. En el sector financer tenim dos exemples més a
considerar. La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona té centenars d’oficines fora de Catalunya i sempre ha
manifestat que presentar-se com La
Caixa no li ha suposat cap problema.
És clar que abans d’iniciar l’expansió
va canviar el nom de Catalunya pel de
Barcelona, que pot resultar més asèp-
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tic. Qui prengué la decisió d’utilitzar el
seu nom en català fou el que n’era el
director general, Josep Vilarasau, que
no té cap parentiu amb un catalanista
radical. La Caixa de Catalunya va tenir
també alguns problemes a la ciutat de
València, fa uns anys, i es prepara per
obrir oficines fora de Catalunya.
La pregunta ens la podríem fer també
a la inversa. És un actiu o un passiu comercial dir-se Caja Madrid i treballar a
Catalunya? No fa la impressió que els
afecti gaire el nom, si han de concedir
un crèdit o si han de captar un dipòsit.
És la mateixa reacció que reben les empreses financeres catalanes fora de Catalunya. Les excepcions poden estar for-

mades pels blavers valencians o per
persones sensiblement polititzades a
Catalunya. També deu ser veritat que, en
igualtat de condicions, el banc o la caixa
que porten el nom de casa poden tenir
més possibilitats que els forasters. Però
si l’entitat de casa obliga a caminar 100
metres més o els extractes arriben una
mica més tard, el client català no dubtarà a utilitzar els serveis del banc o la
caixa forasters. És el que em sembla.
La majoria de productes catalans no
financers arriben al mercat espanyol
sense una distinció clara de catalanitat.
Un cas marginal deu ser la mencionada
Font Vella, que és la primera aigua mineral a Espanya per volum de vendes.
Poca gent quan compra un producte
acostuma a mirar el fabricant i el lloc de
la fàbrica. Jo ho faig per curiositat i interès econòmic. La gent no sap si la pasta
o la sopa o el detergent o les sabates o el
moble que compra són catalans o no,
perquè no es preocupa de saber-ho. Hi va
haver una època –ja passada– en què el
caràcter de català podia tenir tot un
sentit de qualitat, com es deia igualment
dels productes alemanys. Ara la qualitat
pot estar assegurada en un producte
andalús, coreà o de qualsevol altra zona
del món mínimament desenvolupada.
No obstant, hi ha alguns fabricants
catalans que tendeixen a amagar l’origen del seu producte i que quan visiten
els seus clients espanyols procuren fer
sempre la impressió que la seva manera
de ser i d’actuar queda molt lluny d’aquells exaltats polítics que abunden a
casa seva, que parlen de nació i gosen
fer immersió lingüística en català a
l’escola pública. Suposo que es tracta
d’un cert complex que afecta els empresaris catalans, molt segurs a casa
seva però no tant fora.
No tinc les idees massa clares sobre
la resposta a la pregunta que feia al
començament de l’article. És un actiu
o un passiu comercial el nom de Catalunya o el de català, a la resta de l’Estat? Tenen problemes les empreses no
catalanes a Catalunya? (Ara recordo el
cas dels productes Pascual.) Els mateixos, més o menys que els catalans a la
resta de l’Estat? Ho sotmeto a la consideració del lector.
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omprar píndola anticonceptiva. Trucar a Rick. Dur
Tinkerbell al saló”. Aquests
són alguns dels missatges
que es podien llegir durant l’última
setmana a Internet i que provenen del
telèfon mòbil de Paris Hilton, la rica
hereva de l’imperi hoteler Hilton. El
contingut del telèfon organitzador
mòbil de la Hilton va ser robat per un
intrús (hacker) fa dues setmanes i penjat
a la xarxa. A més dels missatges electrònics apareixien els telèfons privats
de 510 famosos, entre ells Anna Kurnikova, Andy Roddrick, Christina Aguilera, Avril Lavigne i Eminem, i algunes
fotos que havia fet d’ella mateixa nua.
Fins a cert punt tot això no sorprèn
gaire. Paris Hilton atreu els escàndols,
des del vídeo porno que un exnòvio va
vendre a una empresa d’Internet fins a
la seva participació en el programa
americà La Granja, on demostra amb esforç que la riquesa i la intel·ligència no
tenen per què estar relacionades. Encara
que posar com a clau secreta d’accés a
l’organitzador el nom del seu chihua-
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hua (Tinkerbell), quan milions de persones que la veuen a la televisió el saben,
frega l’estupidesa més absoluta.
Tot això ve al cas de la por, de vegades
justificada, que els internautes encara
tenen a fer transaccions per Internet
per temor que la seva informació personal i financera sigui robada. Aquest és
un dels factors que impedeixen un
desenvolupament més ràpid del comerç electrònic. La mateixa setmana de
l’incident Hilton l’empresa Choice
Point anunciava que els havien robat de
la seva base de dades la informació financera, personal i fins i tot sanitària
d’almenys 145.000 persones. Com a
conseqüència ja s’han detectat centenars de casos de robatori d’identitat a
partir d’aquesta informació.
No obstant, els delictes relacionats

amb el robatori d’identitat i la utilització d’informació financera aliena són
activitats de molt baix nivell tecnològic,
en contra del que pensa molta gent.
Normalment els delinqüents obtenen la
informació rebuscant a les escombraries
de les cases o de les empreses. El confiat
ciutadà solament se n’adona quan li
passen un càrrec que no li pertoca o li
rebutgen una sol·licitud de targeta perquè té un mal historial creditici.
Aquest segon cas l’he sofert jo mateix. Fa set mesos vaig sol·licitar una
targeta d’uns grans magatzems de
Washington. L’empleat va demanar la
corresponent autorització a una agència creditícia i, davant la meva sorpresa,
va denegar la sol·licitud. Òbviament,
l’endemà vaig sol·licitar a aquesta
agència (Experian, una de les tres grans

agències de valoració de la solvència
dels particulars als Estats Units) que
m’enviés el meu historial creditici. Vaig
tenir una gran sorpresa al veure que
amb el meu número de la Seguretat
Social americana (que tenia des de
principis dels 90, quan vaig estar treballant als Estats Units) s’havien sol·licitat diverses targetes de crèdit els saldos de les quals no s’havien pagat, i fins
i tot s’havia comprat un ranxo a Texas
(també amb la hipoteca impagada).
També de baix nivell tecnològic pot
qualificar-se la pèrdua d’unes cintes amb
dades bancàries i personals d’1,2 milions de clients del Bank of America (tots
ells funcionaris del govern federal dels
Estats Units). Les cintes es van perdre
mentre eren transportades en un vehicle al centre de còpia de dades.
De tot plegat en podem treure dues
conclusions: primer, les noves tecnologies tenen forats de seguretat, però les
velles tenen els mateixos o més; segon,
no posi mai el nom del seu gos com a
clau de seguretat. De totes maneres, no
es fiïn dels meus consells, perquè potser
no sóc qui dic ser.

