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Éslanovadamadel luxeespanyol.
Xandra Falcó acaba de succeir el
seu pare, Carlos Falcó, marquès
deGriñón–mort a causadel coro-
navirus–, a la presidència del Cír-
culo Fortuny, el lobby de lesmar-
quesd’excel·lència aEspanya.
I arriba en una conjunturamolt

delicada, enquèespronosticauna
caiguda a escala mundial del ne-
goci de fins a un 35%, segons l’úl-
tim informe de la consultora Ba-
in&Co, especialment a causa de la
caiguda del turisme a Europa.
Preocupa en particular la caiguda
dels viatges de negocis, que era
una de les palanques del consum i

que es podria replantejar definiti-
vamentambl’augedel teletreball i
la pordels rebrots.
La Covid-19 ha accelerat una

tendència de fons que ja sortia,
perquè Falcó creu que el luxe, al
marge de la pandèmia, s’està
transformant. Per exemple, els
sondejos indiquen que un 43%
dels consumidors estan traslla-
dant les seves compres del pro-
ducte cap a l’experiència. A parer
seu, cal mirar d’entendre aquest
concepte en el sentit més ampli
per canviar la imatge elitista del
sector:mésquebossesdemàore-
llotges, ladespesaesconcentraca-
da cop més en hotels, viatges, es-

deveniments, cultura.
Aquest canvi està propulsat per

una nova generació. El futur del
luxe dependrà cada cop més dels
millennials. L’estudi de Bain&Co
indica que el grup demogràfic de
45 anys omenys serà el que gene-
rarà més creixement els pròxims
anys.Peral2025 lageneracióZ iY
–així és com s’anomenen– consti-
tuiran el 50%delmercat. I quines
són les preferències d’aquest
col·lectiu?
“En primer lloc, sostenibilitat”,

diu Falcó. Les marques de luxe
hauran de posar èmfasi en aquest
aspecte potenciant aspectes com
la responsabilitat social o el medi
ambient. Però també s’hauran de
reinventar al canal digital. En
efecte,el luxe,adiferènciad’altres
sectors, ha arribat més tard a les
vendes per internet, convençut
que la visita a la botiga física, en
particularelseu flagshipstore, for-
mava part indissoluble del con-

juntde l’experiènciadecompra.
Lesdespesesenlíniaarasónpoc

més d’un 12% del total, però en
cincanys seranun terçdel total: el
seu creixement, impulsat per la
pandèmia, és imparable. Falcó
proposa,enaquestsentit,potenci-
ar els serveis de postvenda o con-
vidar els clients a esdeveniments
exclusius en línia, com a manera
demantenir l’exclusivitat tambéa
lesplataformesd’internet.
D’altra banda, el Círculo For-

tuny també vol augmentar la de-
fensadelapirateria,unaplagaque
arrasa en aquest sector i que s’ha
accentuat precisament amb les
vendesdigitals.D’aquívelainicia-
tiva per promoure les vendes a les
pàginesoficials de lesmarquesoa
les plataformes que tinguin un se-
gelldequalitatcertificat. “Europa
és el Silicon Valley de l’excel·lèn-
cia”, asseguraFalcó. IEspanyaas-
pira a ser molt més que un granet
de sorra a la vall. c
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El luxe és una de les senyes
d’identitat de l’economia europea.
En aquest segment Europa factura
800.000 milions d’euros, representa
un 72% del luxe mundial, pesa un
4% de la riquesa del Vell Continent i
suposa un 10% de les exportacions.
I, tot i això, a Espanya el luxe no té
el mateix pes. Factura uns
9.000 milions d’euros, però la xifra,
segons Falcó, hauria de ser superior.
“Cal desenvolupar un orgull i un
sentiment de pertinença d’Espanya
cap als seus artesans i creadors”,
afirma. A parer seu, “cal identificar
el luxe no pas amb una cosa cara,
sinó amb la cultura del saber fer”.
Per ella, consumir luxe és comprar
una ampolla d’oli ecològic o visitar
una exposició de nivell: uns preus
assequibles per gaudir de
l’excel·lència. I recorre a un exemple
extrem: “És com anar a veure un
partit del Barça. La qualitat al camp
justifica l’import de l’entrada”. El
Macba, el Liceu, Natura Bissé i Tous
són membres del Círculo Fortuny.

TENDÈNCIES

Del car a
l’experiència
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