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es anàlisis del perquè del
brexit s’han multiplicat en
els pocs dies transcorreguts. Les lectures són diverses, si bé la majoria s’articulen al
voltant de la contraposició entre localistes i cosmopolites, considerant com la màxima expressió
d’aquests els executius de la City
londinenca. Em sorprèn i em pregunto què és cosmopolitisme.
El diccionari assenyala que cosmopolita és la persona que es mou
per molts països i que es mostra
oberta a les seves cultures; el lloc on
conflueixen persones de diverses
nacions o costums; o bé l’ésser viu
que pot habitar a la majoria dels
climes o llocs. Bé, en vista de les citades definicions, em pregunto si
la condició d’executiu de la City,
o de qualsevol altre gran centre financer, comporta la de cosmopolita. Aquestes persones, sens dub-

Anàlisi

objectiu professional. Però difícilment s’hauran relacionat amb els
menys afavorits de la seva pròpia
ciutat.
Unes ciutats on, atenent a la segona consideració del diccionari,
sí que conflueixen persones de cultures molt diverses. Però la majoria
d’aquests executius no hauran teixit mai afectes als barris que no formen part del seu circuit, si alguna
vegada els han trepitjat.
I sobre la tercera accepció, és
cert que resideixen en ciutats de
tot el món, però sense abandonar
els seus hàbits i els seus espais comuns, fins al punt que tancats al
seu apartament o oficina, no poden
distingir en quina part del planeta
són.
Sembla que no responen a la definició de cosmopolitisme. I encara
menys a aquella concepció, de comunitat moral de tots els humans,

Jordi Alberich
periodista

¿Són cosmopolites
els executius de la City?
te, viatgen, dinen a Londres i veuen
sortir el sol a Singapur, però molt
rarament es barregen amb algú
que no formi part del seu col·lectiu.
Poden tenir la pell blanca, negra o
asiàtica, però tots ells hauran estudiat en business schools, compartiran aficions, lluiran les mateixes
marques, faran de l’anglès el seu
idioma, i perseguiran un mateix

Recuperem el
bon capitalisme
i deixem-nos
de distorsionar el
sentit del terme
cosmopolitisme

SUPERFÍCIE DELS PROJECTES D’EXECUCIÓ A CATALUNYA

VISATS PER A VIVENDA NOVA

DADES EN MILIONS DE METRES QUADRATS

VISATS APROVATS PER A OBRA NOVA
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sector en dificultats

Els arquitectes alerten que la
construcció segueix en mínims
El 15% d’augment
de visats del primer
semestre no garanteix
la recuperació, diuen
MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
BARCELONA

L

a superfície visada –els projectes que es posaran en
marxa d’aquí sis mesos– a
Catalunya per a nous projectes de construcció va ascendir en
el primer semestre de l’any a 1,66
milions de metres quadrats, una xi-

fra que representa un increment
del 15,05% respecte al semestre anterior i del 15,05% respecte al mateix període del 2015. Són dades donades a conèixer ahir pel Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya que, en
tot cas, posen de manifest que, malgrat l’avanç registrat, Catalunya està construint molt per sota de les seves necessitats. «El ritme que s’acostaria a la mitjana europea està al
voltant de les 25.000 vivendes a
l’any i en aquests moments estem
en poc més de 4.000», s’ha lamentat
el degà del Col·legi d’Arquitectes,
Lluís Comerón.

«No estem en una situació de recuperació, sinó de petites millores», ha insistit Comerón, per a qui
no és gens positiu que es tornin a
produir les mateixes xifres del boom immobiliari, «però en termes de
PIB europeu, seguim molt endarrerits». El cert és que si entre el juliol
del 2014 i el juliol del 2016 van augmentar un 32% els metres quadrats
visats, entre el juliol del 2015 i el juliol del 2016 el creixement s’ha reduït a més de la meitat.
L’augment de la superfície visada es concreta en bona part en els
visats de projectes de gran enver-

que adquireix cos intel·lectual amb
Immanuel Kant que, per cert, no va
necessitar sortir de la seva localitat
natal de Konigsberg per desenvolupar les seves extraordinàries aportacions. I és que, segurament, una
cosa és ser cosmopolita, i una altra,
valuosa però diferent, és parlar anglès i saber moure’s per aeroports,
hotels, i espais exclusius que es repeteixen per tot el món.
Sento rebuig per alguns arguments que han estimulat un brexit
que costa d’entendre. Però, en qualsevol cas, no ha sigut per aquesta
fractura entre localistes i cosmopolistes. Ha sigut, essencialment,
entre perdedors i guanyadors del
capitalisme de les últimes dècades, encara que a aquests últims els
agradi autodenominar-se cosmopolites. Recuperem el bon capitalisme i deixem-nos de distorsionar
el sentit del cosmopolitisme. H

gadura (més de 10.000 metres quadrats), que suposa el 26% del total.
Entre ells s’inclouen dos projectes
de centres comercials. Segons els
arquitectes, aquestes xifres són el
reflex d’«una situació insostenible
per al sector, que necessita polítiques d’incentius per a la seva reactivació i necessari procés de modernització».
En termes absoluts, l’obra nova
és la que creix més: un 22,56% en el
conjunt de Catalunya, encara que
també ve d’una situació pitjor. En
total, s’han visat projectes per 1,08
milions de metres quadrats. H

L’automòbil
augmenta la
inversió en l’11%
i supera els
2.000 milions
ANTONI FUENTES
BARCELONA

La indústria de l’automòbil continua amb la seva ratxa positiva.
Les empreses del sector van invertir a Espanya l’11,2% més el
2015 i van arribar als 2.026 milions d’euros, segons la memòria
de l’any passat de l’Associació de
Fabricants d’Automòbils (Anfac).
Aquesta inversió, que arriba
després d’uns quants anys d’injeccions econòmiques de les empreses gràcies a acords laborals
de competitivitat, ha permès que
les factories espanyoles produeixin 44 models amb un volum
d’uns 2,8 milions d’unitats que
situa Espanya com a segon país
europeu amb més producció després d’Itàlia.
La facturació del sector de
l’automoció va arribar el 2015
als 60.855 milions, una millora
del 18,3% comparat amb el 2014.
A més, els fabricants de components van registrar un ingrés de
32.000 milions, de manera que
la indústria de les marques fabricants i de peces i equips sumen
92.000 milions. H

