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L’escriptor i historiador Josep
Burgaya va presentar dimarts a la
Llibreria 22 el seu darrer llibre:
«Economia de l’absurd. Quan
comprar més barat contribueix a
quedar-se sense feina»

No em digui que haig de mirar de
comprar car.

Faria molt malament, sobretot perquè
probablement els darrers anys ha bai-
xat la seva capacitat adquisitiva.

Però segons el títol del seu llibre,
comprar barat és perjudicial.

És que si comprem barat vol dir que
la producció s’ha desplaçat a l’Àsia. Per
tant, significa que aquí hi ha menys llocs
de treball. Al final és un mal negoci.

Doncs quina és la solució?

Que els productes que arriben a les
nostres botigues tinguin un certificat
conforme han estat produïts en condi-
cions dignes.

Interpreto que la famosa «conten-
ció salarial» és perjudicial?

És clar. Disminueix la nostra capaci-
tat de compra i el consum,  i això per for-
ça afecta negativament els productors
i l’economia en general. Mai cap país ha
sortit d’una crisi amb retallades, seria la
primera vegada. M’estranyaria que en
fóssim l’excepció.

Si és tan clar, a què venen les periò-
diques recomanacions de contenció
salarial per part de patronals?

Perquè una cosa és l’interès individual
o particular i l’altra l’interès general.

Els empresaris miren per ells?P
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«Mai cap país ha 
sortit d’una crisi amb
retallades, no crec que
siguem l’excepció»

Josep Burgaya
La contenció salarial interessa a

l’empresari en la seva pròpia empre-
sa, però no globalment. Ell tindrà més
beneficis, però si la capacitat adqui-
sitiva general disminueix, no li com-
praran els seus productes. 

No havia de ser tan bona, la glo-
balització?

No és ni bona ni dolenta. El pro-
blema és que circulen el capital i els
poductes, però no ho fan els drets so-
cials, ni la democràcia ni les llibertats.
És una mena de barra liure, però
només per als poderosos.

Com l’Europa Unida.
El pitjor a Europa és que no hi ha

una fiscalitat única, i els països com-
peteixen per veure qui ofereix a les
empreses una fiscalitat menor.

Com a historiador, a quina època
compararia l’actual?

Probablement som al final d’un ti-
pus de capitalisme que ja no pot re-
produir-se. Es podria assemblar a la
crisi del 29, però llavors es va recu-
perar l’ocupació i la capacitat ad-
quisitiva, i ara no es recuperarà per-
què la tecnologia fa que  no sigui ne-
cessari el treball de tothom. 

No tot és negatiu: avui he llegit que
Jordi Pujol cobrarà jubilació

He, he, es veu que l’estat del ben-
estar perilla però algunes coses les as-
seguren. És un escàndol.
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ESCRIPTOR I
HISTORIADOR DE
L’ECONOMIA

«Al 29
l’ocupació es va
recuperar, però
ara no passarà,
perquè la
tecnologia fa
que no sigui
necessària la
feina de
tothom»

Burgaya troba
escandalós que
Pujol cobri
jubilació
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om jo, molts érem els que
anàvem a mirar els regals
de Reis als magatzems
Vall de Platja d’Aro.

Aquell dia, que solia ser després de
Nadal, era un dels més especials de
l’any. Ara, els magatzems Vall deixa-
ran pas a un establiment de la cadena
Mango. Propietat de la família Andic,
Mango és un dels èxits empresarials
catalans més importants dels últims
anys. Les seves botigues inunden els
carreres de les principals ciutas del
món. Mango, com les botigues del
grup Inditex i d’altres, estan unifor-
mitzant el comerç. Hi ha qui veu en
això una derrota de la botiga tradicio-
nal que li serveix per justificar críti-
ques a la globalització. Dues observa-
cions. Primera, Zara, Mango, la cade-
na de joguets Imaginarium, i qualse-
vol altre grup internacional van co-
meçar també essent una botiga. Va
ser la visió i atreviment de l’empresari
que hi havia darrere que va fer que
d’una botiga es passés a dues i de
dues a cinc. Van saber interpretar què
volia el client i li ho van donar. No són
fruit de la casualitat, sinó del risc i de
la capacitat de vendre. Segon, mentre
passava això, hi ha hagut botigues
tradicionals que han sabut mantenir-
se petites, però especialitzant-se, fent
bé les coses amb bon producte i ser-
vei. Potser no són al centre de les
grans ciutats; però si en les zones més
residencials. Això és així tant a Girona
com a Barcelona, París, Londres i
Nova York. En el cas de Magatzems
Vall, per molta pena que faci, fóra bo
saber les raons del seu tancament. Es
podia haver evitat? Va ser mala ges-
tió? Problemes familiars? No ho sé.
Ara bé, tots intuïm quan una botiga
no fa bé les coses només d’entrar-hi.
Quantes vegades no ha pensat allò
de: Buf, durarà poc!
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