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Anar de rebaixes em provoca més 
tensió que el bateig d’un gremlin. 
Si hi vaig un dissabte a la tarda 
s’apoderarà de mi un odi tan gran 
per la raça humana que necessita-
ré sis anys de teràpia psicològica, 
que no entra, de moment, per 
la CASS, un tema que s’arros-
sega des de fa vint anys. A més, 
intentar canviar una peça és la 
descripció gràfica de com aixafar 
la voluntat dels clients perquè no 
tornin mai més.

Abans d’entrar en una botiga 
que sembla decorada pel dimo-
ni de Tasmània, cal haver seguit 
escrupolosament un tutorial 
de control d’ira per internet, de 
relaxació i haver reservat hora, 
per ingressar, si has sobreviscut 
a les compres, com a anacoreta a 
la cova de Sant Ignasi a Manresa 
amb l’únic aliment d’un paquet 
de galetes d’aquelles que ens do-
naven els jesuïtes quan anàvem 
d’exercicis espirituals. Per comen-
çar no trobo res de la meva talla. 
Amb els barrets és comprensible 
perquè tinc el cap gros, cosa que 
segons els investigadors de la uni-
versitat d’Edimburg és sinònim 
d’intel·ligència, tot i que aquests 
estudis fallen alguns cops, com 
en el meu cas. Amb els banyadors 
ja no és la poca diferència entre la 
talla M i la L, sinó que amb l’aire 
condicionat en posició “tundra 
àrtica” no em vull treure roba. 

A la secció de sabates es pro-
dueixen fenòmens paranormals 
amb dos models. El del 41 em 
sobra per tot arreu i el del 42 no 
m’entra. Mentrestant, la depen-
denta fa la mateixa cara que l’amo 
d’una casa a la pel·lícula L’arbre 
dels esclops, que despatxa el ma-
sover perquè ha talat un arbre de 
la finca per fer unes sabates per 

a un fill que s’ha quedat sense. 
Però el pitjor de tot és la gent. Per 
a les dones que amanyaguen els 
seus fills, els posen Vicks Vapo-
rub suaument al pit quan tenen 
tos, donen monedes als pidolai-
res, s’apunten a ONG i ajuden 
els padrins a creuar el carrer, les 
rebaixes són l’equivalent a la llu-
na plena per a l’home llop o a la 
diferència entre el doctor Jekyll i 
Mr. Hyde.

El seu cor batega més fort, 
els surten ullals i pèl al cos per 
convertir-se en autèntiques de-
predadores. Els homes afables, 
comprensius i introvertits es 
transformen a la vista d’una 
oferta en una rèplica de l’Increï-
ble Hulk. Es posen de color verd 
i se’ls esquinça la camisa mentre 
el cos esquifit es converteix en el 
d’un culturista. Fins i tot la pa-
drina que durant tota la setmana 
està ingressada a la residència 
“L’últim sospir” i que només surt 
un parell d’hores el dissabte sem-
bla, en període de rebaixes, una 
participant en la cursa Eufòria de 
l’Ultra Trail. 

Aquella velleta aparentment 
afectada d’artrosi correrà més 
ràpid que tu i t’espitjarà amb 
tanta força que et pot arribar a 
desplaçar el fetge. Padrins amb 
aspecte d’anar a jugar a petanca 
o al Rummikub sortejaran els 
obstacles amb més agilitat que 
una gimnasta russa. I tu, atordit 
i malferit, sortiràs d’allà sense res 
en aplicació d’un sil·logisme que 
diu: si hi ha el color, no hi ha la 
talla. Si hi ha la talla no hi ha el 
color. Si hi ha el color i la talla és 
que una peça d’avançament de 
temporada. Per tant, no està re-
baixada. Tant remar per morir a 
la riba. 

En l’edició del BonDia de dimarts 
passat, 18 de juliol, llegíem en la 
pàgina tres que “Saboya assumeix 
Economia per accelerar els resul-
tats de l’obertura”.

La màquina propagandísti-
ca de DA intenta fer empassar 
la seva comunicació cloroform i 
presenta el canvi de cadira minis-
terial de Gilbert Saboya com una 
novetat. Voldrien fer veure que 
Saboya seria “nuevo en esta pla-
za” i que fins ara no havia tingut 
cap relació amb els afers de reac-
tivació econòmica.

Però les hemeroteques no 
estan sotmeses, encara, a la llei 
mordassa de DA i permeten com-
provar que ens volen fer passar 
garsa per perdiu. 

Només cal remuntar-se a 
cinc anys enrere. En l’edició del 
BonDia del dijous 8 de març del 
2012, a la pàgina tres, es llegia: 
“El Govern contracta una em-
presa nord-americana per captar 
inversors”, i Gilbert Saboya –amb 
fotografia inclosa– assumia el 
protagonisme en la presentació 
d’aquella aixecada de camisa al 
país que fou la contractació de 
Monitor Group. 

El juliol del 2012 el Govern ja 
“accelerava” i el ministre d’Eco-
nomia d’aleshores, Jordi Alcobé, 
feia públics alguns noms que pre-
tenia presentar com els primers 
fruits de l’obertura econòmica. 

Cinc anys després, Monitor 
Group ha desaparegut i el més 
calent de l’obertura econòmica és 
a l’aigüera. Ni cinc de calaix per al 
país.

Per això els progressistes vam 
recordar la setmana passada que 
Gilbert Saboya fou el responsa-

ble de la contractació de Moni-
tor Group per captar inversió 
estrangera. De la contractació a 
la fallida. Aquella consultoria no 
va fer més que cobrar una fortuna 
venent fum.

Després de la fallida de Moni-
tor Group la Fundació Actua no 
ha millorat pas la situació. Ro-
des de premsa, anuncis i aplau-
diments del cor nacional dels 
estómacs agraïts no han pogut 
amagar el fracàs d’una política 
equivocada. I la proposta estrella 

de Gilbert Saboya –l’obertura eco-
nòmica que ens havia de portar 
una positiva allau d’inversions 
estrangeres– ha estat un fracàs. I 
no ens n’alegrem pas. Al contrari, 
ens sap molt greu. Però les coses 
són com són, per molta comuni-
cació cloroform que hi posin. 

Sovint, en matèria de previ-
sions econòmiques, les coses es 
resumeixen a una alternativa: 
veure l’ampolla mig plena o mig 
buida. 

L’ampolla de la diversificació 
econòmica no s’omple: el 2012 hi 
havia 35.777 assalariats amb un 

salari mitjà de 2.048,37 euros. El 
2016 eren 36.604 i el salari mit-
jà se situava en 2.072,61 euros. 
La massa salarial del 2011 era 
de 75.259.405,45, mentre que el 
2016 fou de 76.014.707,34. 

No sembla pas que hom pugui 
considerar que la política de DA 
hagi redreçat l’activitat econò-
mica. 

A l’hora de la veritat no es pot 
passar de puntetes sobre la rea-
litat, perquè és fangosa i atrapa. 
Saboya no arriba ni torna. No 
s’ha mogut del Govern des del 
juny del 2011. 

La política econòmica dels 
darrers sis anys ha estat inspira-
da i dirigida per Gilbert Saboya.  
Els mals resultats d’aquesta po-
lítica estan a la vista de tothom. 

Els informes de la Cambra de 
Comerç, les recents queixes de 
l’Empresa Familiar Andorrana i 
l’escepticisme creixent de la Con-
federació Empresarial Andorrana 
van acompanyats dels informes 
reiterats de Càritas que dibuixen 
una creixent fractura social amb 
moltes famílies al llindar de la 
pobresa. I del centenar d’adoles-
cents en risc d’exclusió.

I ara Saboya vol accelerar. Que 
això es fa a costa d’un model eco-
nòmic profundament dependent 
del sector del tabac? Mala sort. 
Que el comerç no es veu ajudat 
sinó menystingut? Què hi farem. 
Que Grandvalira baixa Valira 
avall perquè Antoni Martí prepa-
ra les eleccions? És el preu a pagar 
per mantenir el poder.

Amb aquest canvi de poltrona 
ministerial tenim la demostració 
que el “Govern dels millors” no és 
el millor dels governs.

Es creien “els millors”. Però..., i ara?
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