
23AVUI
DIVENDRES, 1 DE MAIG DEL 2009 Diàleg

TONI CRUANYES, director en funcions

SALVADOR COT, director d’edicions

DAVID GONZÁLEZ, LLUÍS MARTÍNEZ,
JOSEP PLAYÀ, subdirectors

SECCIONS:
JOAN ARMENGOL [Economia]; IGNASI ARAGAY,
ANDREU GOMILA [Cultura i Espectacles]; ALBERT

BALANZÀ [Política]; TONI BROSA [Esports];
DAVID CAMINADA [Opinió]; MANEL CASTILLA [Disseny];
SANTI GONZÀLEZ [Món]; PEPA MASÓ, CARLES SABATÉ
[Societat i Barcelona]; ÒSCAR MONTFERRER [Comunicació];
ALBERT PLA [Edició]; MONTSERRAT RIUS [Documentació];
ROBERT RAMOS [Fotografia]
Delegada a Madrid: MONTSE OLIVA
AVUI.CAT: SÍLVIA BARROSO

VICENT SANCHIS, president del Consell Editorial

REDACCIÓ I SEU SOCIAL:
Enric Granados, 84 - 08008 Barcelona
DELEGACIÓ A MADRID:
Carrera de San Jerónimo, 15-17 - 28014 Madrid
Tel.: 91 454 72 66 - Adreça electrònica: madrid@avui.cat

CENTRALETA Tel.: 93 316 39 00 - Fax: 93 316 39 36
DISTRIBUCIÓ Tel.: 93 316 39 16 - Fax: 93 316 39 15
ADREÇA INTERNET: http://www.avui.cat
SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT Tel.: 902 884 252 - Fax: 93 316 39 15

SUBSCRIPCIONS: DYRSA Pere IV, 467 Barcelona. Tel.: 902 884 252

PUBLICITAT: CORPORACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ, S.L.
JORDI GÁLVEZ, DAVID ABAD I EVA HERNÀNDEZ. Coordinació: AMPARO MADRAMANY. Enric Granados, 84. 08008 Barcelona.
Tel.: 93 316 39 04 - Fax.: 93 445 81 93 - Adreça electrònica: publicitat@avui.cat

IMPRESSIÓ: Gráficas de Prensa Diaria. DL: B20.249-1976 DIFUSIÓ CONTROLADA PER L’OJD.
A efectes del que preveu l’article 32.1, paràgraf segon de la LPI, Corporació Catalana de Comunicació SL s’oposa expressament a la utilitza-
ció de qualsevol contingut d’aquest diari amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb fins comercials (press-cliping) sense
comptar amb l’autorització prèvia de Corporació Catalana de Comunicació SL.

Són diverses les entitats financeres de
tot el món que han entrat en crisi. La
solució sovint passa per la intervenció
estatal. L’Estat hi injecta diners i, a

canvi, es queda amb una part de la propietat
dels bancs. És a dir, la injecció de capital és a
canvi d’accions. La Comissió Europea vigila
que, aquí, qualsevol injecció de diners que un
govern efectua en una empresa tingui una con-
trapartida a canvi.

UN GOVERN EUROPEU NOMÉS POT DONAR diners a
una empresa si és per comprar-ne una part,
o la totalitat, de les accions. Si l’Estat que in-
jecta diners no n’obté res a canvi, l’acte esde-
vé il·legal ja que es considera una subvenció.
Les subvencions a Europa estan limitades, ja
que s’interpreten, lògicament, com un trac-
te de favor que distorsiona la competència
dins del Mercat Únic. Com a resultat tenim
que ara, al consell d’administració de les en-
titats intervingudes, hi seuen els seus respec-
tius governs, que, encara que no intervenen
en la gestió diària, vigilen que els diners del
contribuent s’utilitzin convenientment.

PERÒ ARA RESULTA QUE EL GOVERN espanyol ha deci-
dit injectar –en forma d’avals– fins a 9.000 mi-
lions d’euros a la Caja Castilla la Mancha. I la
Comissió Europea pregunta: “A canvi de què?”.
La resposta és: “A canvi de res”. I això és així
perquè les caixes d’estalvis espanyoles no
tenen amo. No existeix la figura de l’accionis-
ta. En conseqüència, l’Estat no pot comprar-ne
la propietat a ningú, no pot rebre res a canvi
dels diners que hi posa. Davant el fet consumat,
aquí tots han començat a córrer, amb mal de
ventre, per trobar una sortida a l’afer.

FA UNS ANYS ES VA PUBLICAR UNA LEGISLACIÓ espanyo-
la que autoritzava les caixes a emetre allò que
es coneix com a “quotes participatives”. Aques-
tes quotes són una mena d’accions, amb la di-
ferència que no donen dret de vot i, per tant, no
autoritzen qui les posseeix a decidir (no pot ni

intervenir, ni votar a l’assemblea de l’entitat).
No ho troben genial? Els nostres avis, a soluci-
ons com aquestes les anomenaven “un nyap”.
Perquè la realitat és tossuda: l’estructura de
propietat de les caixes d’estalvis espanyoles
constitueix una irregularitat a Europa.

PER EVITAR SITUACIONS COM LA QUE S’HA DONAT amb
la Caja Castilla la Mancha (és a dir, que l’Estat
hagi d’injectar-hi diners sense rebre res a canvi
i, per tant, que la Comissió Europea ho consi-
deri una subvenció i s’enfurismi), les autoritats
ho han intentat tot. La darrera ha consistit a
propiciar la fusió de caixes problemàtiques
amb caixes sanejades per tal que aquestes dar-
reres eixuguin els problemes. Però l’invent no
ha reeixit. Ara, entre l’espasa i la paret, el go-
vern espanyol vol ampliar les possibilitats que
ofereixen les quotes participatives. Una d’elles
podria ser que aquestes quotes donessin dret
de vot i, per tant, d’intervenció en la gestió. I
això és una privatització encoberta.

I VET AQUÍ QUE ARRIBEM A CATALUNYA. Si una caixa
catalana es veu amb necessitat que l’Estat hi
intervingui, el fet comportarà que aquesta
caixa passi a estar controlada per (ser propie-
tat de) l’Estat espanyol. Em sap greu haver-ho
de recordar, però diverses vegades he alertat
que, tard o d’hora, algú de fora (la Comissió Eu-
ropea) vindria a dir-nos que hem de resoldre la
situació de les caixes d’estalvis (vegin, per
exemple, el meu primer article sobre aquest
tema del 16 de desembre del 2005).

MOLTS ALTRES TAMBÉ HAN ADVERTIT que ens agafa-
rien desprevinguts i sense un pla B. Aquest mo-
ment ha arribat. Mentre els nostres polítics
s’han dedicat a jugar a la partitocràcia més es-
túpida –en lloc de procurar pel país i protegir
l’estalviador català–, resulta que el tema s’ha
anat podrint. Ara tenim un problema que, pro-
bablement, es resoldrà en contra nostra. Que
tinguem sort, perquè amb l’eficàcia està vist
que no hi podem comptar.

Xavier Roig Enginyer i escriptor. Autor de ‘La dictadura de
la incompetència’ (La Campana)
xroig.avui@gmail.com

Ara jahisom
“Mentre els nostres polítics
s’han dedicat a jugar a la
partitocràcia més estúpida
–en lloc de procurar pel país i
protegir l’estalviador català–
resulta que el tema s’ha
anat podrint”

Delsmargesestant

La gran pega de la diada de
Sant Jordi és que si vols re-
galar algun llibre que no es
troba entre les 50 i escaig
novetats que la premsa sol
incloure als inevitables su-
plements especials, ja has

begut oli. Una llàstima,
perquè en els últims anys,
amb tots els autors nous i
les editorials més o menys
ídem que han anat aixe-
cant el cap com uns gnoms
atrevits als marges del
mainstream literari del
país, hi ha cada vegada
més llibres tan dignes de
consideració com difícils
de trobar. N’és un bon
exemple Un rostre que no
és meu (Cossetània, 2008)
d’Òscar Palazón, unes his-
tòries narrades des del

punt de vista d’uns margi-
nats ben marginats: un
vell conserge escolar que
regala CDs d’Estopa a les
alumnes perquè el mastur-
bin; uns joves violents i la
seva víctima aleatòria; la
nòvia d’un violador... Tot
exposat amb un ritme que
enganxa. O bé tenim els
contes de Jordi Sedó
(Mira sota el coixí, Malhi-
vern, 2008): molt variats i
polits fins a l’extrem, i a
punt d’arribar a la segona
edició. O bé hi ha la prime-

ra novel·la de la Núria
Martí, Hores prohibides
(Amsterdam, 2009), cent
pàgines amarades d’una
passió gens sentimental.
Ara bé, si ens haguéssim
de concentrar en un sol
cas flagrant, seria el d’en
Jordi Cussà, que malgrat
una llarga trajectòria
continua essent força
desconegut, castigat,
potser, pels barcelonins
perquè no es mou gaire
de la seva Berga natal, on
l’editorial l’Albí acaba de

treure Contes d’onada i
tornada, una mostra ma-
gistral de les habilitats
estilístiques d’aquest
autor de culte que fa que
la pròpia llengua flueixi
amb una força corprene-
dora capaç d’engrescar el
lector més pàmfil. A dife-
rència de segons quins
narradors més cèlebres
que fan la impressió que
escriuen de puntetes,
primparats, com si ja fos-
sin els últims homes que
parlessin català.

AL PEU DEL CANÓ

Un bon
anunci

Esther
Vera

Van passar com una exhala-
ció. Sarkozy i Bruni van dei-
xar Madrid amb la boca ober-
ta per la seva professionali-
tat.Es tractava de vendre el
producte i l’èxit és clamo-
rós, amb la inestimable
ajuda de José Luis López
Vázquez, Sazatornil i els
seus. L’associació Bruni-
Sarkozy funciona. Ella ofe-
reix una magnífica desfila-
da de vestits de la indústria
de la moda francesa més
tradicional. Una desfilada,
amb moviments teatrals i
posats fotogràfics de bona
nena. Hipnotitza càmeres i
directors de diari, converti-
da en l’estrella del flirteig
de la política i el paper
cuixé. Enfilat als seus ta-
lons, Sarkozy ha fet un des-
plegament de lideratge al
Congrés. Amb energia i un
llenguatge directe, va pre-
sentar una relació bilateral
útil i viva. Profitosa en la
lluita contra ETA i la millor
fins ara si es compleixen els
plans de connexió elèctrica
i ferroviària. Dosificat,
Sarkozy és un polític im-
pactant. Per enèrgic, prag-
màtic i per dirigir-se a la
intel·ligència. La societat
Sarkozy-Bruni és efectiva
en la venda de França, però
no acaba de convèncer els
francesos. La hiperactivi-
tat i l’autoritarisme es con-
fonen i estèticament
manté l’estil bling-bling de
nou-ric de iot i rellotge apa-
ratosament brillant. Al-
guns potser creuen que
Bruni representa l’elegàn-
cia. És un bon cos per a un
bon vestit, que no és poc.
Però l’elegància és una
altra cosa. La de Rita Levi
Montalcini, premi Nobel de
medicina, que ha fet cent
anys en plenes facultats i
amb la mateixa sobrietat i
elegància que han dictat
tot una vida de servei. A
ella, les fotos li fan de cara.

Matthew
Tree
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