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Any en què va obrir les portes l’hotel
Ritz de Madrid; des d’aleshores no les
ha tancades mai

Francesc Raventós
Exdegà del Col∙legi
d’Economistes de
Catalunya

Una Europa a
dues velocitats

El segon Mandarin
de la península
La nova societat propietària del Ritz de
Madrid ja hi ha compromès una
inversió de 90 milions d’euros
Javier Ortega Figueiral

Olga Ramos va popularitzar un
cuplet que acabava amb un sentit
“aunque cien años llegara a vivir,
yo no olvidaría las tardes del Ritz”.
Aquella peça, composta el 1919, va
ser una de les més cèlebres can
çons de Genaro Monreal, que va
voler retre homenatge així a l’ho
tel madrileny que des dels seus
primers dies es va convertir en
una icona de la capital.
L’edifici és al numero cinc de la
plaça de la Lleialtat, molt a prop
de la Cibeles i el museu Thyssen,
al costat del Prado i els Jeróni
mos, església on es va casar Alfons
XIII el 1906. Molts dels convidats
d’aquest casament, arribats de tot
Europa, es van haver d’allotjar en
cases privades per l’escassetat
d’hotels a la ciutat. Amb aquesta
circumstància en ment i després
d’una gira per Europa, el monarca
va tornar amb la idea que Madrid
tingués un hotel a l’altura dels Ritz
de París o Londres. D’aquesta ma
nera, el besavi de l’actual rei va ar
ribar a ser un dels accionistes i
promotors de la construcció d’un
gran hotel de luxe i va encarregar
la seva posada en marxa a la Ritz
Development Company, del lle
gendari hoteler suís Cesar Ritz.
L’hotelvaobrirlesportesavuifa
exactament 38.788 dies, un 2 d’oc
tubre del 1910, i des d’aleshores,
fins i tot amb una guerra civil pel
mig, no les ha tancades mai, vivint
tota mena d’episodis, allotjant to

ta mena de celebritats, nobles i re
ialesa (encara que hi va haver un
temps que no admetia ni artistes
ni toreros), i la seva gerència i pro
pietat va passar per diverses
mans, incloenthi les d’Enric
Massó, enginyer i empresari que
també va ser alcalde de Barcelona
els anys setanta.
Fins al 2015, la propietat del Ritz
va estar en mans de Belmond, ca

El grup hoteler de luxe
va tancar la compra
de l’establiment amb
l’ajut d’Olayan per
130 milions d’euros
La data concreta de
l’inici de les obres
encara no s’ha fixat
ni tampoc si s’haurà
de tancar l’hotel
dena d’hotels de luxe i propietària
del tren Orient Express, conjunta
ment amb Landis, societat d’in
versió propietat d’Alicia Koplo
witz. Va ser llavors quan Manda
rin Oriental, el grup que opera 29
hotels i vuit residències de luxe a
19 països, va tancar la compra de
l’establiment amb l’ajut del grup
saudita Olayan per 130 milions
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d’euros. Acabava així un llarg pe
ríode d’especulacions sobre qui
seria el propietari que es respon
sabilitzaria de la modernització
d’un establiment de 105 anys que
malgrat la seva impecabilitat ne
cessita una reforma important per
competir de tu a tu amb altres
grans marques que han anat ater
rant a Madrid i han atret una cli
entela de luxe com més va més
exigent.
La nova societat propietària del
Ritz ja ha compromès una inver
sió de 90 milions d’euros per a la
renovació integral de totes les ins
tal∙lacions de l’hotel, que reduiria
elnumerod’habitacionsafavorde
més suites per fer créixer l’ingrés
mitjà per persona, i incorporar un
dels reconeguts spa de Mandarin
a l’edifici. Serà a finals del 2017, tot
i que la data concreta d’inici de les
reformes encara no s’ha concretat
ni tampoc si no comportaran el
tancament parcial o total de l’ho
tel, tal com es va fer, per exemple,
a l’Hotel Villamagna, un altre dels
cinc estrelles de la ciutat.
Queda també per saber si els llu
minosos amb les lletres Ritz, que
hi ha a la part més alta de l’edifici,
hi continuaran sent, tal com passa
amb l’hotel de Lisboa, encara que
avui formi part del grup Four Sea
sons, o si el nom es canviarà pel ca
racterístic logotip de Mandarin,
com el que distingeix l’hotel que la
cadena gestiona al número 40 del
passeig de Gràcia des de fa set
anys, un sofisticat establiment
bastit al mateix lloc on hi havia
l’antic edifici del Cercle Eqüestre i
que avui és l’hotel amb la tarifa
mitjana més alta de la ciutat gràci
es al sofisticat paraigua i estil
Mandarin, que ara també tindrà
un peu a Madrid. c

El Ritz
és al
número 5
de la plaça
de la
Lleialtat de
Madrid

Que lluny que som del
projecte europeu som
niat pels seus fundadors
després de la Segona
Guerra Mundial. Volien
una Europa de progrés, culta, socialment
cohesionada, solidaria, pacífica i en pau.
I actualment tenim: estancament econò
mic, creixement de la desigualtat, corrup
ció, manca de polítiques d’immigració, des
unió, un futur ennuvolat i un desencís gene
ralitzat. El Brexit ha sigut un exemple clar
del descontentament d’amplis sectors soci
als. L’any 2017 veurem què opinen france
sos i alemanys després de les seves elecci
ons.
La Unió Europea està en una situació de
bloqueig. Cal que els seus membres com
parteixin un projecte comú, recuperar la
supremacia de la política sobre l’economia i
disposar de lideratge.
Mentrestant, l’entorn està canviant radi
calment. Avui el centre del món, i on es
definiran les polítiques mundials, es troba al
mar de la Xina i al Pacífic. En canvi, la po
blació de la Unió Europea, el seu pes econò
mic i la seva influència política esdevenen
irrellevants. El mateix Donald Trump ha
deixat clar que es vol desentendre d’Europa.
Tenien raó Oswald Spengler quan ens
anunciava La decadència d’Occident o Geor
ge Steiner, que era pessimista sobre el futur
d’Europa? És aquest el futur que ens
espera?
Si no volem el declivi s’hauran de prendre
decisions radicals. Ara, sense la Gran Breta
nya segurament serà més fàcil. Cal decidir si
es vol avançar cap al projecte europeu som
niat; si volem convertir la Unió Europea
en un simple mercat comú o si donem el
projecte per fracassat i es torna als estats
nacionals.
Si s’opta per la primera opció, suposaria
una Unió Europea de dues o més velocitats.
Es constituiria un nucli dur de països
d’avantguarda compro
En decadència
mesos per completar la
unió monetària, fiscal i
La població
política, oberts que en
de la Unió
Europea, el seu el futur s’hi puguin
afegir els altres països.
pes econòmic
Els membres que no se
i la seva
sentin identificats amb
influència
el projecte fóra millor
política
que seguissin els passos
dels anglesos.
esdevenen
Vivim un moment
irrellevants
vital. És hora que els
estadistes, les elits eco
nòmiques i culturals, els
intel∙lectuals i tots els ciutadans prenguem
consciencia de què està en joc.
Les noves generacions, i segurament tam
bé molts dels més grans, sembla que han
oblidat l’Europa de les guerres i que l’objec
tiu ha de ser aconseguir una Europa de
progrés en pau. Per això, és imprescindible
que les polítiques estiguin pensades per al
benestar dels ciutadans i que aquests recu
perin la confiança en el projecte i en les
institucions, condició essencial per al pro
grés, per a la solució dels problemes de la
nostra societat i per influir en l’agenda
mundial en la solució dels reptes globals. |

