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Imatge d’un dels salons interiors del Círculo Ecuestre de Barcelona

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

Té un bon nivell la
burgesia catalana?

Francesc Cabana i Vancells

O
dit d’una altra manera,
els empresaris catalans
estan al nivell que s’exi-
geix d’ells, al comença-
ment del segle XXI? Diuen
que sóc l’historiador de la

burgesia catalana. En tot cas he dedicat
milers de pàgines en els meus llibres als
seus principals representants en el dar-
rer segle i mig i conec personalment la
majoria dels mitjans o grans empresaris
de la meva generació. Sempre els he de-
fensat, sense faltar a la veritat. Però em
sembla que ha arribat el moment d’en-
trar en allò que se’n diu una crítica
constructiva, perquè crec que com a
col·lectiu no estan donant un bon
exemple.

Quan parlo de burgesia catalana em
refereixo als grans i mitjans empresaris
catalans, no als petits. Parlo dels propi-
etaris d’empreses bàsicament familiars i
dels alts executius d’empreses multina-
cionals o espanyoles a casa nostra. Són
uns centenars de persones als quals es
pot trobar al Foment del Treball Nacio-
nal, a la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona, al Cercle d’Eco-
nomia o al Círculo Ecuestre. Tenen un
poder econòmic entre les mans, propi o
delegat, i l’utilitzen, de manera que as-
sumeixen una responsabilitat davant
dels que treballen per a ells però també
en relació amb la societat catalana. Ma-
joritàriament, viuen a Barcelona o a la
seva àrea metropolitana. Fora d’aquí, les
empreses que hi tenen els centres de
decisió són en general més aviat petites.

L’estudi de les empreses i els empre-
saris catalans al llarg dels 150 darrers
anys –que són els que compten– sem-
pre m’ha deixat una sensació paradoxal.
Si analitzo els empresaris un a un, els
trobo una gran quantitat de defectes i
mancances. Però a l’hora de qualifi-
car-los globalment, els concedeixo un
notable. Un notable alt en temps de la
industrialització catalana, un notable
baix en anys de dictadura i una nota que
pot oscil·lar entre un aprovat alt i un
notable baix en temps de democràcia, o
sigui els darrers 30 anys. La diferent
qualificació entre persona individual i
col·lectiu empresarial pot ser conse-
qüència que en l’anàlisi individual ten-
deixes a valorar aspectes no estricta-

ment empresarials, com són l’autoritat
moral, el sentit social o la consciència
comunitària, mentre que en l’anàlisi
col·lectiu et deixes guiar per les dades
estadístiques, que et donen la nota final.

Tots els empresaris tenen un actiu i
un passiu, com els seus balanços. Tots
els grans empresaris s’han equivocat
alguna vegada i els errors comesos per
Pere Duran i Farell o Carles Ferrer i Sa-
lat, dos noms força indiscutibles, no
treuen cap mèrit al saldo final que
presenten. Personalment, he fet constar
els errors, quan he parlat d’ells, però
tampoc m’ha agradat remenar la feri-
da. Quan es tracta d’altres persones de
menys nivell que les mencionades, co-
menço a creure que fóra bo que els

féssim sortir una mica els colors a la
cara per posar les coses al seu lloc. So-
vint demostren una prepotència i una
supèrbia considerables. Un exemple,
potser massa personal: fa un any i mig
vaig escriure set biografies empresarials
per a aquest diari, francament elogio-
ses. Només dos m’ho van agrair amb
una carta o amb una telefonada, tot i
que els coneixia a tots ells i els havia fet
nombrosos favors en altres èpoques. Els
que callaren devien pensar que no calia
un gest d’educació o no tenen un servei
de premsa, cosa que encara seria més
greu.

Quan faig l’anàlisi d’un empresari
procuro separar els aspectes personals
–aquells que inspiren simpatia o anti-

patia– dels estrictament empresarials,
que són els que compten. Fins a cert
punt, és clar. La meva crítica a la bur-
gesia emprenedora catalana correspon
en un 50% al món estrictament em-
presarial i en un altre 50% al seu encaix
–o més ben dit, al seu mal encaix– amb
la societat catalana.

Amb algunes excepcions, que es po-
den comptar amb els dits de la mà, la
gran burgesia catalana té un vol de ga-
llina, com diria en Josep Pla, curt i ar-
ran de terra. N’és una bona prova el
caràcter rotundament familiar de la
majoria de les seves empreses, sense
interès a anar a borsa o a obrir el seu
capital a tercers, perquè –entre altres
coses– no volen que els altres sàpiguen
el que guanyen –un fet concret i his-
tòric–. Per no perdre aquell caràcter, no
es donen fusions entre elles, en contra
de tot el moviment empresarial dels
darrers vint anys. Només n’hi ha hagut
una, d’aquestes fusions, i encara perquè
una de les empreses familiars no tenia
successió.

Un gran o mitjà empresari té unes
responsabilitats socials. Responsabilitats
que tot sovint s’han d’expressar a través
de les representacions institucionals:
patronals, cambres, entitats econòmi-
ques. I aquí trobem una falta de liderat-
ge per part dels que remenen o podrien
remenar les cireres, que tendeixen a de-
legar en altres i quedar en un segon lloc,
menys compromès. Juga també a un fals
pactisme, al qual són molt afeccionats
els empresaris catalans. Com que es
tracta de no molestar ningú, eviten
pronunciar-se sobre temes fonamentals
de l’economia. La societat civil catalana
els ha fet un gol per tot l’escaire en la
qüestió del dèficit fiscal i del finança-
ment autonòmic, temes sobre els quals
no han dit res o han fet manifestacions
plenes de matisos, quan el clam ja és
general. És només un exemple.

En tot cas, les meves relacions amb el
conjunt de la gran burgesia catalana
passen una certa crisi, cosa que a ells els
preocuparà molt poc. Sortosament, tro-
bo més sensibilitat i ganes de fer bé la
feina entre els petits empresaris i alguns
representants de les noves generacions.
Sortosament, la burgesia catalana té una
gran capacitat de renovació.

T R I B U N A D E L A N O V A E C O N O M I A

Salaris globalitzats
José García Montalvo

Professor del departament d’economia i empresa. Universitat Pompeu Fabra i IVIE

F
a unes setmanes el meu germà,
que treballa en un banc d’inversió
estranger, em va dir que es dis-
posaven a posar en marxa aquest

any mecanismes per captar les transfe-
rències que els treballadors enviaven als
seus països d’origen. En principi no vaig
entendre gaire bé quin interès podria te-
nir aquest segment de mercat per a un
banc d’inversió. No obstant, la setmana
passada quan vaig ser a Correus vaig en-
tendre la magnitud del mercat: jo era
l’únic de la cua que enviava una carta. La
resta enviaven diners al seu país d’origen.
Segons un informe recent el mercat de
trameses d’emigrants mundials assolia
els 153.000 milions de dòlars, cosa que
representa més de tres vegades tot l’ajut
al desenvolupament dels països rics als
pobres. La globalització provoca el trasllat
de la producció industrial i alguns serveis
cap a països amb uns nivells salarials
menors i també facilita el moviment del
factor treball des de països menys desen-
volupats als més desenvolupats. Les noves
tecnologies de la informació permeten
transmetre amb més facilitat els fons

que guanyen els immigrants.
Els anuncis de Western Union, Money

Gram i serveis semblants, molt típics als
Estats Units, han aparegut també a Es-
panya des de fa quatre o cinc anys. Això
evidencia la creixent necessitat de trans-
ferir recursos a altres països, que solen
tenir un baix nivell de desenvolupament.
Per què molts immigrants utilitzen
aquests serveis, les comissions dels quals
són normalment molt elevades, i no van
a la banca normal? En primer lloc hi ha
raons culturals: molts immigrants tenen
manca d’educació financera i familiaritat
amb els serveis bancaris formals. Un altre
motiu, potser fins i tot més important, és
que per poder fer una transferència uti-
litzant un banc formal és necessari te-
nir-hi un compte corrent i els requeri-

ments per obrir-lo inclouen tenir la do-
cumentació en regla. Finalment, els im-
migrants acostumen a enviar quantitats
petites amb força freqüència. Això signi-
fica que si el cost fix (independent del
volum de la transferència) dels bancs és
alt, els percentatges elevats de serveis no
bancaris poden no ser-ho tant. El cost
mitjà en un banc normal d’una transfe-
rència petita (uns 200 euros) pot ser entre
el 8% i el 10%, cosa que fa que en ocasions
treure diners amb una targeta de crèdit
d’un compte d’un altre país sigui més
barat que fer una transferència. Les noves
tecnologies i la globalització financera
fan que aquesta opció sigui cada cop més
utilitzada, encara que minoritària.

Tot i així els costos de les transferències
són elevats. El Banc Mundial ha calculat

que una reducció del cost de les trameses
d’immigrants suposaria 10.000 milions a
l’any, que anirien cap a països en vies de
desenvolupament. A més, el retorn d’a-
quests immigrants, i els seus estalvis, pot
suposar un flux d’inversió important per
a les economies dels països en vies de
desenvolupament. No tots els treballa-
dors de països en vies de desenvolupa-
ment presenten la mateixa propensió a
immigrar ni a remetre part dels seus in-
gressos als seus països d’origen.

Aproximadament 100.000 treballadors
immigrants són en països europeus. Les
remeses que aquests treballadors envien
al seu país van representar el 2002 ni més
ni menys que el 3,5% del PIB i van ser una
font importantíssima de divises i de su-
port per al tipus de canvi de la moneda
local. Sembla que els bancs ja ho tenen
clar. Quan s’acabi el boom dels préstecs
hipotecaris esperen mantenir els seus
marges intentant captar el mercat de les
transferències dels immigrants als seus
països d’origen. Però per a això primer els
hauran de convèncer de les bondats de la
banca, cosa que pot resultar difícil.


