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Fer l’ou quan calgui, un
consell als empresaris

Francesc Cabana i Vancells

J
a sé que és una expressió no
coneguda. No figura ni tan
sols a la Gran Enciclopèdia
Catalana. M’haig d’explicar,
abans que res. Fer l’ou i fer
les paus eren dues expressi-

ons molt utilitzades a la Borsa de
Barcelona quan hi vaig treballar, fa
prop de cinquanta anys. Una –fer les
paus– és una expressió relativament
corrent, que s’aplica quan vols fer re-
ferència al fet que esperes compensar
unes pèrdues amb uns guanys. L’altra
–fer l’ou– formava part del llenguat-
ge borsari creat a l’Associació del
Mercat de Valors –la borsa privada
barcelonina abans de la guerra, liqui-
dada pel general Franco tan aviat com
va instaurar la seva dictadura–. No
tinc ni idea de la seva procedència,
però sí del significat.

Fer l’ou volia dir consolidar volun-
tàriament unes pèrdues en una ope-
ració de borsa, desfent la iniciada, per
evitar que les pèrdues poguessin ser
més grans. Amb el franquisme, quan
només es podia jugar a borsa a l’alça,
es presentava la conveniència de fer
l’ou quan s’havien comprat uns títols
amb l’esperança que la seva cotització
pujaria i s’havia produït exactament
el contrari. Fer l’ou volia dir vendre
els títols amb pèrdua i donar l’opera-
ció per acabada. L’alternativa era no
vendre, confiant que la situació es re-
dreçaria i al capdavall es farien les
paus.

Els borsistes prudents i els que a la
llarga acabaven guanyant diners eren
els capaços de fer l’ou, que suposava
acceptar que s’havien equivocat i
comptabilitzar unes pèrdues de segui-
da. La gràcia estava a fer l’ou ràpida-
ment, tan aviat com es veia que l’evo-
lució del preu del títol no era la que
s’esperava, de manera que la pèrdua
fos perfectament assumible. Però costa
molt de fer l’ou i només alguns dels
que jugaven a la borsa eren capaços de
fer-lo. La majoria no volia admetre que
s’havia equivocat en les seves previsi-
ons i esperava a veure si podia fer les
paus amb la recuperació de les cotit-
zacions. Alguna vegada l’encertaven,
és clar, i feien realment les paus i pot-

ser fins i tot guanyaven diners. Ales-
hores posaven en evidència el que ha-
via fet l’ou, com una prova de qui
l’havia encertat i qui s’havia equivocat.
Però el que havia fet l’ou ja ni recor-
dava aquella operació, perquè men-
trestant n’havia fet d’altres. Sovint no
era possible fer les paus: el preu del
valor anava baixant i baixant fins que
la pèrdua era insuportable. Abans i
després de la Guerra Civil hi va haver
més d’un suïcidi d’espavilats borsistes
que havien volgut fer les paus i s’havi-
en trobat arruïnats.

L’experiència borsària es pot aplicar
a la vida empresarial de cada dia. Un
dels principis bàsics d’un bon empre-

sari és el d’acceptar el risc i la possibi-
litat d’equivocar-se. No conec cap gran
empresari català dels darrers cinquan-
ta anys que no s’hagi equivocat una
vegada o més. Molts d’ells –vius o
morts– han passat per l’experiència
d’una suspensió de pagaments o con-
curs de creditors, com es diu ara.
Equivocar-se no és cap vergonya i per-
dre diners tampoc. El que distingeix
un gran empresari d’un que no ho és
és que el primer s’adona aviat del seu
error i fa l’ou, mentre que l’altre s’en-
tossudeix i continua creient que la se-
va aposta era l’encertada, fins a con-
vertir unes pèrdues assumibles en
unes pèrdues que no ho són.

La màxima intel·ligència és incom-
patible amb l’orgull. Per als cristians,
l’orgull és el pecat més greu. D’aquí
que siguin els orgullosos –aquells que
es consideren superiors als altres– els
qui no saben fer l’ou ni saben retirar-se
a temps. L’orgull els impedeix acceptar
l’error, que a vegades no és estricta-
ment seu, sinó de la conjuntura, d’un
marc econòmic determinat o d’un
mercat dirigit. En la liquidació del
sector tèxtil tradicional a casa nostra
vaig poder veure exemples excel·lents
d’empresaris que feien l’ou, que salva-
ven les parets de la fàbrica i liquidaven
dignament la plantilla, i empresaris
que no sabien fer-lo i s’ensorraven ells
i treballadors. Bé, ells no s’ensorraven
del tot, perquè tenien un patrimoni al
marge del negoci, però la seva gent es
quedava al carrer i amb el subsidi d’a-
tur per anar vivint i a l’espera d’una
altra feina.

Ara també n’hi ha, d’aquests exem-
ples. No en conec cap de concret, però
alguns es poden intuir o ensumar, com
a conseqüència de la globalització, que
imposa una certa especialització in-
dustrial a l’economia europea i a la
catalana. Espero que es mantingui la
indústria tèxtil a Catalunya, però serà
una indústria que tindrà aquí el centre
de decisió, fàbriques al Marroc o a la
Xina i centres de producció catalans
d’alt valor afegit o de mercat proper. És
el que veig que està passant. O fan això
o han de plegar. Hi ha altres sectors
industrials que estan concentrats a
Corea, a Singapur, a Malàisia, a Taiwan
o a l’Índia. Resulta difícil mantenir
produccions en aquests sectors a Cata-
lunya, per molt bé que estiguin gesti-
onades les empreses. Segur que en
quedaran algunes, però seran l’excep-
ció i per causes exteriors a l’empresa o
al producte en si.

Els millors empresaris són, sovint,
aquells que han sofert una rebregada i
han après la lliçó. Han après a fer l’ou,
encara que no ho diguin així. A les es-
coles d’administració d’empreses en
deuen parlar, però no sé si hi ha una
denominació equivalent. Rebre una
lliçó d’humilitat és una virtut indis-
pensable per fer després grans coses.

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

El món segons Bill
José García Montalvo

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

J
a ha arribat el moment de l’any
que tots els que estaven preocu-
pats per salvar el món esperaven:
el moment del soporífer Fòrum

de Davos i del seu alter ego, el demagògic
Fòrum de Porto Alegre. Aquest any el
tema del fòrum suís és “responsabilitat
per prendre decisions difícils”. De fet
han començat fent honor al títol de la
reunió d’aquest any: ha degut ser molt
difícil decidir si calia convidar Angelina
Jolie o Gisele Bundchen perquè algú fes
algun cas del que es discuteix a Davos.
Per sort, a més de cares conegudes del
cinema i les passarel·les, hi acuden els
grans polítics per fer propostes moltes
vegades tan grandiloqüents com buides
de contingut. Potser el que més ens ha
obert els ulls ha estat Chirac amb el seu,
segons la meva interpretació, “posem
impostos voluntaris i transnacionals a
tot el que es mogui”. Quan Chirac parla
de la condició moralment inacceptable
de la pobresa d’Àfrica algú hauria de
recordar-li quin és l’origen colonial dels
països africans més pobres i demanar-li
la seva aportació concreta (com fan els
països seriosos com Noruega i el Regne

Unit) en lloc de propostes sense sentit
que han de pagar altres.

L’únic que posa de debò diners, els
seus propis diners, en el que proposa és
Bill Gates, un altre dels habituals del
Fòrum de Davos. Aquesta setmana Gates
ha estat doblement notícia. En primer
lloc per una aportació de 750 milions de
dòlars que la Fundació Gates ha fet a
l’Aliança Global per a la Immunització i
la Vacunació. En segon lloc perquè Mi-
crosoft ha presentat els resultats del tri-
mestre que acabava al desembre i ha
guanyat molt més del que esperava el
mercat: 3.460 milions de dòlars, enfront
dels 1.550 milions de fa un any. La divi-
sió de la companyia que més ha contri-
buït a l’augment dels beneficis ha estat
la secció de videojocs, especialment l’a-
nomenat Halo 2. Si la venda de videojocs

ajuda a salvar de les malalties milions de
nens dels països pobres, benvinguda si-
gui, encara que els videojocs atonten
una mica els nens dels països desenvo-
lupats. En resum, que Bill ha decidit
deixar una marca difícil de batre: no en
té prou de ser l’home més ric del món o
tenir la casa més avançada tecnològica-
ment i ha decidit ser també el més gran
filantrop que hi ha sobre la faç de la
terra.

La globalització contra les malalties,
representada per l’Aliança Global i el
Fons de Vacunes, ha aconseguit compro-
metre més de 1.000 milions de dòlars per
als pròxims cinc anys. D’aquesta quanti-
tat se n’han desemborsat 532 milions.
Aquesta iniciativa ja pot mostrar grans
assoliments. Segons l’informe publicat
recentment, s’ha aconseguit immunitzar

42 milions de nens amb la vacuna de
l’hepatitis B, gairebé cinc milions amb la
vacuna contra la meningitis i més de tres
milions contra la febre groga. En tot cas,
la donació a l’Aliança Global per a la
Immunització és solament una de les
donacions de la Fundació Gates, que
també participa en el Fons Global Contra
la Sida, la Tuberculosi i la Malària i en
programes nacionals contra la sida. En
total la Fundació Gates ha donat 4.200
milions de dòlars entre el 1995 i el 2004
en ajudes globals per a la millora de la
salut. D’aquesta forma es comprova un
altre dels aspectes positius de la globalit-
zació: l’acció contra les malalties es con-
verteix en una acció global per acabar
amb les malalties evitables. Personal-
ment no crec que l’èxit de la vacunació
contra l’hepatitis o la febre groga s’es-
tengui fàcilment a altres malalties com la
malària, en què factors com els conflictes
armats i les migracions tenen un paper
decisiu, encara que d’això ja els parlaré
en una futura columna.

Però deixin-me acabar tornant a Da-
vos i Porto Alegre. Cridin amb mi: “Al-
tres fòrums són possibles!”.


