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Treballadors de Lear a Cervera ara fa dos anys

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

La trama industrial
catalana
Francesc Cabana i Vancells

L
a trama industrial catalana
és una realitat positiva. I
m’agrada utilitzar la paraula
trama, perquè procedeix del
sector tèxtil, el qual va
transformar Catalunya, i que

suggereix un volum important d’em-
preses entrellaçades i encreuades més o
menys harmònicament, dintre d’un
territori determinat. I crec en la indús-
tria com un dels puntals de l’economia
catalana a curt i a mig termini. I encara
més després de llegir Catalunya, un país
industrial, de Miquel Barceló, un llibre
en el qual l’autor presenta i analitza els
diferents sectors industrials i algunes
empreses, comarca per comarca. Les
úniques que es queden sense represen-
tació concreta són les pirinenques, de
manera que es pot assegurar que Cata-
lunya és un mosaic industrial en la seva
quasi totalitat. Fa 150 anys que som un
país industrial, però en els darrers 50
anys hem passat de tenir una indústria
única i poc competitiva, a una indústria
oberta al món i extraordinàriament di-
versificada. Fins i tot potser massa di-
versificada.

Convé llegir aquell llibre i parlar
d’indústria en un moment d’un cert
desànim, produït pel tancament o el
possible tancament d’algunes fàbri-
ques. Però els que escrivim sobre
aquestes qüestions hem de procurar
donar una visió exacta de les coses i no
esbiaixada, com es dóna sovint. El cas
de la multinacional americana Lear és
exemplar. És un nom que s’associa al
tancament de la seva fàbrica a Cervera,
amb l’acomiadament de 1.200 perso-
nes, que va generar pàgines i pàgines
molt dures de fons i de forma a diaris i
revistes, així com reportatges de la te-
levisió catalana. Mentrestant, la menci-
onada Lear reforçava les seves inversi-
ons en el polígon industrial de Valls i en
el de Roquetes, però aquesta consolida-
ció industrial ha merescut una mínima
atenció per part dels mitjans de comu-
nicació, de manera que per a una ma-
joria de la població catalana, Lear és un
símbol de la mala fe de les
multinacionals, amb l’excepció dels
que viuen a l’Alt Camp o al Baix Ebre,
que tenen una visió d’ella molt més fa-

vorable. Es pot dir el mateix en relació
als aturats a Cervera. Sembla que la
majoria dels acomiadats ha trobat fei-
na, però també aquí els mitjans de co-
municació no han cobert bé la infor-
mació. Es va parlar de la desertització
industrial de la Segarra, com si aquesta
comarca hagués tingut molta indústria
abans de la democràcia. I és que una
mala notícia ven més i és més atractiva
que una de bona.

Ara tenim el possible tancament de
Novalux-Philips a la Garriga i el de
Samsung a Palau-solità i Plegamans. No
entro en el plantejament concret d’a-
questes plantes, però sé que la multi-
nacional holandesa va anunciar l’estiu

passat que es disposava a tancar la ma-
joria de les seves fàbriques europees. La
Philips, que ha tingut sempre el seu
domicili social a Madrid i la majoria de
les fàbriques a Catalunya, ara només en
té una en marxa que és la de Làmpades
Z, a la Zona Franca barcelonina, que és
més aviat petita. Hi ha dirigents d’a-
questa empresa que consideren que to-
ta la manufactura dels productes de la
casa es concentrarà a l’Àsia per aprofi-
tar uns costos baixos i una mà d’obra
prou qualificada.

No sóc dels que creuen que la indús-
tria es concentrarà a l’Àsia i que Europa
es convertirà en un centre de serveis,
però sé que les fàbriques amb poc valor

afegit en els seus productes s’aniran
tancant a Europa. Però espero que se
n’aniran obrint de noves, que requeri-
ran uns coneixements alts per part dels
que hi treballin. D’aquí la importància
de la formació professional de la nostra
gent. En resum: en el futur a Catalunya
hi haurà menys fàbriques –més pro-
ductives–, menys personal que treballi
a la indústria, però sous més alts.

Si crec en el present i en el futur de
la indústria és des del meu respecte a la
cultura industrial, que amara la socie-
tat catalana des de fa dos-cents anys. Per
desgràcia s’han perdut o s’estan per-
dent dotzenes i dotzenes d’expressions
verbals vinculades a la vida industrial, i
especialment al sector tèxtil: tenir mala
peça al teler, anar com una llançadora
o com una seda, estar de pega, filar ro-
dó, una mala pua, tenir tela per estona,
una mala passada. Però aquesta men-
talitat industrial és molt útil com a
plataforma per entrar en les noves cul-
tures econòmiques que vindran amb el
segle XXI. La cultura industrial correcta
és aquella que creu en la innovació, en
la major productivitat i en la intel·li-
gència aplicada al producte, amb els
majors coneixements tècnics al darrere.

Catalunya va ser la fàbrica d’Espanya.
Ja no ho és. Hi ha moltes zones de l’Es-
tat que s’han industrialitzat, gràcies a
considerables inversions americanes
–el cas de Madrid– i públiques, durant
el franquisme i la democràcia. A Cata-
lunya hem mantingut el teixit indus-
trial amb pocs ajuts públics i moltes
trompades de l’organització central. No
es pot mai fer un balanç del que ha es-
tat l’economia catalana, sense valorar el
pes negatiu o mort del centralisme es-
panyol. Qui no ho vegi, o és un ignorant
de la història o és molt curt de vista o
simplement no vol veure el que té al
davant.

No tot és estam a Catalunya, com de-
ien abans a Sabadell i a Terrassa. O sigui,
que no tot és llana pentinada, producte
de primera qualitat. Però la capacitat i
els canvis positius dels darrers 50 anys
ens haurien d’assegurar un bon futur,
sempre que Madrid no ens faci la llesca
i que els catalans no perdem ni les ganes
de treballar, ni la cultura industrial.

T R I B U N A D E L A N O V A E C O N O M I A

Competitivitat imparcial
José García Montalvo

Professor del departament d’economia i empresa. Universitat Pompeu Fabra

R
ecorden la pregunta que Xavier
Roig es feia al seu llibre Ni som ni
serem?: “Si realment fos imparci-
al, compraria Catalunya?”.

Aquesta mateixa setmana dues empre-
ses, Philips i Samsung, han donat la
mateixa resposta: no. Aquests dos casos
es poden utilitzar per treure’n algunes
ensenyances.

La primera és que l’economia catalana
ha d’oblidar-se ja definitivament d’in-
tentar competir en indústries de baix
valor afegit i on la competitivitat es basa
a pagar uns salaris molt baixos als tre-
balladors. Amb la Xina i els països de
l’Est d’Europa no es pot, ni hem de voler,
competir en costos salarials. Per tant, la
Generalitat hauria de deixar d’oferir
ajudes per a la instal·lació d’empreses
dedicades a aquest tipus d’activitats tot
i que perdi algun impacte mediàtic de
curt termini. Altrament passarà el que
ha succeït amb Samsung: els consellers
Subirà i Rañé oferint subvencions per
mantenir l’empresa a Catalunya i Sam-
sung rebutjant-les.

Algú podria pensar que Samsung o
Philips són empreses enquadrades dins

de la nova economia i, per tant, en in-
dústries amb futur. No obstant això, i a
pesar que els 3,47 milions de subvencions
de la Generalitat que va rebre Samsung
des de 1993 van ser en concepte d’activi-
tats d’investigació i desenvolupament,
ens hem de desenganyar: la instal·lació de
Palau-solità i Plegamans era simplement
una fàbrica de muntatge.

Fa molt de temps que se sabia que
arribaria un moment en què l’economia
catalana no podria seguir competint via
salaris baixos. La crisi del tèxtil va ser un
signe evident. No obstant això no sem-
bla que aquesta previsió hagi afectat en
res l’estratègia de creixement de llarg
termini de l’economia catalana. Apostar
per la indústria de moda en el moment
actual, la construcció, no sembla que
sigui el camí cap a una millora en la
competitivitat basada en activitats d’alt

valor afegit. Això sí: és més difícil deslo-
calitzar-la (òbviament) i té un cabal gai-
rebé il·limitat de mà d’obra barata que
prové de la immigració d’altres països.
Per tant, la construcció està fora de perill
i pot seguir competint per la via tradi-
cional. D’aquesta manera els recursos
limitats que l’economia catalana té per
produir i millorar el benestar dels seus
ciutadans es van desplaçant cap al maó.
La pregunta és fins quan podrem seguir
menjant maons. ¿Pot l’estratègia com-
petitiva d’una economia que aspira a ser
referent de desenvolupament i elevada
competitivitat basar-se en convertir-se
en el constructor de xalets per a la resta
de la Unió Europea?

Moltes vegades s’ha criticat el model
finès com un exemple de monocultiu
tecnològic dependent de Nokia. No obs-
tant això, no és clar que sigui molt millor

tenir una economia diversificada però
basada en indústries de baix contingut
tecnològic i amb una productivitat min-
vant. És cert que inicialment, i sobretot
després de la punxada de la bombolla
tecnològica, no era clar a quin ritme po-
dien evolucionar les indústries basades
en les tecnologies de la informació i les
comunicacions. En l’actualitat, i aclarides
les incerteses inicials, la qüestió és clara.
L’aposta per les noves tecnologies de la
informació i les comunicacions és gua-
nyadora. Catalunya té el capital humà
que es requereix per adoptar una estra-
tègia de creixement basada en activitats
d’alt valor afegit. Només fan falta més
joves disposats a crear empreses i arris-
car-se. I sobren, per descomptat, declara-
cions amenaçadores sobre una suposada
impunitat de les empreses.

En un altre ordre de coses sembla que
el departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació (DURSI) ha de-
cidit promoure el canvi del sistema
Windows al sistema Linux. Aquesta és
una excel·lent manera de millorar la
competitivitat de l’administració pública.
Esperem que s’estengui l’exemple.


