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Si llegeixen un titular com "La República Democràtica del Congo és més rica que 

Luxemburg" no se sorprenguin. Passa que tenen davant Expansión, diari econòmic de 

major difusió a Espanya, o ABC, el degà de la premsa de Madrid. Molt en el seu paper, 

ABC segur que inclouria una editorial predicant que com la RD del Congo té gairebé el 

triple del PIB que Luxemburg queda clar que la corrupció i l'autoritarisme són bons per 

crear riquesa. 

 

Comento això arran d'una de les aportacions estivals més suggerents al debat econòmic 

sobre el sobiranisme. L'assumpte s'inicia amb un presumpte informe elaborat per al 

govern regional de Madrid amb dades del Registre Mercantil sobre empreses 

traslladades a la regió (sense que constin dades de les empreses sortides d'aquesta regió 

cap a altres). Expansión destaca en titulars a la seva pàgina 13 del 20 d'agost "Més de 

1000 empreses catalanes ‘fugen’ de Catalunya per instal·lar-se a Madrid", i ABC 

editorialitza aquest dia: "un miler d’empreses catalanes han mogut la seva seu fugint de 

l'asfíxia lingüística, fiscal i reguladora que imposa la Generalitat". Acabem la narrativa 

de l'episodi amb la vinyeta del dia 22 a ABC en què es fa una analogia directa entre la 

desesperada gent que fuig de Síria i les empreses que fugen de Catalunya. 

 

Si la cosa fos de debò, parlaríem d'informes de la Intelligence Unit del Financial Times, 

o l'European Cities Monitor. Però és més il·lustratiu avui furgar en això de la tocata i 

fuga de les empreses. En la seva crònica, Expansión menciona de passada el nombre 

d'empreses 'fugades’ a Madrid des de vuit regions: Andalusia, Balears, Canàries, 

Castella la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, C. Valenciana i País Basc. Facin una cosa 

tan senzilla com buscar el cens d'empreses per regió i divideixin el nombre d'empreses 

fugades pel total regional. Veuran que Catalunya està per sota de la mitjana de fuites. La 

major intensitat de fuites es dóna a Castella la Manxa, i per molt (2,5 vegades més que a 

Catalunya). ¿S'imaginen el patatús de Dolores de Cospedal si llegís que per les seves 

imposicions lingüístiques, fiscals i reguladores li fugen les empreses a Madrid? Si miren 

les vuit regions, veuran que les quatre amb més fuga són les dues castellanes, Balears i 

la valenciana, totes governades pel PP. Les altres quatre, amb menys fuites, no tenen el 

PP al govern. Que gran hagués estat un titular com "Amb president del PP et quedes 

sense empreses ... si no ets de Madrid". I que em diuen de “Per l’asfixia lingüística del 

PP les empreses valencianes i balears fugen més cap a Madrid”!  

 

Un altre dia parlarem més a fons del per què les empreses trien un lloc o un altre per a la 

seva seu. Avui toca destacar que tot això és una gran aportació al debat econòmic sobre 

els efectes de la independència. Perquè d'un Estat els 'líders' econòmics i polítics del 

qual s'informen en aquests mitjans està molt clar el que es pot esperar: el que hi ha. I 

perquè faran (ja ho fan) qualsevol cosa per mantenir el seu muntatge. Aquest és el 

nivell. 

  


