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A MAH, que no sap comprar car
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La pobresa no ve per la disminució de les riqueses 
sinó per la multiplicació dels desitjos. 

Plató
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10 idees per comprar barat

1. no compris més quantitat de la que necessites per 
aprofitar una oferta. Pensa que com més tens més ràpidament 
ho fas desaparèixer. Compra poc i sovint.

2. Compra amb llista fins i tot la roba (fes la llista davant 
de l’armari); guarda els tiquets. Compara. Canvia de botigues de 
tant en tant per eixamplar mires.

3. Posa’t un màxim. Quan compris coses cares, decideix 
abans quant pots pagar, i busca només coses per sota el preu 
marcat. 

4. Quan compris d’oferta (en outlets o low costs, per exem-
ple) no caiguis en la trampa de comprar el doble, perquè aca-
baràs gastant més del que hauries gastat en una botiga normal.

5. Sigues llest i no paguis de més. no guardis llibres i pel-
lis que no et tornaràs a mirar mai més. Ven els regals no volguts. 
Practica l’intercanvi de pel·lis, iPods, mòbils, consoles…

6. Compra de segona mà el cotxe, electrodomèstics, ro-
ba…

7. Comparteix pis, pel·lis, viatges, cotxe, llibres, roba…
8. Compra en el millor moment. no necessites aquella 

cosa. no tinguis pressa i l’oferta vindrà. 
9. Fes durar les coses. si la teva edat t’ho permet, passa 

de marques i inverteix en més qualitat.
10. Esprem aquesta guia fins que et demostri que val més 

del que costa.
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Cheap is beautiful

Hi havia un temps en què barat era igual a dolent i car igual a 
bo. Però van arribar els ordinadors sense marca i van desbancar, 
gràcies a ser més barats, marques com Apple o IbM; va venir 
Ikea i va conjugar barat i bonic. Des d’aleshores moblar el pis no 
només és barat, també és guai; Zara va dissenyar la moda ba-
rata com si fos cara, i va donar a tothom la clau per entrar arreu. 
Google o Wikipedia han anat encara més lluny i treballen gratis.  
I a tots ells, mil i un els han seguit i imitat en tots els sectors, i avui 
ja ningú no s’avergonyeix de vendre o comprar barat; i cada ve-
gada per a més compradors és un orgull legítim comprar a més 
bon preu que el veí. Què se n’ha fet d’aquell anunci en què el veí 
de l’esquerre envejava la lluent màquina de tallar gespa del de la 
dreta? Avui, el veí de l’esquerra ha tancat la casa i se n’ha anat 
de viatge amb els diners que ha estalviat comprant una talladora 
de gespa de segona mà.

si aquest llibre contingués les 100 botigues literalment més 
barates de barcelona no tindria cap utilitat. les botigues serien 
les més barates de totes, sí, però per ser-ho haurien de vendre els 
productes més tirats del mercat. tots volem comprar barat, però 
no a qualsevol preu, no sacrificant la qualitat, el disseny, la garan-
tia, la durabilitat o la comoditat. estem disposats a sacrificar-nos, 
però només una mica. I si pot ser en aquelles coses que menys 
ens importen. el gruix de les botigues que proposem no són 
com la majoria de botigues de la ciutat. són més barates que les 
altres del seu ram. entre un 30% i un 80% més barates segons 
productes i èpoques. Hem descartat les ofertes puntuals perquè 
canvien contínuament. Per això, tot i que de vegades tenen bons 
preus, no hi apareix cap hipermercat. la majoria de botigues se-
leccionades fan bons preus tot l’any. A canvi d’aquests millors 
preus algunes són lluny del centre o són magatzems més que 
botigues, altres tenen menys models o colors per triar o menys 
personal per atendre, i algunes venen col·leccions de la tem-
porada anterior o articles de 
segona mà. en seleccionar 
botigues hem mirat el preu 
però també la qualitat, tot 
triant sempre la millor relació 
entre les dues. 

La mesura de 
l’eficàcia d’aquesta 
guia serà la teva 
butxaca.
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Aquestes 100 botigues pertanyen a tots els nivells de quali-
tat i preu. Cada tipus de producte té 3, 4 o fins i tot 5 nivells de 
preu. Pots comprar una samarreta de 60, 35, 15, 6 o 3 euros. 
I el mateix passa amb mobles, llibres, rentadores, plats i olles, 
ordinadors o regals. Cada nivell pot ser inferior al precedent en 
qualitat, però no necessàriament. Per exemple, molta de la roba 
de segona mà que es ven és de bones marques i està cuidada, 
però els seus preus són ridículs. un altre, si practiques l’intercan-
vi de DVD en lloc d’anar al videoclub o comprar-los nous pots 
estalviar un 50% i és molt més còmode que llogar. en tot cas, 
cada u pot decidir què es vol gastar en cada cosa que compra. 
Avui no és estrany tenir un cotxe de segona mà, unes ulleres 
de sol molt cares i tots els mobles d’Ikea menys una caríssima 
butaca de relax suïssa. D’altra banda, allò que les coses barates 
són les més cares continua plenament vigent, i els preus de les 
coses són més relatius que mai. Parlem de vins, per exemple. 
Posem que dubtes entre un vi de 5 € i un de 8 €. si el de 8 € és 
un vi que t’agrada i saps apreciar mentre que el de 5 €, més barat 
per preu, no et proporciona cap plaer, probablement acabaràs 
trobant més car el vi més 
 barat. 

Comprar bé, o no gastar 
més del que és necessari, és 
per a alguns una necessitat 
—psicològica més que eco-
nòmica— visceral, i tan inevitable com que et molesti veure llums 
que cremen per a ningú, viatjar en un tren buit, que es vessi un 
raget de benzina en treure la mànega o haver de llençar menjar. 
són les ombres de cultures antigues, de pagesos que vivien en 
una terra que només donava per viure si seguies fil per randa la 
divisa tot s’aprofita, si no abaixaves mai la guàrdia. Anant sem-
pre amb la guàrdia alta és com pots estalviar una certa quantitat 
en les teves compres. Perquè les gangues són com la loteria, 
que no et toca mai a tu. I perquè no n’hi ha prou amb comprar en 
botigues a bon preu. també hi has de posar de la teva part.

en aquests temps de voler vendre uns i no voler comprar 
els altres, els aparadors van plens de cartells i reclams que pro-
clamen tota mena de gangues que ets boig si et deixes perdre. 
Mai no s’havien vist tantes liquidacions, renovacions, jubilacions i 
tancaments definitius. I tampoc mai tants cartells d’immobiliàries 

Les gangues són 
com la loteria, que 
no et toca mai a tu.
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penjant damunt (i fins i tot tapant grollerament) els rètols de saba-
teries, forns, rellotgeries, merceries, ferreteries i botigues de roba, 
mobles o llums. Però com saber, com distingir l’oferta de debò 
de la pastanaga de plàstic? una pastanaga clàssica és aquell 
cartell que diu “Grans ofertes a l’interior”, que és el que degué 
dir l’aranya a la mosca. Quan les botigues surten al carrer, o en 
els mercats, el comprador és en territori segur. Però dins del 
cau del botiguer és el client el que no sap on trepitja, i qualsevol 
relliscada es pot acabar penjant a l’armari uns altres pantalons 
que no es posarà mai. Com distingir els cartells autèntics dels 
falsos? Com saber si realment renoven l’aparador, treuen estocs 
o es jubilen aquells entranyables joiers sense fills? no és fàcil.  
I hi ha poques pistes perquè els preus no són fàcils de jutjar. bo-
tigues cutres venen car i altres que no ho diries venen barat. la 
teva intuïció serà el millor aliat (potser amb l’ajut del gos caçador 
un pèl refredat que és aquesta guia).

Hi haurà qui dirà que aquests botiguers no juguen net. Però 
qui hi juga? l’intent d’enganyar l’altre és el pa de cada dia per a 
tots plegats; i alhora el de no deixar-se enganyar. I, de fet, gaire-
bé mai ens enganyen sinó que més aviat s’aprofiten del fet que 
volem ser enganyats. Però de vegades tot és molt més innocent 
i no hi ha bons ni dolents. senzillament és la rutina, la mandra, 
no saber els preus de les coses, mals costums, falta de temps… 
I és que comprar bé no és fàcil. És pràcticament una feina; una 
feina que exigeix qüestionar-s’ho tot i canviar moltes coses. Can-
viar de botigues, comprar a altres barris, canviar de costums, 
comprar quan és millor fer-ho i no quan ens ve bé, oblidar els 
prejudicis i comprar de segona mà, compartir, comprar a l’en-
gròs o, al revés, comprar poc, intercanviar, comprar amb llista, 
comprar per Internet, llogar o fer sharing… en resum: donar una 
resposta creativa i racional a cada necessitat. Alguns d’això en 
diuen compra intel·ligent; un 
concepte una mica pompós 
que està present en l’esperit 
d’aquesta guia. Consisteix 
a trobar la manera de pa-
gar menys per un producte 
tan bo com aquell que no 
podem comprar perquè és 
massa car. Com? Comprant 

Sempre és millor 
comprar barat 
no allò que més 
t’importa, sinó 
el que t’importa 
menys.
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a les botigues que tenen més bons preus, als outlets, comprant 
de segona mà, comprant fora de temporada, reciclant, intercan-
viant, comprant més per rebaixes, venent el que no volem… en 
definitiva, emportant-nos un duro i pagant-ne quatre pessetes  
(i no cinc). 

Però la mesura real de l’eficàcia d’aquesta guia la marcarà 
la teva butxaca. tens superàvit des que compres amb la guia? 
tens més diners a la butxaca com quan vas deixar de fumar? 
A banda de comprar a les botigues amb millors preus, si vols 
estalviar de debò el canvi l’has de fer dins teu. es tracta, com diu 
Plató, d’apaivagar els impulsos, de deixar d’escoltar les dolces 
veus de sirenes i unicorns que et xiuxiuegen a cau d’orella “com-
pra-t’ho”; es tracta de buscar la satisfacció no en l’enveja que la 
nostra compra provoca sinó 
en el gust per la compra ben 
feta, la peça ben triada, la 
durada de l’article, el millor 
preu. Cal convèncer-te que 
el plaer de consumir és efí-
mer, insaciable i en el fons tan insatisfactori com estar atrapat pel 
vici de fumar (o el de jugar), com un pou sec enmig del desert. 
en canvi, el plaer de comprar bé és tan autèntic i durador que 
sadolla d’aigua fresca el pou de la insatisfacció.

De tota manera, si no et ve de gust embarcar-te en una trans-
formació tan formidable, obre la guia per qualsevol pàgina i tasta 
la mel i la sal de comprar millor.

“Grans ofertes a 
l’interior”, va dir 
l’aranya a la mosca.
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Abans de consultar aquesta guia t’anirà bé 
saber…

Gairebé totes les botigues que hi trobaràs ofereixen preus 
rebaixats tot l’any amb descomptes que van d’un 30 a un 80%. 
la guia està ordenada per temes, de manera que totes les bo-
tigues de moda, per exemple, apareixen juntes per facilitar la 
tria. Dins de cada tema, la primera botiga és la més cara i 
l’última la més barata (mira la taula més avall). Més barata fa 
referència al nivell de preus de la botiga, no a si fa grans o pe-
tits descomptes. Per exemple, la primera d’un grup pot vendre 
electrodomèstics nous (però no l’últim model) amb 2 anys de 
garantia del fabricant, mentre que l’última del mateix grup ven-
drà electrodomèstics de segona mà, reparats i amb 8 mesos de 
garantia del venedor. Però la compra en una botiga ens costarà 
el triple que en l’altra. Això es pot mirar des de diferents angles, 
perquè amb 300 € a l’ultima botiga ets el rei, pots triar el millor 
model de tots, mentre que a la primera no venen cap frigorífic 
com el que necessites per aquest preu. 

en aquestes pàgines hi ha botigues de tots els preus. Des 
d’una que ven els models de les desfilades de moda a la meitat 
del seu preu o menys, fins a una altra que et renta el cotxe per 
menys de 2 €. Per saber si una botiga s’ajusta al teu pressu-
post consulta l’apartat Els preus de cada pàgina, on hi trobaràs 
exemples aclaridors. Aquesta informació ha estat recollida en el 
moment de la preparació del llibre, però cal tenir en compte que 
no representa cap compromís per a ningú i pot haver canviat 
quan aquesta guia surti al carrer. 

els símbols (€) no indiquen el descompte sinó el nivell de 
preus dels productes que hi pots comprar (vegeu-ne la taula a 
la pàgina següent). un exemple: per comprar un tV pots anar  
a l’Fnac, a stocks Ocasions, al Cash Converters o al rastro 
nueva Frontera. en aquest procés passaràs d’un preu de 600 € 
a un de 100 €. Pel camí, perdràs tecnologia i garantia a canvi de 
preu. Per això sempre és millor comprar barat no allò que més 
t’importa, sinó el que t’importa menys. 
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