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Moltes grans fortunes tenen l’origen en la venda d’uns terrenys

E C O N O M I A / S E T D I E S

Treballant es poden
guanyar diners, però

no fer fortunes
Francesc Cabana i Vancells

E
l qui treballa en una em-
presa té dret a un salari so-
bre les hores i els dies dedi-
cats a la feina. El comerci-
ant té dret a un marge en-
tre el preu comprat i el

preu venut. L’industrial espera generar
un benefici, resultat de la venda d’un
producte manufacturat, un cop deduït
el cost de les primeres matèries i de les
despeses. El professional que ofereix
uns serveis passa una factura, propor-
cional a la feina feta i a la seva dificul-
tat. Si tot va bé, n’hi ha prou per gua-
nyar-se més o menys bé, més o menys
malament, la vida, però no per fer una
fortuna.

Durant el franquisme hi va haver un
personatge a Galícia que es deia Pedro
Barrié de la Maza i al qual el dictador va
fer noble, com si es tractés d’un rei. El
títol –comte de Fenosa– era l’acrònim
de Fuerzas Eléctricas del Noroeste, que
no és precisament un nom romàntic. Els
dos fets –el nomenament i el títol– no
deixen de ser divertits. Abans de morir,
el novell noble va crear una fundació
privada amb mil milions de pessetes,
“ganados con el sudor de mi frente ”, segons
declarà, com si aquesta fortuna hagués
estat el producte de la feina. Hauria estat
interessant saber quantes pessetes havia
guanyat per hora treballada per tal d’a-
cumular aquell capital. I estic parlant de
pessetes de fa més de 40 anys. Barrié de
la Maza va fer una gran fortuna gràcies
al seu banc –el Banco Pastor–, a les
plusvàlues derivades d’un negoci hidro-
elèctric tutelat pel seu amic Francisco
Franco, al mineral de tungstè –wolfra-
mi– que vengué a l’exèrcit nazi durant
la Segona Guerra Mundial i a altres ne-
gocis, que no requerien treballar els caps
de setmana.

Les fortunes, o són resultat d’una
acumulació de capital de diverses ge-
neracions, o són producte de l’especu-
lació o de negocis especialment reeixits.
Hi ha empreses familiars de segona,
tercera o quarta generació, que han
anat sumant beneficis fins a aconseguir
un capital que es pot qualificar de for-
tuna, petita, mitjana o gran. Però
aquest no és el cas més corrent dels que
són titulars de fortunes.

Especular té mala premsa, però cal
precisar el seu significat en economia.
Especular, segons el diccionari, consis-
teix a comprar o vendre comptant
aprofitar-se d’una fluctuació en el preu
per lucrar-se. En principi, no és res do-
lent. Només ho és quan amb l’especu-
lació es perjudica tercers o s’utilitzen
males arts per aconseguir un bon preu.
La persona que compra un número de
la rifa és un especulador, ja que confia
a multiplicar la inversió feta si té sort.
Comprar per vendre al cap d’un temps
és correcte. S’especula quan la plusvà-
lua aconseguida no té cap relació amb
les hores de feina dedicades. Evident-
ment, l’especulació pot suposar un

guany petit o gran o una pèrdua petita
o gran, i si pot crear fortunes, també
permet arruïnar-se.

Si pensem en les fortunes creades
durant els darrers 50 anys, la majoria
són conseqüència de l’especulació im-
mobiliària, o sigui la que resulta d’unes
fortes plusvàlues d’uns immobles.
Aquesta especulació pot ser voluntària i
buscada o simplement perquè es tenia
la propietat d’un o d’uns immobles que
han pujat molt de valor. Hi ha milers de
petites i mitjanes fortunes a Catalunya
que tenen aquest origen, gràcies a la
venda d’unes cases o d’uns horts que
tenia l’avi. No ho dic en to despectiu, ni
de reprovació, sinó explicant un fet so-

cial. Hi ha hagut molts empresaris que
han hagut de tancar, bé o malament, la
seva empresa, però que han recuperat el
capital industrial al vendre els terrenys
que ocupava l’empresa. Hi ha molts es-
pais prop del mar, en una zona turística,
que no tenien cap valor ni utilitat, que
s’han convertit en una mina d’or per als
propietaris. Hi ha hagut gent molt afor-
tunada. I alguns desafortunats, en com-
provar com el nou pla urbanístic els re-
duïa l’edificabilitat d’aquell solar o d’a-
quella torre en la qual havien dipositat
tantes esperances econòmiques. L’espe-
culació pot suposar un desastre i el risc
que es corre legitima l’operació. És el
que ha passat els darrers anys amb la
borsa, causa de petites o mitjanes fortu-
nes, si es va aprofitar l’alça, i d’autèntics
daltabaixos si es va comprar quan les
cotitzacions començaven a baixar.

Hi ha poques fortunes creades per la
gestió d’indústries o d’empreses de ser-
veis en una sola generació. Quan es do-
nen, són fruit d’una barreja de feina i de
plusvàlues obtingudes en l’exercici reei-
xit de la gestió empresarial, que no es
pot qualificar estrictament d’especula-
ció. En el món de l’empresa es poden
aconseguir forts guanys –o fortes pèr-
dues– amb la venda d’uns actius, o en el
canvi de cromos amb un altre empresa-
ri, com a conseqüència d’una altra con-
juntura o d’una insospitada alça de
preus.

La valoració social d’aquestes fortu-
nes és molt distinta, segons l’origen. La
persona rica per haver guanyat la
grossa de Nadal no té cap mèrit per-
sonal. Com tampoc en té l’hereu d’un
important patrimoni immobiliari, que
pot viure sense treballar de les rendes
que li proporcionen aquelles terres
ben qualificades urbanísticament. En-
cara en tenen menys els hereus de
fortunes aconseguides gràcies als fa-
vors de la dictadura franquista, si no hi
han afegit res pel seu compte. Hi ha
fortunes, en canvi, que són mereixe-
dores de respecte per la feina, la inno-
vació, els llocs de treball creats o per
altres realitats socials.

La feina modesta sempre mereix
respecte. Qui no treballa que no men-
gi, deia sant Pau, el revolucionari.
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La Xina: global i desigual
José García Montalvo

Professor del departament d’Economia i Empresa. Universitat Pompeu Fabra

E
ls últims anys les notícies sobre
l’economia xinesa han inundat
les seccions econòmiques dels
periòdics. El motiu és evident:

l’economia xinesa està a punt de superar
fins i tot els EUA en la seva aportació al
PIB mundial (mesurat en paritat del po-
der de compra ja fa temps que la Xina
aporta més a la producció mundial que
els EUA). La fortalesa de l’economia xi-
nesa és capaç de fer pujar el preu de les
matèries primeres en els mercats mun-
dials; les empreses xineses compren em-
preses americanes (la secció d’ordinadors
d’IBM); les compres xineses de bons del
tresor americans han permès que els ti-
pus d’interès a llarg termini es mantin-
guin molt baixos a pesar de les pujades
dels tipus a curt; el tèxtil xinès desplaça
altres productors tradicionals; etc. La Xi-
na ja és, sens dubte, una potència global.

Però, què succeeix amb la pobresa (lo-
cal) de la Xina? L’evolució de la pobresa
depèn de dos factors: el creixement eco-
nòmic i la distribució de la renda. Tots
dos són importants: suposem que el
creixement econòmic solament afavorís
els ciutadans més rics amb un augment

de la seva renda molt ràpid mentre que
cap dels ciutadans que viuen per sota de
la línia de la pobresa veiés augmentar la
seva renda. En aquesta situació la renda
mitjana augmenta però la proporció de
pobres no canviaria per l’enorme desi-
gualtat de la distribució de la renda. Òb-
viament aquest és un exemple extrem.
Els estudis empírics mostren que el crei-
xement és el factor més important per a
la reducció de la pobresa. Amb tot, com
més desigual sigui la distribució de la
renda menor serà l’impacte del creixe-
ment sobre la pobresa.

En el cas de la Xina la reducció de la
pobresa entre el 1981 i el 2001 (última
dada disponible) ha estat espectacular. La
proporció de pobres (amb consum per
sota del nivell de pobresa) ha caigut del
53% al 8%. Aquests resultats es basen en

un càlcul del nivell de pobresa per pro-
víncies i separant zones urbanes i rurals.
El nivell de consum mínim per superar el
nivell de pobresa seria el que permet
comprar una cistella d’aliments per arri-
bar a les 2.100 calories per persona i dia
(on el 75% de les calories provenen de
grans). Això suposa, en mitjana, 850
iuans en les zones rurals (78 euros l’any)
i 1.200 iuans en les urbanes (111 euros) a
preus del 2002 (segons càlculs de Rava-
llion i Chen). Però la reducció de la po-
bresa no ha estat homogènia temporal-
ment ni regionalment. La major part de
la caiguda va tenir lloc en els primers 80
mentre que al final dels 90 i en el nou
segle la pobresa s’ha estancat. Com, si
l’economia creix prop del 10% cada any?
La raó és que al costat del ràpid creixe-
ment de la renda s’ha produït un subs-

tancial augment de la desigualtat: l’índex
de desigualtat (de Gini) ha augmentat un
60% entre el 1981 i el 2001. Per tant, el
creixement és menys efectiu per reduir la
pobresa pel considerable augment de la
desigualtat de la renda.

Fins a cert punt un increment de la
desigualtat no és sorprenent en una eco-
nomia en transició des del socialisme cap
al capitalisme. Però l’increment de l’ín-
dex de desigualtat de la Xina és tan im-
portant (40 el 2001) que gairebé ha arri-
bat al nivell de Estats Units (45), una de
les societats més desiguals del món (a
Espanya l’índex de desigualtat està a
l’entorn del 32-34). És evident que el “cafè
per a tothom” genera incentius perversos
nocius per a la productivitat i genera in-
justícies retributives (solament cal mirar
el sector públic o les universitats espa-
nyoles), però ¿és realment necessari que
la mitjana del salari d’un conseller dele-
gat sigui 250 vegades el salari d’un tre-
ballador (com succeeix als Estats Units)
perquè els incentius funcionin? No es
perdin la pròxima columna, ja que con-
testaré a aquesta pregunta, si me’n re-
cordo... i hi trobo una resposta.


