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L’empresari gallec Amancio Ortega Gaona posseeix una de les fortunes més 
grans del món. Malgrat haver nascut a Lleó, la seva biografia està lligada a 
la ciutat d’A Corunya, on s’hi traslladaria amb la família empesos per la 
feina de ferroviari del pare. Ell, però, aprendria l’ofici de dependent a la 
camiseria Gala i, més tard, va passar a una de més prestigiosa, La Maja. 
Mentrestant, no parava de donar-li voltes a la idea de crear la seva 
pròpia empresa i aconseguir controlar, com finalment va ser, tot el 
procés que segueixen les peces de roba: fabricació, distribució i 
comercialització.

La unió d’una primera empresa anomenada Goa Confecciones 
(1963) amb Samlor donaria pas a Goasam S.L. (1974). Després 
en vindrien més. Totes elles acabarien aixoplugant-se sota Inditex 
(Industrial del Diseño Textil). No obstant això, el negoci immobiliari 
està trepitjant els peus al primigeni del tèxtil. Aquest s’arreplega 
dins la societat Pontegadea Inversiones. Té edificis sencers (i 
locals) repartits per les principals vies comercials del món. A més, 
els seus llogaters acostumen a ser empreses (quan no són firmes 
del seu propi imperi) que paguen puntualment a final de mes.  

El passeig d’Amancio
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Un cas paradigmàtic és el passeig de Gràcia de Barcelona. Són de la seva propietat els edificis 
corresponents a la següent numeració: l’1 (seu d’Iberostar i Apple; Pontegadea va comprar 
el local per 86 milions d’euros el 2012 i la resta de l’edifici per 44 el 2014), el número 5 (seu del 
Banco Santander; es desconeix el preu exacte de l’actiu, atès que formava part d’un lot de 
deu edificis pertanyents a l’entitat bancària i que vendria per 458 milions a Pontegadea l’any 
2007; alguns mitjans van parlar de 65 milions), el núm. 93 (on es troba Santa Eulàlia, per 45 

milions l’any 2007), el núm. 16 (després de vendre els pisos de luxe, arran d’una reforma, 
conserva el local on es troba ara Zara), l’espai comercial del núm. 30 (obrí un Zara Home 

després d’abonar 50 milions) i el número 56 (als baixos del qual hi ha Burberry, adquirit 
per 53,5 milions el 2012). La resta de botigues que té al passeig (bé sigui Oysho o 

Massimo Dutti) estan totes elles com a llogateres d’altres propietaris.

De totes les firmes que pengen d’Inditex, la més coneguda és Zara. La primera 
botiga es va inaugurar l’any 1975. El seu nom havia de ser Zorba. Amancio s’hauria 
inspirat en el film de Michael Cacoyannis protagonitzat per Anthony Quinn Zorba 
el Griego. El problema és que ja hi havia un comerç amb aquest nom. Jugarien 
amb diferents combinacions fins arribar al que coneixem en l’actualitat: Zara. Val 
la pena recordar, però, que Massimo Dutti i Stradivarius són d’origen català, tot i 
que més tard Inditex les compraria. 
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Zara, però, no ha escapat a la polèmica; sobretot, per casos relacionats amb la producció de peces de roba, que 
sovint es manufacturarien en països on la mà d’obra és tan barata que frega l’esclavitud. Així, el 2012 la televisió 

publica francesa France 2 emetia un reportatge (mai vist a l’Estat) en què mostrava un informe de l’any 2009 sobre els 
proveïdors de l’empresa a l’Índia. En ell quedava ben clar que entre els criteris que es valoraven a l’hora de contractar 

els proveïdors hi constaven apartats que feien referència al treball infantil o a la subcontractació sense autorització 
(això és, tallers clandestins). S’anotaven penalitzacions a partir d’una escala que anava de l’1 al 100. En el primer 
cas, arribaven al 76 punts. En el segon, en canvi, Inditex només aplicava uns ridículs 2 punts. Fet que evidenciava el 
coneixement i la connivència amb aquests tallers. El 2013 li tocava el torn als situats als afores de Buenos Aires, que 
treballaven per a Zara en condicions d’autèntica explotació. 

D’altra banda, el 2017 ens assabentàvem que l’espanyolitat d’Inditex quedava en entredit. Com a mínim, a l’hora 
de pagar impostos. Empreses i filials com ara ITX Fashion, ITX Re, ITX Financien, ITX Merken o ITX Trade estan 
radicades als Països Baixos, Suïssa o Irlanda (on gaudeixen d’una menor tributació). Fins i tot, algunes d’elles cobren 
per l’ús de la marca Zara a botigues d’altres països del món. Els impostos per aquests royalties a Holanda són del 
15%, mentre que a l’Estat espanyol poden arribar al 25%. Una situació, però, que no ve de nou. Ja el 2003 Inditex es va 
abocar a invertir en societats navilieres (amb Ferrovial i el Banco Santander) per rejovenir la flota pàtria i rebre, a canvi, 
incentius fiscals. Llogaven els bucs a l’Estat a través de societats registrades sota l’epígraf d’Agrupacions d’Interès 
Econòmic (AIE). Per fer això, l’any 1998 s’arribaria a canviar la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales 
a través d’una disposició transitòria. Inditex amortitzava el 35% d’allò invertit, ja que el capital destinat a la construcció 
de vaixells genera bases imposables negatives, reduint així l’impost de societats.
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En la seva activitat, Zara s’aprofita de les cooperatives tèxtils repartides per Galícia, una mà d’obra que viu en condicions 
de precarietat i de dependència. Una mà d’obra poruga, per tant, a l’hora de denunciar la situació i evitar, així, la 
rescissió dels contractes. Ja el 2003 l’Institut d’Estudis Fiscals apuntava que tres de les quatre províncies d’aquesta 
comunitat se situaven entre les que comptaven amb una major proporció de diner negre (en concret, el 21 % del PIB 
gallec). A Corunya apareixia com la cinquena més defraudadora de tot l’Estat.

Una altra curiositat de l’imperi són els alts càrrecs. María José Jové Ortega, neboda del fundador, està casada amb el 
fill de l’exministre popular José Manuel Romay Beccaría. Un antic vicepresident d’Inditex, Carlos Espinosa de los 
Monteros (ex alt comissionat de la Marca España) és qui presideix la mútua Fraternidad Muprespa (curiosament, la 
contractada per la tèxtil gallega). A més, un dels fill d’en Carlos, el Beltrán Espinosa, és el director financer de la marca 
Stradivarius. Un altre, l’Iván Espinosa, és un dels fundadors del partit ultradretà VOX.

Pel que fa al futur de l’imperi, està ben assegurat. Amancio es va casar amb la Rosalía Mera. Van tenir dos fills: la 
Sandra (el seu marit és un alt executiu de la casa) i el Marcos (malalt amb una deficiència mental). En divorciar-se, 
l’empresari es tornaria a casar. Aquest cop amb la Flora Pérez (el seu germà està al capdavant de Massimo Dutti) i 
van tenir a la principal hereva del negoci, la Marta Ortega. El marit de la Marta és Carlos Torretta que, per cert, abans 
havia estat amistançat amb la Victoria Traina, filla de l’escriptora de novel·la rosa Danielle Steel, després que a Marta 
Ortega se la relacionés amb el fill de l’exministre José Bono o amb el fill d’un dels presidents del ja desaparegut Banco 
Pastor; i, també, amb en Gonzalo Testa, fill d’uns empresaris catalans.

Una part important de l’accionariat es reparteix entre membres de la família, com ara la seva germana Josefa Ortega. 
El seus germans Antonio i Pilar ja són morts. La filla de l’Antonio, la Loly Ortega, és la parella del Juan Carlos 
Rodríguez Cebrián, que ha estat durant molts anys el director general d’Inditex.
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Si hi ha un edificador ubic a Catalunya, aquest és l’Enric Sagnier Villavecchia 
(1858-1931). Té documentats més de tres-cents projectes, la majoria d’ells a la ciutat 
de Barcelona. Tot i coincidir cronològicament amb l’Antoni Gaudí, en Josep Puig i 
Cadafalch o en Lluís Domènech i Montaner, la seva vàlua no va ser reconeguda fins 
a finals del segle XX. Potser a causa del seu estil, més proper al neomedievalisme, el 
neogòtic o el neobarroc i menys, en canvi, al neomudèjar que tant  proliferava a la segona 
meitat del XIX. Un creador contingut, però elegant, amb un toc afrancesat en els seus 
acabats. O, com escriu l’escriptor Oriol Pi de Cabanyes, representant d’una arquitectura 
«sòbria i sensata, més nòrdica que meridional». Gràcies a això, esdevindria un dels més 
sol·licitats per la burgesia barcelonina. I, com no podia ser d’una altra manera, el passeig 
de Gràcia va ser l’escenari ideal per enlairar alguna de les seves obres.

 Enric Sagnier, 
l’arquitecte omnipresent
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Entre les cases que faria en aquest elegant carrer de l’Eixample trobem una de les més icòniques, atès que 
inaugura la via —partint des de la plaça Catalunya— amb el número 2: la Casa Pascual i Pons (1890-1891). 
El més curiós és que el número senar, l’1, també va comptar amb la petja de l’arquitecte. Com a mínim, 
durant uns anys. L’empresari hoteler Ramon Pou Riu li demanaria la construcció d’un nou edifici al lloc 
on hi havia el seu popular cafè, i aquest el va transformar en un establiment de més categoria, l’Hotel 

Colón. S’acabaria enderrocant després de la Guerra Civil per fer-hi la seu del Banco Español de Crédito 
(Banesto), obra de l’arquitecte Eusebi Bona i Puig (ocupat posteriorment per l’hotel Iberostar i la botiga 

Apple).

Més a munt, al número 33 cantonada amb el carrer del Consell de Cent, va fer una escola per a 
les anomenades Dames Negres de la societat La Instrucción Femenina (1913-16). Fou un encàrrec 
d’en Xavier de Prats. L’edifici patiria algunes adaptacions en esdevenir seu de la companyia Union 
des Assurances de Paris (actual AXA). Un pèl més amunt, al número 37 —i en plena Mansana de la 
Discòrdia— trobem la Casa Ramon Mulleras (1910-1911). És una reforma integral de l’original Casa 
Ramon Comas (1868) feta pel mestre d’obres Pau Martorell. Una altra intervenció menor de Sagnier 
seria la del número 81 de l’any 1916, en aquest cas, sobre la Casa Francesca Estrany (1895) o Vídua 
d’Alomar de l’arquitecte Leandre Albareda i Petit.
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Al número 74, el mestre d’obres Ramon Quera aixecava la Casa Ricard Roca l’any 1882. Una construcció que en Sagnier 
reformaria, entre el 1904 i el 1907, per fer la nova llar d’en Joan Coma-Cros. Actualment, als baixos hi ha les botigues 
Bvlgari i Dior. Al número 87, cantonada amb el carrer de Provença, l’arquitecte havia projectat un edifici a petició de Jacint 
Serra Bohigas l’any 1908. Malauradament, no es va dur a terme. Sí va fer, però, una reforma a l’altre banda del carrer. 
Així, l’any 1912 el banquer Manuel Arnús (nebot de l’iniciador de la nissaga, l’Evarist) inaugurava el seu nou habitatge 
al número 90, just davant de La Pedrera. Després, això sí, que en Sagnier ampliés l’antiga casa enlairada per en Salvador 
Vinyals i Sabaté. 

Uns banquers, els Arnús, amb qui l’Enric Sagnier mantenia una fructífera relació. L’any 1920, durant la vicepresidència 
d’en Gonçal Arnús, nét de l’Evarist, l’arquitecte aixecà la nova seu de l’entitat a la plaça de Catalunya (cantonada amb 
La Rambla). Un edifici que, de fet, són dos arran de l’ampliació del primer que estava situat a la banda del carrer de 
Rivadeneyra. L’immoble acabaria sent propietat del Banco Central i, més tard, va passar a mans de la cadena Marks 
& Spencer i, després, d’El Corte Inglés (a qui el fons d’inversió IBA Capital Partners abonaria 100 milions d’euros per 
fer-se amb l’edifici l’any 2013). Tornant al passeig de Gràcia, també s’hi troba una petita reforma d’en Sagnier a la Casa 
Maria Robert de Surís (1890), edifici de l’arquitecte Joan Martorell i Montells situat al número 101 (als baixos del qual hi 
ha el restaurant Samoa). Al capdamunt, fent cantonada amb el carrer de Còrsega, faria una segona casa per als també 
banquers Garriga-Nogués. 

En qualsevol cas, no són les úniques edificacions seves a l’avinguda. Hauríem de recordar una estructura efímera: l’Arc 
de Triomf construït a petició de Claudio López Bru, segon marquès de Comillas, amb motiu de la visita del rei Alfons 
XIII a Barcelona l’any 1904. En paral·lel a l’extens corpus de caire privat, l’arquitecte no parava de treballar per a ordes 

religioses. Com a conseqüència d’això, l’any 1923 obtindria el marquesat que porta el seu cognom. Fou aprovat pel 
mateix papa Pius XI. Finalment, convé recordar com és d’habitual la presència en pisos de l’Eixample de paviment 

hidràulic dissenyat per aquest fèrtil projectista. El van comercialitzar dues empreses: Escofet i Orsola Solà.




