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quest és un any d’aniversaris:
en fa vint-i-cinc que Barcelona
va organitzar els “millors Jocs

Olímpics de la història”. També fa un
quart de segle que Sevilla organitzava
l’Exposició Universal (hauria estat im-
perdonable que Catalunya fos l’únic
territori de l’Estat que aconseguís re-
lleu internacional!).

Coincidint amb l’Expo, el govern del
socialista Felipe González va fer un re-
gal a la seva ciutat: la va connectar
amb la capital de l’Estat amb el primer
Tren d’Alta Velocitat d’Espanya. No
tenia sentit unir Madrid i Sevilla, quan
el més lògic era aprofitar els Jocs per
unir Barcelona i Madrid o connectar
Barcelona amb França, però...

Aquell tren inaugurava 25 anys de
bogeria en el transcurs dels quals l’Es-
tat s’ha convertit en el segon país del
món pel que fa a disposar de més qui-
lòmetres d’alta velocitat, només supe-
rat per la Xina, un extens país amb

A “La construcció
de la xarxa radial de
ferrocarrils va
provocar el 1868 la
fallida més
important de l’Estat

grans distàncies per recórrer.
El TAV va arribar a Barcelona el

2008 i a la frontera amb la Catalunya
del Nord, al cap de dos anys. Tot i que
ja aleshores era la línia amb més de-
manda i, avui, la que té més usuaris, el
tren ens va arribar tard (cosa que for-
ma part de l’ADN de la Renfe). Ara bé,

mentrestant, els governs espanyols,
tant d’esquerres com de dretes, cons-
truïen un munt de línies que anaven a
morir, d’una manera o altra, a Madrid,
circumstància que demostra que els
governs espanyols no han après cap
lliçó de la història. Tal com recorda Al-
bert Pont, president del Cercle Català
de Negocis, en Interès d’Estat, un lli-
bre d’imprescindible lectura, la cons-
trucció de la xarxa de ferrocarrils amb
relació a una concepció radial va pro-
duir el 1868 la que es recorda com la
fallida més important de l’Estat. Va
enfonsar la meitat del sistema bancari
espanyol i va provocar l’impagament
del deute als creditors internacionals.
Avui, un de cada quatre trajectes del
TAV té un sol passatger al dia i no hi
ha cap infraestructura aeroportuària
connectada a l’alta velocitat, ni tan
sols Barajas. Ineficiència? Quan se sap
de qui són les finques expropiades per
fer-hi passar les línies s’entén tot...

25 anys de bogeria
Andreu Mas / amas@elpuntavui.cat @Andreumasd

A la tres

La compravenda d’habitat-
ges a Catalunya va augmen-

tar d’un 17 per cent al juny passat
en relació amb el mateix mes del
2016, un fet que confirma la recu-
peració del mercat immobiliari. No
en els mateixos termes que fa una
quinzena d’anys, quan es vivia la
bombolla immobiliària: moltes ope-
racions es fan amb habitatges de
segona mà o amb aquells que feia
anys que no tenien comprador. No-
més el 13 per cent corresponen a
obra nova. Davant aquesta reani-
mació del mercat, algunes veus
alerten del perill d’una altra bombo-
lla. La por és comprensible, perquè
la crisi causada per l’ensorrament
immobiliari encara la paguem.

Però ara hi ha uns factors que
fan pensar que el fenomen no es
tornarà a repetir a curt termini. En-
tre aquests factors hi ha que els sa-
laris són molt baixos, que la feina
creada per sortir de la crisi és pre-
cària i que el mateix sistema finan-
cera està practicant una contenció
del crèdit. Queden lluny aquells
temps en què l’habitatge se sobre-
valorava per concedir una hipoteca
pel 100 per cent, quan la prudència
bancària aconsella donar-la només
del 80 per cent com a màxim. A
més, el preu de l’habitatge encara
està sobrevalorat un 16 per cent,
segons càlculs de ‘The Economist’.

És cert que l’habitatge continua
sent una de les poques inversions
rendibles –i per tant, centre d’inte-
rès dels fons d’inversió– i que les
famílies que s’ho poden permetre
dediquen una part superior del que
aconsella la prudència a pagar la hi-
poteca, però l’escenari de fa anys
sembla, ara per ara, lluny. Malgrat
tot, les autoritats monetàries han
d’extremar la vigilància: mai més
l’habitatge, que és un instrument
per satisfer un dret, s’ha de conver-
tir en mercaderia especulativa.

Prevenció
contra les
bombolles

EDITORIAL

Les cares de la notícia

La badalonina continua en un estat de forma es-
pectacular i als seus èxits en el campionat d’Euro-
pa hi ha afegit ara en la copa del món que es dis-
puta a Eindhoven tres medalles d’or en 400 m lliu-
re, 200 m papallona i 400 m estils i un rècord del
món (piscina curta) en aquesta última prova.

RECTOR DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

Ors i rècord

Tot i les dificultats econòmiques dels últims anys,
la Universitat Catalana d’Estiu de Prada (Con-
flent) arriba a la 49a edició, aquest cop marcada
per la proximitat del referèndum de l’1-O, disposa-
da a analitzar el futur estatus polític del país i
també amb un ull posat al proper cinquantenari.
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Amenaces a tort i a dret
Donald Trump

Quaranta-nou edicions
Jordi Casassas
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Mireia Belmonte

Durant uns dies va ser Corea del Nord i ara ha to-
cat el torn a Veneçuela; el president nord-americà
no dona l’abast amenaçant amb intervencions
militars. L’excés verbal va en el pack de Trump, pe-
rò no casa amb la seva responsabilitat i la credibi-
litat i la imatge de la Casa Blanca hi perden.

PRESIDENT DELS ESTATS UNITS

NEDADORA

De reüll
Anna Balcells

Adolescents
i màquines

es que vam descobrir internet, els mòbils i les
xarxes socials, la nostra vida ja no és la que era. La

revolució digital ha vingut per quedar-se i ningú pot
negar que ens ha fet més planera l’existència, i més que
ens la farà. És veritat que també ens exposa a danys
diguem-ne col·laterals: només cal pensar en la quantitat
de feines que ordinadors i robots executaran per
nosaltres o en el perill, tan pregonat pels derrotistes,
que les màquines ens converteixin en llops solitaris de
nova generació. Crec que els resistents al canvi, els que

miren amb desconfiança els
avenços de la humanitat, poden
estar tranquils: el navegar (per
internet) no ens farà perdre
l’escriure, però ai! potser sí el llegir.
Els que tenim adolescents a casa
sabem el que costa, durant les
vacances, competir amb pantalles
que els connecten a dimensions

desconegudes sense moure’s del sofà. És dur
d’acceptar que allò que tant ens va omplir durant les
llargues tardes entre juliol i setembre, als nostres fills no
els fa ni fred ni calor. Ja sé que el seu món (i no només el
digital) no és ben bé el nostre i que fan servir un altre
GPS per moure’s en l’espai vital. Amb tot, no em resigno
que vagin avançant cap a l’edat adulta sense
experimentar el poder transformador d’aquest
dispositiu preelectrònic anomenat llibre, sense fruir del
plaer incommensurable de submergir-se en una bona
lectura d’estiu.
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És dur
d’acceptar
que el plaer
de la lectura
no els faci ni
fred ni calor




