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ins fa molt poc, en
aquest país hi ha-

via deu caixes d’estal-
vis. Ara només en que-
da una, La Caixa, con-
vertida en un banc con-

vencional que, això sí, en comptes de di-
vidends, inverteix en obra social. De les
altres nou, pràcticament no en queda ni
rastre, com si no haguessin existit mai.

La majoria d’aquestes entitats tenien
una implantació territorial fortíssima. Els
terrassencs, per exemple, sabíem que hi
havia una entitat que, amb tots els defec-
tes del món, era capaç de garantir que
unes quantes accions socials quedarien
sempre preservades. El mateix passava
a Girona, Mataró, Sabadell, Manresa, Tar-
ragona, Vilafranca, Manlleu… En la majo-
ria dels casos aquestes caixes venien del
segle XIX i havien sobreviscut a la Guerra
Civil tot aconseguint mantenir tant els di-
pòsits com la funció social/territorial.

Tot això va quedar destruït, arrasat,
per una combinació letal d’avarícia, es-
peculació, connivència partidista, cor-
rupció urbanística i absència culpable
dels organismes de regulació. La majoria

dels responsables d’aquestes caixes se’n
van aprofitar fins al llindar del saqueig i
dels reguladors de l’època ningú no se’n
recorda, ningú no els demana res.

Hi va haver una comissió al Parlament
que va servir per poca cosa més que per
consolar moralment els que volien escol-
tar com deien “cleptòman” o “gàngster”
a alguns dels personatges més caracte-
rístics de les elits del règim del 78. I hi ha
alguns processos judicials oberts. Res
més.

Això no pot quedar així, és massa
gros. Ha costat massa diners i posa en
qüestió el sistema de vida i el futur de fa-
mílies vulnerables. ¿Qui es responsabilit-
zarà d’aquí a un temps de la davallada in-
exorable de les fundacions que ens van
deixar aquelles caixes? Qui suplirà la fun-
ció d’aquelles obres socials, avui sense
suports?

I una dada important. Res de tot això
no hauria estat possible sense una estra-
tègia pensada i planificada des del Banc
d’Espanya, que vol dir des de la política.
Des d’aquelles institucions que fan de
l’Estat espanyol una terrible excepció
d’Europa.
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ins fa poc jo, que presumeixo de
conèixer una mica el periodisme
català dels anys vint i trenta del

segle XX, no sabia res de Rosa Maria
Arquimbau. Unes notes de Julià Gui-
llamon a La Vanguardia me’n van po-
sar sobre la pista, fins que ara el ma-
teix crític literari ha tret un llibre,
L’enigma Arquimbau, que n’explica la
biografia. La biografia he dit? També
el retrat d’una època periodísticament
brillant que respon als anys social-
ment i políticament més estimulants
de la història recent de Catalunya. O
sigui que a més a més d’Irene Polo,
que ja la tenia registrada i llegida, hi
havia una altra senyora que va exercir
aquesta professió en català de manera
igualment espurnejant, militant i deci-
dida. Molt bé, Guillamon. El llibre, edi-
tat per Comanegra en forma d’estoig,
en conté un altre: l’edició facsímil de
La història d’una noia i vint braçalets
novel·la d’Arquimbau publicada el
1934. Encara no hi he entrat. M’he
quedat de moment en la biografia, que
conté molts textos de joventut i madu-
resa de l’autora. Quan afirmo que el lli-
bre és el retrat d’una època ho dic

F d’una manera literal.
Guillamon s’entreté a ex-
plicar-nos detalladament
com en aquells anys es vestien
i es pentinaven els senyors i les
senyores a base de caçar la mo-
da a París o a les pel·lícules
americanes, com anaven a
passeig, quins locals fre-
qüentaven, com els marits
enganyaven les seves dones
i viceversa. Josep Maria
de Sagarra hi és molt
present perquè va ser
amic i potser amant
d’Arquimbau, perquè
en l’estil de la periodista
s’hi nota la seva influència, amb aque-
lles imatges fulgurants molt deutores
del surrealisme, i perquè el llibre d’en
Guillamon ve a ser com una prolonga-
ció de Vida privada, la novel·la del
poeta i dramaturg que quan va ser pu-
blicada va generar un gran escàndol
pel que s’hi deia i perquè molts lectors
s’hi van sentir al·ludits.

La lectura del llibre ha coincidit
amb la visió que he fet de la pel·lícula
Carol, basada en una novel·la de Patri-

cia Highsmith, que en-
cara no he llegit. Si la
història que s’hi explica,
situada als anys cin-
quanta, ha entusiasmat

el feminis-
me, amb
igual o
més mo-
tiu el fe-
minisme

o simple-
ment els

favorables als
drets i la lliber-

tat de les persones en general han de
sentir-se atrets per la història de Rosa
Maria Arquimbau, que ens cau geogrà-
ficament més a prop. El llibre de Guilla-
mon i la pel·lícula ens parlen d’uns
temps pretèrits, en molts aspectes su-
perats, però tenen el valor d’explicar-
nos d’on venim. I si la Highsmith i les
seves protagonistes van poder fer una
evolució natural, la nostra Arquimbau i
amb ella tot aquell periodisme i aquells
costums i aquella llibertat van ser in-
terromputs per la dictadura i els hem
d’anar recuperant de mica en mica.

Manuel Cuyàs
Vuits i nous
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