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Una de les grans avingudes de la capital de l’Estat

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

Madrid i la
desertització d’Espanya

Francesc Cabana i Vancells

L’
Estat en què vivim ha
estat centralista des
que, a començaments
del segle XIX, el seu
nom plural de les Espa-
nyes va ser canviat per

l’actual singular. El centralisme s’ha
mantingut des d’aleshores, mani qui
mani, però des que hi ha en el poder el
Partit Popular aquest caràcter s’ha ac-
centuat. És el que es desprèn de l’evo-
lució de Madrid en els darrers anys.

En un Estat centralista, la seva capi-
tal ha de ser la ciutat més gran, la més
rica, la més bonica. Com que ha de re-
presentar-nos a tots, l’enveja no té raó
de ser. Hi ha una identificació entre
l’Estat i la seva capital: Madrid és Es-
panya; tot el que és bo per a Madrid és
bo per a Espanya.

El creixement de Madrid és demo-
gràfic i econòmic. La capital atreu po-
blació, però ara no es tracta de la im-
migració rural dels anys cinquanta i
seixanta, sinó de treballadors qualifi-
cats, d’estudiants i d’executius d’em-
preses. Hi ha molts catalans entre ells.
I és que Madrid és el centre de decisió
de les grans empreses espanyoles, re-
vigoritzades després del procés de pri-
vatització de les empreses públiques.
Madrid és la capital financera de l’Es-
tat, després del procés de concentració
bancari, realitzat pel franquisme i pels
primers governs de la democràcia.
Madrid atreu igualment les multina-
cionals establertes a Espanya, que s’a-
donen que han d’estar al costat del
poder polític, si volen tenir una part
del pastís en el desenvolupament eco-
nòmic espanyol.

Madrid ja està per sobre de la vella
competència amb Barcelona. Fins i tot
mira poc a Europa, ja que per ella el
futur és Amèrica. Les inversions d’em-
preses com ara Repsol, Telefònica i
Endesa les han convertit en les prime-
res inversores estrangeres a l’Amèrica
Llatina, i els polítics d’aquest conti-
nent ja saben que, quan es tracta de
defensar els seus interessos econòmics,
han d’anar abans que res a vendre el
seu país a Washington i a Madrid, i no
sé si en aquest ordre.

Aquest model de creixement de la
capital espanyola té els seus atractius,
però té també els seus inconvenients i

els seus perills. El més petit d’aquests
l’hem pogut comprovar aquesta set-
mana amb la presència d’uns embus-
sos monstruosos per sortir de la ciutat
en començar les vacances. Pot ser ve-
ritat allò de “de Madrid al cielo”, perquè
aquest serà l’únic camí per entrar o
sortir de la capital. És clar que això es
pot solucionar amb uns quants bilions
més de pessetes, invertits en infraes-
tructures, que per a això hi ha els im-
postos recaptats a tot l’Estat.

Un dels resultats d’aquest creixe-
ment de Madrid és la creixent deser-
tització d’Espanya. Un procés que no
afecta Catalunya, sortosament, però sí
la resta de l’Estat. Aragó s’està conver-
tint en Saragossa i poca cosa més; “Te-
ruel también existe”, clamen els pocs ha-

bitants d’aquesta ciutat aragonesa. La
població andalusa, gallega, castellana i
extremenya es concentra cada cop més
en algunes ciutats. Guadalajara i Tole-
do es convertiran aviat en barris ma-
drilenys, tot i els problemes de circu-
lació. Vaig conèixer una empresa ale-
manya que va posar la seva fàbrica a
Toledo, perquè estava només a 60 qui-
lòmetres de Madrid, però el que no li
havien dit és que per recórrer aquesta
distància feien falta –fa uns anys–
dues o tres hores. València serà el port
de Madrid, gràcies a l’autopista gratu-
ïta i a un tren de gran velocitat, que
permetrà anar d’una ciutat a l’altra en
un parell d’hores.

Fa uns vint anys ja vaig sentir un
prestigiós economista castellà explicar

aquest procés de desertització com a
inevitable. Només se’n salvarien les
grans ciutats, algunes comarques de la
perifèria i la vall de l’Ebre. És el que
està passant en general. L’interior es
buida, mentre la costa es manté; espe-
cialment la mediterrània.

He dit que el procés de desertitza-
ció no afecta Catalunya. La nostra
economia creix força si la comparem
amb Europa, que és el continent en el
qual ens hem d’emmirallar. Amèrica
Llatina té un gran atractiu per als
inversors catalans i així ho demostra
el comportament d’empreses com
ara Gas Natural o Aigües de Barcelo-
na. Però la petita i mitjana empresa
catalana se sent més atreta per la ve-
lla Europa i pels Estats Units, si gosa.
Barcelona s’ha de comparar amb Milà
i Frankfurt, més que amb Madrid i
amb Miami, capital econòmica de
l’Amèrica Llatina i alternativa de la
ciutat “del oso y del madroño”, però
també gran capital financera i eco-
nòmica.

Però avui no voldria parlar de Ca-
talunya, sinó d’aquesta Espanya, que
és la primera a rebre les conseqüèn-
cies d’un creixement, que pot resul-
tar desmesurat, però que en tot cas es
fa a costa d’una bona part del seu
territori. No sé fins a quin punt al-
guns andalusos, castellans, extre-
menys, murcians, aragonesos i ga-
llecs són conscients de la pèrdua de
pes relatiu que estan experimentant
a casa seva, per emigració i per ab-
sorció de la seva estimada i benvol-
guda capital. Un prestigiós econo-
mista català ha insinuat que potser
els catalans ens hem de felicitar pels
avenços i les meravelles de Madrid.
Ho sento, però no comparteixo la se-
va opinió. No em sento gens provin-
cià, que és el caràcter que fa falta per
admirar una capital.

El fort creixement econòmic de
Madrid posa sobre la taula el proble-
ma de l’estructura de l’Estat. L’ame-
naça d’una desertització és prou im-
portant per discutir-lo. A favor del
model actual, si s’expliquen bé les
coses, hi estarien una part dels ma-
drilenys, els provincians i els que es
deleixen per anar a caçar perdius a la
Manxa o cérvols a la serra de Cazorla.

N O V A E C O N O M I A

L’ocupació i la
primera crisi de la

nova economia
José García Montalvo

Professor del departament d’economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra

F
a un any la meva amiga Pilar,
periodista de professió, va deci-
dir deixar Empresa y Finanzas, un
diari econòmic del País Valencià

dels que “encara es fan en paper”, per
incorporar-se al periodisme digital.
Divendres passat li van dir que després
del cap de setmana no calia que tornés
perquè retallaven la plantilla en un 50
per cent. Una cosa semblant passa en
moltes de les noves empreses de l’era
digital. És cert que no sols el sector de
la nova economia retalla plantilles,
però, no obstant això, els acomiada-
ments en les empreses puntcom supo-
sen una proporció superior al pes d’a-
questes en el conjunt de l’economia.
Per exemple, al mes de febrer es va
anunciar l’acomiadament de 101.731
treballadors als Estats Units. Les punt-
com van ser l’origen de prop del 15 per
cent d’aquests acomiadaments, pro-
porció bastant superior al pes actual
en l’economia nord-americana.

No fa tant de temps els empresaris
nord-americans i europeus estaven

molt preocupats per la manca d’engi-
nyers i experts en telecomunicacions i
Internet. De fet a la Unió Europea es
parlava, i es parla, sobre la necessitat
d’atraure experts de fora de les seves
fronteres. Ara les coses han canviat
bastant, perquè amb l’ocupació en la
nova economia es configura la primera
gran “expulsió” del mercat laboral de
treballadors del coneixement. Sens
dubte, aquests acomiadaments tenen,

per una banda, una interpretació nega-
tiva en termes de despeses. A més, la jo-
ventut de moltes de les empreses i la
seva manca de costum en la realització
de reduccions de plantilla provoca situ-
acions de molta tensió entre els treba-
lladors. Els acomiadaments es produei-
xen en moltes ocasions d’un dia per
l’altre, sense avís previ.

Als Estats Units no és infreqüent que
els empleats s’assabentin que proba-

blement seran acomiadats a través de
pàgines web com ara fuckedcompany.com,
on apareixen les tafaneries sobre la si-
tuació d’empreses d’Internet que estan
a punt del col·lapse financer.

Això no obstant, aquesta situació
també pot ser interpretada com una
oportunitat. Molts dels treballadors
acomiadats són joves amb competènci-
es més flexibles que els antics treballa-
dors de la mineria o les manufactures
pesants. A més, en un mercat laboral
tan necessitat d’experts en noves tec-
nologies de la informació com l’actual,
el pas per la desocupació d’aquests
treballadors serà previsiblement molt
breu i, d’aquesta manera, es permetrà
la transferència de treballadors des de
projectes que han fracassat a altres
amb més futur. Aquesta situació per-
metrà engreixar una mica un mercat
de treball que durant molts mesos ha
estat sotmès a una forta tensió per
manca de mà d’obra especialitzada.
Per tant, Pilar, no et preocupis... Al-
menys per ara.


