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EL ‘COCO’
A EDIMBURG

Malgrat que la companyia no es
diu La Cubana, un grup d’actors
internacionals d’expressió angle-
sa, dirigits per Jordi Milán, acaben
d’estrenar al Festival d’Edimburg
Nuts CocoNuts, que és la versió an-
glosaxona de Cómeme el coco, negro,
que com tothom sap era un pro-
ducte de la millor època de la com-
panyia de Sitges. A l’espera que el
proper mes d’octubre aquesta pre-
senti a Barcelona el seu últim tre-
ball, titulat Mamá, quiero ser famo-
so, que fa 19 mesos que circula per
l’Estat espanyol, l’espectacle en an-
glès inicia ara una àmplia gira per
diversos països.

La vitalitat del teatre, sorgit fa
2.600 anys, sembla novament in-
discutible. De vegades és tràgic i
seriós com un Èsquil, i de vegades
es decanta cap a la broma més es-
queixada, a la manera d’Aristòfa-
nes. Tant és: uns éssers humans
disfressats que actuen en directe
sempre desperta la més profunda
curiositat i sempre serveix per de-
manar-nos les mateixes coses: qui
som, per què som com som, i com
és que fem les coses que fem.

Brian MacMaster, que enguany
deixa de dirigir el Festival d’Edim-
burg, ha fet molt per projectar in-
ternacionalment el teatre català.
Si Catalunya fos un país agraït,
que no ho és, hauria de retre ho-
menatge a aquest home. Al capda-
vall, gràcies a ell ara hi haurà una
suposada companyia gibraltare-
nya de varietés fent gira per les
colònies d’Anglaterra, de la mà del
creador i director de La Cubana.
Les bromes són una mica dife-
rents, però l’aire volgudament cu-
tre i entranyable del Coco seguirà
fent petar de riure els ciutadans,
com a l’època d’Aristòfanes.H
*Escriptor.
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El dèficit fiscal influeix més en la pujada de l’IPC català que el model de petit comerç
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Si les grans superfícies
aconseguissin el monopoli,
apujarien els preus

Família tipus Horacio Altuna
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SILVIA ALCOBA

E
n un article publicat per
EL PERIÓDICO el 25 de
juliol passat, el professor
Antón Costas acaba reco-
manant, com a solució a

la superior inflació catalana en rela-
ció amb la d’altres autonomies, eli-
minar les actuals restriccions a la
instal.lació de grans superfícies co-
mercials a Catalunya. És curiosa la
unanimitat d’algunes interpreta-
cions que atribueixen únicament al
model comercial català, i especial-
ment al seu petit comerç, la més alta
inflació catalana, quan hi ha múlti-
ples factors que l’expliquen: més
creixement de la població que en al-
tres comunitats, més entrades de tu-
ristes i més component privat de ser-
veis bàsics com ara sanitat, educació
i transport.

Aquest últim factor és conse-
qüència del dèficit fiscal català amb
l’Estat espanyol, al qual el senyor
Costas no al.ludeix en absolut: la se-
cular i creixent diferència entre els
impostos que paguen els catalans al
Govern central i el pobre retorn en
forma de despesa pública d’aquest
govern cap a Catalunya (gairebé
12.000 milions d’euros el 2001, 380
per segon) estan darrere del baixís-
sim pes que el sector públic té a Ca-
talunya en els serveis bàsics abans ci-
tats i força els catalans a pagar per
serveis que en altres territoris de
l’Estat són gratuïts.

Els milions d’hores perdudes pels
catalans en els peatges i sobretot en
retencions a la nostra xarxa insufi-
cient de carreteres i autopistes (no
hi ha alternativa ferroviària per a
molts trajectes a Catalunya) explica-
rien una gran part del sobrecost ca-
talà dels productes des que surten

de les fàbriques fins que arriben al
cistell del mercat. Guillem López
Casasnovas va realitzar una anàlisi
cost-benefici del rescat dels peatges,
que veuria com el seu alt cost seria
compensat pel PIB i la riquesa addi-
cional que afloraria a Catalunya al
reduir les hores perdudes en els em-
bussos.

FA NOU MESOS , el Mi-
nisteri d’Indústria, Turisme i Co-
merç va publicar un estudi que ana-
litzava els nivells de preus en fun-
ció del tipus d’establiment comer-
cial (Informe sobre els nivells de preus
de la distribució alimentària i drogue-
ria). Segons aquest estudi, el petit
comerç ofereix els preus més baixos
en fruita i verdura, seguit dels pe-
tits supermercats i és en els grans
supermercats i en els mercats mu-
nicipals on els preus són més alts.
En peix, en canvi, els supermercats
i els hipermercats ofereixen els
preus més baixos; en carns, els pe-
tits supermercats són els més
econòmics, sent els més cars els hi-
permercats i els grans supermer-
cats. En drogueria i alimentació en-
vasada, els hipermercats són els
més barats.

Es conclou també que les di-
ferències de preus entre els dife-
rents formats comercials, amb l’ex-
cepció del peix, són bastant limita-
des, cosa que avala les tesis del con-
seller Huguet en defensa de les ac-
tuals restriccions: fins i tot en al-
guns productes els preus de les
grans superfícies són més alts que
en el petit comerç.

¿Què passaria si s’obrissin més
grans superfícies sense cap límit? Al
començament podrien baixar al-
guns preus, ja que les grans su-
perfícies estan en condicions d’esta-
blir i guanyar una guerra de preus
amb el petit comerç: els grans esta-
bliments podrien vendre durant
molts mesos alguns productes fins i
tot per sota del seu preu de cost,

amb l’objectiu de fer fora del mer-
cat el petit comerç, i sense que per
això se’n ressentís el seu compte de
resultats.

No seria la primera vegada que
una cosa així passaria. I una vegada
eliminada la competència del petit
comerç, que també eliminaria
molts llocs de treball al mateix
temps que faria perdre a uns
quants barris de les grans ciutats
una bona part del seu teixit comer-
cial, la via està lliure i expedita per-
què les grans superfícies puguin
augmentar els preus sense límit ni
cap mena de competència.

Si desapareix el petit comerç,
s’elimina competència al mercat i
es produeix un augment del poder
de mercat: com menys empreses hi
ha en un sector, més poder tenen
aquestes per apujar arbitràriament
els preus. I això no és il.lícit, ja que

l’objectiu de l’empresa és maxi-
mitzar els beneficis, que arriben
al màxim quan l’empresa és única
(monopoli): sense competència els
consumidors no tenen alternativa
possible de compra.

També s’acostuma a acusar l’ac-
tual normativa catalana de limi-
tar els horaris d’obertura comer-
cials. Aquesta és també una qües-
tió complexa, i es fa molt difícil
aventurar de manera clara quin
seria l’efecte sobre la inflació cata-
lana de la llibertat total d’horaris
comercials que propugnen les
grans superfícies.

Ara bé, entre els anys 1995 i
2004 la inflació catalana va ser
gairebé tres vegades superior a la
d’Alemanya, un país que també té
limitats els horaris d’obertura co-
mercial. L’anàlisi dels factors de-
terminants de la inflació diferen-
cial de l’economia catalana hauria
d’estar subjecta a múltiples mati-
sos i no reduir-ho fonamental-
ment a una crítica al model co-
mercial de Catalunya.

LA PATRONAL espanyola
de les grans superfícies, ANGED,
ha criticat durament els governs
de dretes de CiU per la seva limita-
ció a l’establiment de nous grans
centres comercials, que era justifi-
cada per la defensa d’un model de
petit comerç que dinamitza els
centres de les ciutats catalanes i
que evita la seva desertització. Es-
perem que no sigui aquest actual
govern d’esquerres català el que su-
cumbeixi als desitjos renovats de
les grans superfícies de monopo-
litzar la vida comercial de Catalu-
nya, i que tampoc passi a la his-
tòria com el govern liquidador del
petit comerç català de proximitat,
un model secular d’urbanisme
compacte i de cohesió i integració
social.H
*Professor de Teoria Econòmica de la

UB.


