
L
es zebres han de vigilar en 
tot moment per evitar hie-
nes i lleons. Quan un ani-
mal de la manada resulta 

atacat, el més normal és que la fa-
mília corri a defensar-lo, envoltant 
la zebra ferida i intentant repel·lir 
els depredadors que senten l’olor 
de la sang fresca. L’ordre que impe-
ra al regne animal ens podria servir 
molt bé aquests dies com a metàfo-
ra del que passa als mercats. La ze-
bra ferida en què s’ha convertit Es-
panya atrau cada dia més especu-
ladors, sequaços del curt termini i 
voltors. 
 Els països de l’entorn, la famí-
lia que va donar a llum l’euro, li gi-
ren l’esquena. França tem el conta-
gi d’Espanya mentre que Itàlia, una 
altra zebra en perill, però molt més 
gran, assenyala Espanya per foragi-

tar el depredador amb l’estratègia 
de despistar. 
 Si Espanya es dessagna abans, 
el país transalpí guanya temps per 
buscar refugi als braços del també 
italià Mario Draghi. El president del 
Banc Central Europeu (BCE) llança 
missatges contradictoris, no sabem 
si de forma intencionada. Un dia as-
senyala que no es prolongarà gai-
re temps el programa de compra de 
bons. L’endemà, quan la zebra es-
panyola està agonitzant, diu el con-
trari, que injectarà més diners. I ai-
xí successivament. Als lleons i a al-
tres depredadors tant els fa seguir 
alimentant-se d’una zebra a la qual 
li van fent transfusions i a la qual el 
mateix BCE assenyala com la més 
feble. Com més sang, més durarà la 
festa.
 El Tresor espanyol afronta una 

setmana clau. Dimarts se celebrarà 
una subhasta de lletres a 12 i 18 me-
sos, mentre que dijous es col·locaran 
bons a dos i deu anys. 
 Les dues emissions tindran lloc 
en un context molt difícil per a Es-
panya. La prima de risc (la diferèn-
cia entre el rendiment del bo espa-
nyol i el de l’alemany, considerat el 
més segur) està en màxims i se situa 
per sobre dels 420 punts. Espanya 
ha de pagar al voltant d’un 6% per-
què els inversors li prestin diners 
comprant els seus bons a 10 anys, 

mentre que Alemanya s’està finan-
çant a l’1,60%. 
 Segons els analistes, les dues sub-
hastes d’aquesta setmana es col-
locaran a tipus d’interès novament 
molt elevats. Espanya haurà de pa-
gar aquest any 28.000 milions d’eu-
ros en els interessos del seu deute. 
Un càlcul que s’ha fet amb l’esti-
mació que la prima de risc estaria 
al voltant dels 300 punts. I ja està 
a 420 punts. D’aquesta manera, els 
28.000 milions quedaran curts a fi-
nal d’any. Mentrestant, l’Ibex 35 es-
tà en mínims dels últims tres anys, 
després que divendres es va desplo-
mar un 3,5%. Està en el nivell dels 
7.250 punts i no aconsegueix re-
muntar els 7.500 punts. La sabana 
en què s’ha convertit el mercat no 
dóna treva a l’animal ferit. ¿Quant 
temps sobreviurà la zebra?
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El professor Lluís Martínez Ri-
bes va posar a la pantalla la foto 
de l’interior d’una botiga on com-
prava gent vestida amb bermudes 
i samarreta. Va precisar que per 
aquell local de 12 metres quadrats 
havien passat 20.000 persones en-
tre el juliol i el setembre. Un èxit, 
sobretot pel que venien: torrons, 
neules i cava. El somni d’alguns co-
merciants de temporada: desesta-
cionalitzar. ¿Com és possible ven-
dre torrons a l’agost? El professor 
va revelar el nom de la població de 
la botiga i la resta era fàcil d’imagi-
nar: Sort. Si el loter Xavier Gabriel 
havia aconseguit vendre Nadal (la 
loteria) des de l’estiu, associar-se 
a aquella marca, en aquest cas els 
torroners Vicens d’Agramunt, era 
una garantia. Qui se submergeix 
en ambient de compres nadalen-
ques és capaç, si l’atrauen, d’anar 
a buscar els complements a la bo-
tiga del costat.
 L’exemple servia per emmar-
car la jornada dedicada al comerç 
urbà a Esade de dimarts,que tenia 
com a objectiu analitzar l’estat ac-
tual del comerç i entreveure el fu-
tur. El cas de Sort era una crida al 
poder de la imaginació per cap-
tivar el consumidor, antesala de 
l’enquesta que es va divulgar en 
aquell mateix acte (aquest diari va 
informar d’aquestes dades dime-
cres) i que formava part de l’home-
natge a Joan Mateu, el promotor 
–en sentit molt ampli– barceloní 
mort el setembre passat i que va 
ser l’impulsor de l’eix comercial 
de Sant Andreu i de la Fundació 
Barcelona Comerç. 
 El comerç urbà barceloní no 
s’ha sostret a la crisi general i cai-
guda del consum, però presenta 
un perfil més estable que altres ac-

Vendre torrons a l’agost

tivitats. Segueix sent el 12% del PIB 
de la ciutat, amb 150.000 persones 
ocupades (l’ocupació només ha re-
trocedit el 0,6% en dos anys) i amb 
una característica difícilment equi-
parable al món: «És de les poques 
ciutats que, vagis per on vagis, no 
deixes de trepitjar zona comercial», 
en paraules d’Albert González (di-
rector de serveis de l’Ajuntament). 
Aquesta realitat, fruit de les lleis 
que limiten (o sigui, impedeixen) 
les grans superfícies a la ciutat, ha 
propiciat l’aparició de fenòmens 
singulars com la xarxa de mercats 
municipals o els eixos comercials, 
gestionats pels mateixos botiguers, 
i que són el nucli generador de l’opi-
nió del sector. Aquesta influència es 

El primer memorial 
Joan Mateu, celebrat 
a Esade, obre el 
debat sobre les 
botigues del futur

El sector comercial de Barcelona es mou entre la resistència i l’optimisme 
moderat davant la retracció de les compres que ha propiciat la crisi
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concreta en l’enquesta d’indica-
dors de comerç, elaborada a par-
tir de les opinions de mig miler de 
minoristes dels 14 eixos comerci-
als de la ciutat. 
 Notes destacades de l’enques-
ta, dirigida pel catedràtic d’Esa-
de Josep Francesc Valls: la majo-
ria van iniciar els descomptes d’hi-
vern abans (molt abans en alguns 
casos) del 7 de gener; fins a un 62% 
confirmen que els clients dema-
nen descomptes, en qualsevol pro-
ducte o servei; no es percep una 
necessitat excessiva d’obertura en 
festius; el comprador  és més inde-
cís, gasta menys i és menys fidel a 
l’establiment habitual.
 En relació amb el futur, l’opinió 
que genera més consens és que les 
vendes seguiran estancades, igual 
que els preus; que no ampliaran el 

negoci amb més establiments co-
mercials, però tampoc preveuen 
tancar. També crida l’atenció que 
no arriben al 20% les vendes gestio-
nades a través d’internet. Sobre ai-
xò, l’economista especialitzat en 
urbanisme comercial Marçal Tar-
ragó va llançar el seu avís: «Inter-
net pot ser la deslocalització del 
comerç».
 Pel que fa a la promoció, a Esade 
només es va apuntar l’interès del 
model iniciat al Canadà dels BID 
(Bussines Improvement District), 
la creació d’espais comercials que 
es promocionen mitjançant un re-
càrrec en impostos locals, per su-
perar el vell vici que uns paguen 
i tothom se’n beneficia. L’impor-
tant és la imagina-
ció, com vendre 
torrons a l’agost.  

33 Lluís Martínez ribes, dreta, i Albert González, durant la jornada de dimarts a Esade.     

 

33 Dia de rebaixes d’hivern en un centre comercial de Barcelona.
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La sensibilitat als preus domina els canvis en el sector minorista

Vegeu el vídeo d’aques-
ta notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat
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