A V U I

diumenge
23 de maig del 2004

◆

ECONOMIA I EMPRESES

◆

59

.
....................................................................................................................
.....................................................................................................................

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

óc curiós en relació amb
tot allò que m’interessa. I
com que l’economia és un
dels meus centres d’atracció, actuo en conseqüència.
Si entro en un supermercat, busco l’empresa que hi ha darrere
de cada marca de detergent, de cada
caixa de fruita, de cada llauna de conserva o de cada ampolla de llet. Si
compro un medicament a la farmàcia,
miro qui l’ha fabricat i on. Si faig carretera, procuro llegir els rètols dels
establiments per allí on passo. Sóc
molt poc observador, en canvi, quan es
tracta d’altres coses que m’interessen
menys. Per exemple, seria totalment
incapaç de descriure el vestit o el color
de la corbata –si no es tracta d’un afí
del conseller en cap Bargalló– de la
persona amb la qual he estat reunit
una hora. Accepto que aquesta discriminació és un defecte meu contra el
qual haig de lluitar, ja que considero
que la curiositat és una virtut i no pas
de les més petites.
M’agradaria recomanar aquí la curiositat econòmica, que no és gaire
freqüent en la joventut, pel que he
pogut comprovar. Des de fa anys
acostumo a demanar als estudiants de
la universitat on dono classes si recorden haver vist la central tèrmica de
Fígols-Cercs o les mines de potassa de
Sallent. El silenci és absolut. Aleshores
els demano si han passat el túnel del
Cadí i la resposta és positiva massivament. És pràcticament impossible
passar aquell túnel amb els ulls oberts
sense abans haver vorejat la xemeneia
enorme que dóna forma a la mencionada tèrmica o les muntanyes de sal
extretes de les mines, al creuar la comarca del Bages. Però tot i la seva
presència evident no han estat vistes
pels que hi han passat arran en cotxe,
sigui per anar a esquiar o per fer turisme a la Cerdanya. Quan els nostres
fills eren petits, acostumava a dir-los
que semblaven maletes quan viatjàvem plegats, en to paternal de queixa.
No sabien per on anaven, ni per on
passaven: quines poblacions, quins
rius, quins establiments o monuments havien creuat. Sembla com si
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Un consumidor llegeix l’etiqueta d’un envàs de llet
les noves generacions pateixin també
d’aquesta manca de curiositat.
La curiositat té mala fama si es refereix a l’interès per conèixer una cosa que no et pertoca conèixer, però
quan es tracta de coses o de fets d’interès general, és una gran virtut. És
lògic que tots tinguem els nostres interessos especials, com és el meu cas,
però voldria insistir aquí en la curiositat econòmica, perquè ens dóna un
coneixement del nostre món proper.
Qui fa aquella cervesa que acostumem
a beure? On han fabricat el televisor
davant del qual passem unes hores
cada dia o la nevera que conserva el
menjar i les begudes a casa nostra?
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Acostumo a demanar als meus alumnes que facin una repassada a la seva
relació personal amb les societats
multinacionals. Després d’uns moments de silenci i de sorpresa, una
anàlisi de la seva vida diària els permet comprovar que en són molt dependents: el cotxe o la moto i la gasolina que consumeixen, les begudes,
aquell cafè concentrat o el gelat, l’ordinador amb què treballen, les fibres
artificials que conté la roba que porten al damunt, l’enllumenat de la
classe, els electrodomèstics que tenen
a casa seva, l’empresa que té la concessió del bar a la universitat. Saber
això suposa adquirir una gran quan-

titat d’informació, que pot ser útil en
la vida particular i en la professional.
Un bon nivell de coneixements
econòmics és necessari per evitar determinades relliscades. Impedeix que
el Vaticà inverteixi en indústries
d’armament o d’anticonceptius –com
diuen que van descobrir fa uns anys–,
que aquell radical de l’ecologia ho faci
en un fons d’inversió que té com a
protagonistes les empreses més contaminants de la terra o que un home
d’esquerres tingui els estalvis en una
empresa ultraconservadora. Permet
que els ciutadans normals puguin
elaborar la seva política de compres i
de consum pròpia. No sóc gens fanàtic
a l’hora de consumir només productes catalans. Des que em vaig casar he
tingut sempre cotxes Citroën, començant pel Dos Cavalls, fabricats a
Vigo, però els catalans haurien de saber que comprar un Skoda és fer mal
als treballadors de la Seat, ja que és la
seva primera competència en el grup
Volkswagen. Si els alemanys s’adonen
que els catalans compren cotxes que
fan a Txèquia a més bon preu que els
Seat, els donarem un argument per a
la deslocalització o reducció de la
planta de Martorell. Saber que una
multinacional crea llocs de treball a
Catalunya pot ser un element que inciti a la compra d’un producte, i si
pensa retirar-se ens dóna un argument en contra. Fa poc, una empresa
lletera castellana es va trobar amb
una forta reducció de les vendes quan
va anunciar que no compraria més
llet del país. Va canviar l’estratègia i
va fer una campanya publicitària a la
qual només li faltava la barretina i
sant Jordi gloriós, quan mata l’aranya,
per comunicar l’obertura d’una planta a la comarca d’Osona. A mi no em
va convèncer, potser perquè tinc més
informació.
Ho resumiria dient que: tothom és
ben lliure de fer el que vulgui. Però que
per fer compatible el que es fa amb el
que es pensa cal tenir una informació
econòmica que es pot aconseguir llegint articles o llibres molt millors que
els meus, però també obrint els ulls,
veient i entenent el que es veu.
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atalunya, any 2050. El nou govern ha pres possessió fa uns dies i ha adoptat com a primera
mesura la creació d’una nova
comissió d’experts per millorar la competitivitat de l’economia catalana.
Aquest s’ha convertit en un acte protocol·lari de tot govern des de fa gairebé 50
anys. Recentment també es va celebrar
el Dia de la Deslocalització, efemèride
del funest record de la marxa el 2009 de
l’última empresa d’accessoris d’automoció que quedava a Catalunya. El Dia
de la Deslocalització va substituir fa
temps el vell dia de Sant Jordi.
La Cambra de Comerç ha canviat de
nom i es diu simplement Cambra de la
Construcció. El preu mitjà d’una vivenda de 100 metres quadrats a Barcelona
ha arribat per primer cop a superar els
21 milions d’euros –no és broma: aquest
seria el preu d’una vivenda de 100 metres quadrats l’any 2050 si el creixement
dels preus en el futur fos igual que el de
les 100.000 vivendes (perdó, actuacions)
que faran que el preu es moderi l’any
vinent. No obstant, com passa des de fa
anys, no s’espera que els nous gover-
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nants posin vedat a l’única activitat que,
juntament amb el turisme, manté la
renda dels treballadors catalans.
Les promeses d’impulsar el desenvolupament dels sectors associats a les
noves tecnologies i afavorir la investigació científica sonen cada cop més buides. La rendibilitat d’aquestes activitats
es produeix a molt llarg termini, mentre
que les eleccions es segueixen celebrant
cada quatre anys. En aquesta disjuntiva
sembla clar que l’opció políticament
més atractiva és seguir confiant en la
construcció com a font de creixement,
encara que sense admetre-ho públicament, i fer xivarri amb la ciència i la
tecnologia, sense fer res concret, o fins i
tot desfent-ho.
En alguna cosa sí que s’ha avançat: tot
el món parla anglès i molts fins i tot

alemany i xinès. Aquestes habilitats són
fonamentals per atraure i convèncer els
compradors d’aquestes nacionalitats
que poden estar interessats a adquirir
alguna de les 280.000 vivendes que es
produeixen anualment. Catalunya s’ha
convertit en el principal proveïdor de
residències per als jubilats europeus.
Els científics de prestigi internacional
fa més de 20 anys que van fugir de Catalunya. Uns salaris poc competitius i
que no diferenciaven els millors dels
pitjors van acabar per foragitar-los. Amb
ells van marxar la indústria farmacèutica i els hospitals capdavanters que, en
temps passats, van ser un dels vaixells
insígnia de l’economia catalana.
La productivitat continua sense créixer i les exportacions han caigut tant
que s’han començat a computar com a

tals les vendes de souvenirs a estrangers a
les botigues de la Rambla. De totes maneres, aquest any també hi ha motius
per a la il·lusió i l’esperança. Es celebra
un altre Fòrum, el de la Papiroflèxia, en
què s’espera reunir els millors artesans
del paper plegat de tot el món. L’esdeveniment ha estat patrocinat per la
Cambra de la Construcció de Barcelona.
Com que ja no quedava espai material
per situar-lo ha estat necessari enderrocar diverses illes de vivendes velles de la
Barceloneta per construir alguns edificis
emblemàtics. El nou Fòrum presenta
ombres i llums. Entre les ombres, molts
dels convidats famosos han excusat la
seva presència a última hora adduint
estranyes al·lèrgies. No obstant això,
Carlitos Marrón Júnior està confirmat
per passejar pel passeig de Gràcia fent
barrets de paper i corbates de llacet a
tothom que se li acosti. Sembla que l’alcalde podria acompanyar-lo. Per sort,
això només és economia-ficció, encara
que és la versió optimista. La pessimista
comença amb “els preus de la vivenda
finalment es van desplomar”, però això
ho deixarem per a un altre dia.

