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Germà Bel

Ets l’únic que
es queixa

Avui toca avorrirse una mica. I es queixar tant
com vulgui, que no serà l’únic. Els diferents go
verns a Espanya (sobretot el central, que té més
competències) fa temps que emfatitzen el seu

propòsit d’afavorir l’activitat econòmica, reduint els requi
sits burocràtics. Llàstima que l’evidència no acompanyi la
retòrica oficial. L’última classificació del BancMundial so
bre facilitat per fer negocis (Doing Business), amb dades de
juny del 2014, situava Espanya en la posició 22 dels 28 paï
sos de la UE en facilitat per iniciar una activitat; i 24 de 31
de l’OCDE comparables. I el Global Competitiveness Re-
port 2014-2015del FòrumEconòmicMundial, que analitza
144 països, situa Espanya en la posició 99 (de 144) en nom
bre de dies per iniciar una activitat; 118 en nombre de pro
cediments; 123 en càrrega de regulació governamental, i
113 en malbaratament de despesa del Govern. Sort que
hemmillorat!
Però no; la dinàmica és la contrària. La bulímia regulatò

ria i procedimental no para d’augmentar, amb unes admi
nistracions que no poden renunciar a la seva obsessió per
tenirho tot sota control. La dinàmica és la següent: davant
de qualsevol incident o problema detectat per l’adminis
tració (suposem que ha estat realment un problema), es
defineix aquest problema com de caràcter general, i s’ins
taura una nova norma amb un sistema de control previ per
evitar que es reprodueixi en el futur. En els bons temps
pressupostaris, el resultat era l’augment de plantilles en
departaments administratius de tramitació. En temps com
els actuals, de pressupostosmagres, això se substitueix pel
desplaçament de la càrrega procedimental a l’administrat
o el supervisat, que han de dedicar part creixent dels seus
recursos (probablement decreixents en temps de crisi) a
emplenarmés i més normatives de control previ. En altres

llocs es fa diferent,
encara que no tinc
avui espai per do
nar exemples d’on
i de com.
Però, què hi pin

ta això d’“ets l’únic
que es queixa” en
aquest quadre?
Doncs que és molt

difícil que la dinàmica de reformes i alleugeriment de les
càrregues reguladores avanci només per la voluntat dels
que promouen els controls. Aquests, al cap i a la fi, donen
discrecionalitat, i per tant poder. Cal que es produeixi una
demanda enèrgica per part dels administrats, reivindicant
el seu paper de ciutadans, que són els que mantenen l’ad
ministració i el Govern. És clar que aquesta demanda està
subjecta al problema del polissó: “Jo resolc com pugui, i ja
ho arreglaran”. Tinc la impressió que aquesta actitud és
molt freqüent en el nostre entorn. Al cap i a la fi, estem en
societats en què mai va triomfar la Il∙lustració, i a l’admi
nistració no se la discuteix. Si es pot, se l’evita. D’aquí la
freqüència amb què per aquí es pot esgrimir, i ambmotius,
l’“ets l’únic que es queixa”.
Es diu molt que el Govern i les administracions ens te

nen empaperats ambprocediments. I és veritat. Però es re
flexiona poc sobre l’absència d’una exigència substantiva i
activa dels administrats per reformar l’ordre de les coses.
Extraieune les conseqüències.

Ésdifícil que lescàrregues
reguladoresdisminueixin
nomésper lavoluntatdels
quepromouenelscontrols

Cirque duSoleil canvia de
mans i passa aun fons
El nord-americà TPG desemborsa prop de 1.390 milions
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Una actuació del Cirque du Soleil aMadrid

PIERGIORGIO M. SANDRI

Barcelona

Guy Laliberté, el fundador del
Cirque du Soleil, exsaltimban
qui, jugador de pòquer i turista
espacial, ha tornat a la terra.
Amb un últim gir acrobàtic, la
seva empresa ha acabat en
mans d’un fons d’inversió.
El nordamericà TPG Capi

tal, l’amo de casinos més gran
del món, ha desemborsat gaire
bé 1.400 milions d’euros, se
gons fonts delmercat, per acon
seguir la majoria del capital del
circ més cèlebre del planeta,
amb base a Montreal, Canadà.
L’import, si es confirma, se

situaria per sota dels 2.320mili
ons d’euros que apuntaven al
guns analistes. El fons de pensi
ons canadenc Caisse de Dépôt i
el fons inversor xinès Fosun In
ternational participaran en l’ac
cionariat. Guy Laliberté, multi

milionari, es quedarà el 10% de
la companyia. Acaba així una
epopeia de tres dècades.
El creador canadenc va al∙le

gar motius personals. Però
l’empresa circense travessava
una conjuntura difícil. El 2012

per primera vegada va registrar
números vermells. L’apreciació
del dòlar canadenc va reduir els
beneficis de 50 milions de dò
lars a l’any. El 2013 la compa
nyia va anunciar un ajust de
400 treballadors de la plantilla
de 5.000 persones i va llançar

un pla per reduir costos de 90
milions d’euros. Cada especta
cle delCirqueduSoleil, inspirat
en acrobàcies, músiques i amb
una picada d’ullet al públic
adult, costa, entre producció i
investigació, uns 19 milions
d’euros. “De debò necessitem
sis contorsionistes?”, va dir una
vegada sobre això Laliberté.
La companyia en té deu xous

a Las Vegas i un altra desena d’
espectacles de gira al voltant
delmón.El 2013 va facturar 790
milions d’euros, un 17% menys
que l’exercici anterior.
Per diversificar els ingressos,

la companyia s’ha centrat més
cap al màrqueting i productes
audiovisuals. De fet, dels 600
xous del 2012 s’ha baixat a 400.
Ambresultats incerts. “Vamco
metre l’error que podríem fer
totes les coses relacionades
amb l’entreteniment. Al final
t’adones que no tens l’expe
riència necessària”, va admetre
Laliberté.
La seva estètica inspirada en

l’art circense rus i xinès, amb
tocs de commedia dell'arte, ha
creat un llenguatge nou, amb 11
milions d’entrades venudes ca
da any. Però alguns dels seus
espectacles recents (Zed, Iris,
Zarkanana, entre d’altres) no
van funcionar com l’esperat i
van tancar abans del previst,
com si haguessin perdut el seu
toc màgic. Com va dir Marc
Gagnon, antic directiu de la
companyia, “Guy sempre ens
va dir que érem una raresa. Pe
rò la raresa se’n va anar”.
Per Vicente Llorca, director

de la revista especialitzada de
circ Zirkolika, “no podem par
lar de crisi però és cert que no
tots es poden permetre el cost
de les entrades. Hi ha gent que
pot estar cansada, però no crec
que la fórmula hagi caducat”.
Segons Joan Ramon Graell,

president de l’Associació de
Professionals de Circ de Cata
lunya, “al Cirque du Soleil li
han sortit molts competidors
que li han copiat i que han
adaptat l’espectacle al públic
local. Ells en canvi són comuna
pel∙lícula de Hollywood, que és
universal, però de vegades poc
sensible als gustos particu
lars”.!

El circ canadenc
ha llançat un pla de
retallades de costos
i de diversificació
dels ingressos
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El banc portuguès BPI –contro
lat per CaixaBank amb el 44%
de les accions– va confirmar
ahir oficialment que és fora de la
cursa per comprar Novo Ban
co. L’entitat va informar que la
setmana passada el banc cen
tral portuguès (Banc de Portu
gal) va escollir cinc dels set
bancs que van presentar ofer
tes perquè passin a la fase se

güent i BPI no va passar el tall.
Novo Banco és el successor de

BES després d’un rescat estatal
l’any passat. L’Estat espera ven
dre Novo Banco abans de l’estiu
per recuperar la part que sigui
possibledels4.900milionsd’eu
ros injectats al BES, entitat que
va col∙lapsar pels deutes vincu
lats amb els negocis de la seva
família fundadora.
Encara que el Banc de Portu

gal no va identificar els compra

dors que sí que han passat el tall,
fonts consultades van dir que
són el grup espanyol Santander,
el grup xinès Fosun Interna
tional Anbang, el fons d’inversió
dels Estats Units Apollo Global
Management i la firma d’inver
sió amb seu a Nova York Cer
berus.
D’altra banda, CaixaBank vol

comprar el 65% que no controla
de BPImentre altres accionistes
s’hi oposen.!

BPI comunica que és fora de la
subhasta per comprarNovoBanco


