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Geografies del poder
En les últimes dècades s’ha alterat

significativament de la geografia
del poder econòmic a Espanya.
Les activitats de serveis de no

mercat ambun elevat contingut regulatori
i concessional de l’Estat s’han anat centra
litzant aMadrid capital. Les activitats em
presarials que es desenvolupen en règim
de mercat competitiu i obert a l’exterior
s’hananatconsolidatalarestadelageogra
fia espanyola, tant a l’interior com a la pe
rifèria.
Això significa que empresaris, finan

cers, banquers i homes de negocis es
distribueixen asimètricament al
llarg de la Pell de Brau. Els em
presarisquevanariscipe
rill es localitzen fora
de Madrid. Els alts
executius d’empre
ses de serveis regu
lats i concessionals,
els banquers, els fi
nancers i els homes
de negocis tendeixen
a concentrarse a Ma
drid. Amb alguna excepció
notable, com en el cas català
de La Caixa, el Banc Saba
dell iGasNaturalFenosa.
Aquest dinamisme de

les activitats industrials
descentralitzades, tant
manufactureres com
agropecuàries i gran re
tail, continua. Segons un
estudi del Cercle d’Empre
saris, la foto de la distribució
territorial de les 50 empreses
mitjanes espanyoles més dinà
miques mostra que se situen fora de
Madrid, especialment a la perifèria me
diterrània.
Aquèresponaquestadinàmicageogràfi

ca?A les forcesdelmercatoals canvis en la
geografiadel poderpolític, particularment
els canvis que va portar l’Estat de les auto
nomies?
Sens dubte, la globalització financera, la

integració europea i l’eurohan estat deter
minantsen lacentralitzacióaMadridcapi
tal de certes activitats, particularment de
les financeres i certs serveis a empreses.
Però el paper que ha exercit l’Estat en
aquesta centralització de les activitats re
gulatòries ide lesgransempresesespanyo
lesdeserveisi laconstrucciótéméspesque
les forcesdelmercat.

Podrianohaverestat així.De fet, l’entra
daenvigordel’Estatde lesautonomiesfeia
predir una descentralització del poder po
lític i de les activitats empresarials de l’Es
tat. Perònova ser així.
Penseu en el cas d’Endesa. Va ser el re

sultat de la fusió que va fer el Govern cen
traldelescatalanesFecsaiEnher, labalear,
l’aragonesa ERZ i l’andalusa Sevillana. No
teniacapactivitatdegeneració,distribució
i comercialització a Madrid. Tot i això, la

seude lanovaempresa, posteriormentpri
vatitzada,noesvasituarni aBarcelonani a
Palma, Saragossa o Sevilla sinó a Madrid.
Aquestadecisiónova tenir resaveureamb
les forces del mercat. Ha passat el mateix
amb altres activitats empresarials de l’Es
tat. Curiosament, la democràcia ha estat
menys sensible que el franquisme a l’equi
libri econòmic territorial d’Espanya.
Elsgranscossosde funcionarisde l’Estat

han estat determinants en aquesta centra
litzaciódelesactivitatsempresarials,regu
latòries i concessionals.Mésqueelsmatei
xos polítics, aquests cossos dominen els
ministeris clauper a l’activitat econòmica i
regulatòria de l’Estat. La centralització a
Madrid de les activitats aèries, portuàries,
d’infraestructures o de les comissions re
guladorestéaveuremésambla influència i
els interessos d’aquests funcionaris queno
pas amb la política. Fent un repàs mental
ràpiddelsorganismesestatalsquenoestan
ubicats aMadrid capital només trobo l’es
cola judicial a Barcelona i les escoles mili

tars. L’Estat no és present en la vida
diària dels espanyols quenovi

uenaMadrid capital.
En tot cas, quines
conseqüències té
aquesta geografia
del poder en el
creixement a llarg

termini? Deixo per a
una altra ocasió l’anà
lisi més detallada

d’aquests efectes. Però
vull assenyalarne aquí
algunes conseqüències
pertorbadores.

La centralització a
Madrid de totes les ac
tivitats reguladores i

empresarials de l’Estat
ha generat un excés de

capitalisme concessional i
regulat parasitari, que alguns

anomenen capitalisme d’ami
guets.Aquest capitalismeemparat

per l’Estat explica el fet intrigant que
les empreses que han tingut més creixe
mentaEspanya siguin lesmenysproducti
ves. De fet,més que empreses, són negocis
queviuende l’aval de l’Estat.
Aquest capitalisme concessional i regu

latha tingutaltresefecteseconòmicsnega
tius importants. D’una banda, ha donat un
biaixantiindustriala lapolíticaeconòmica.
L’exemple més rellevant va ser la supres
sió, en el segon govern d’Aznar, delMinis
teri d’Indústria. De l’altra, ha donat a la
política estatal d’infraestructures un biaix
centralista poc favorable al desenvolu
pamentdelesactivitatsempresarialsde les
perifèries. Finalment, resta competitivitat
a les empreses i extreu rendes dels con
sumidors.
No serà fàcil canviar aquestes geografies

del poder, però, en tot cas, el canvi que po
tencialment porta les eleccions del 20D i
la nova legislatura és una oportunitat que
no s’hauriadedesaprofitar.c

Escric l’article sense saber,
lògicament, comanirà el ca
ra a cara que protagonitza
ran FrancescHoms i Duran

Lleida a can Cuní. Certament es trac
ta d’un debat de sofà i crispetes, per
què la tensió no resolta entre el líder
d’Unió i el seu antic coalitzat conver
gent té un sexappealmediàtic indis
cutible. Morbo, que diríem en col∙lo
quial. Però a l’espera de l’arena pugi
lística entre els CiU boys, la ressaca
del cara a cara entre Rajoy i Pedro
Sánchez durarà temps, no endebades
va ser un combat de lluita lliure poc
usual en aquestes campanyes electo
rals. I és de la lluita lliure que va l’ar
ticle, ateses les reaccions posteriors.
Hi ha una mena d’unanimitat que

Pedro Sánchez va superar el límit de
la correcció, i els portaveus del PP
–amb la seva poderosa aliança atres
mediàtica– han fet arrelar eficaç
ment aquesta idea. I, amb el mateix
fer, una sorprenent afirmació que de
fensen amb la mateixa fermesa amb
què ara asseguren que no coneixen
l’amic Bárcenas: Rajoy va guanyar el
cara a cara.
I malgrat que se’m fa difícil imagi

nar que aquesta afirmació sigui ven
dible–perquè sincerament crec que a

Rajoy li va anar molt malament–, no
hi ha empresa impossible per als qui
dominen els micròfons. Allò de repe
tir lamentidamoltes vegades fins que
esdevé una veritat irrebatible. Ahir
parlava de la platocràcia, és a dir, de
la democràcia que emana dels platós
de televisió, i per aquí va la cosa: allò
que s’afirma en un plató de televisió
és més veritat política que la veritat
política. Per cert, si aquest axioma és
cert –i cada dia ho semblamés–, tam
bé és evident que Pedro Sánchez no
té a favor els grans grups televisius...
Difereixo, doncs, de les dues afir

macions, tant de l’excés de Sánchez
com de la victòria de Rajoy. Molt al
contrari, em sembla un escàndol l’es
càndol que alguns armen per la dure
sa del líder socialista. Aquè juguem, a
fer punta al coixí o a decidir qui go
verna un Estat? Em direu que hi ha
una gran distància entre criticar Ra
joy i etzibarli un “indecent” a la cara,
però aquesta va ser, precisament, la
força de Sánchez, que va passar del
manual de la correcció i va disparar
al nucli dur de la guerra política:
mostrar el costat foscd’ungovernant.
Per descomptat que compro l’auto
defensa de Rajoy, però més enllà del
seu capteniment personal és evident
que la seva reacció política davant el
gran fangar del cas Bárcenas va ser
deplorable. I la indecència és aquí, en
la seva actitud com a president –i lí
der del partit–, i no en la seva vida
privada.
Sincerament crec que algú li havia

de dir a Rajoy el que li va deixar anar
Sánchez, i la mirada fixa del socialis
ta mentre descarnava el seu adversa
ri li va donar una autoritat que fins
ara no mostrava. Més enllà de les se
ves deficiències (Catalunya inclosa),
Sánchez va créixer en el cara a cara i
Rajoy va fer el procés invers, perquè
va quedar nu d’artificis. El rei despu
llat en prime time.c

Cara a cara

Em sembla un escàndol
l’escàndol armat per la
duresa de Sánchez; no es
tracta de fer punta al coixí

Universitat i innovacióoberta
Ja fa anys que parlem de les tres

missionsde launiversitat: la recer
ca (global i d’excel∙lència), l’edu
cació dels alumnes (en continguts

i capacitats) i la interacció ambel teixit so
cioeconòmic (en el lideratge del discurs
intel∙lectual i en l’impacte en l’economia).
Efectivament, la universitat no només ha
de generar coneixement i difondre’l a les
aules, sinó que ha d’enfocarlo al creixe
ment econòmic i a la generació d’ocupació
de qualitat. Aquesta tasca també forma
part de la dimensió social de la univer
sitat.
Tanmateix, aquesta aproximació a les

diferents missions de la universitat s’ha
abordat tradicionalment de manera teòri

ca i des de la mateixa universitat. El relat
s’ha construït en excés des de l’oferta. Pe
rò, i des de la demanda? Quines raons té
un directiu o un grup de recerca empresa
rial per aproparse a la universitat? Las ra
ons ja són prou conegudes des de les cièn
cies del management i, específicament,
des del camp de la gestió de la innovació.
En primer lloc, la tecnologia (el conei

xement pragmàtic) és un vector fona
mental de competitivitat empresarial.
Cap altra dimensió de la innovació genera
barreres d’entrada a la competència i in
crements de productivitat similars als
d’una nova plataforma tecnològica.
En segon lloc, avui sabem que la cursa

tecnològica és una cursa intensiva en in
versions. Només cal veure els pressupos
tos d’R+D de les grans corporacions. Em
preses com Intel, Roche o Microsoft in

verteixen en R+Dmés que països sencers.
Per la dimensió del repte, és impossible
competir individualment en base tecnolò
gica: és molt més eficient treballar de ma
nera cooperativa.
En tercer lloc, a les universitats hi ha

milers de científics expandint constant
ment la frontera del coneixement. No cal
reinventar la roda: per a una empresa serà
moltmés eficient cercar un proveïdor tec
nològic fiable que interioritzar els costos
d’estructura que significa la recerca.
Les universitats també han assimilat

avui la seva tercera missió: cooperar per
generar creixement econòmic i ocupació
de qualitat. Les empreses saben que hi
trobaran aliats estratègics per compartir
el seu procés d’innovació. En el món de la
gestió, això és el que avui es coneix com a
innovació oberta.c
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