
cians que estan preocupats i ocupats en 
aquest tema. 

—Però a València tenim cambres de 
comerç, patronals, lobbies empresari-
als... Amb tots els respectes, us corres-
ponia a vosaltres, d’engegar aquesta 
iniciativa o a ells?

—Als valencians sempre ens han fal-
tat dos quinzets per a un duro. Sempre 
ens demanem: “I si ho haguérem fet 
abans...?” Nosaltres ens hem ajuntat per-
què crèiem que calia fer-ho. Tenim conei-
xement, per exemple, que els presidents 
de les cambres de comerç i d’AVE han 
traslladat a Madrid la seua preocupació 
sobre aquesta qüestió. Tots fan tant com 
poden per a evitar la pèrdua del Banc de 
València. Potser hauria estat més desitja-
ble que tots s’ajuntaren i muntaren una 
plataforma, però no s’ha fet així i no cal 
pegar-hi voltes. Tant de bo s’haguera fet, 
però, com que no s’ha fet, som nosaltres 
que hem donat l’espenta. I ells ens donen 
suport. 

—I no arribeu massa tard? 
—No paga la pena de discutir sobre 

això. L’informe del FROB és a punt 
d’arribar al Banc d’Espanya i és allí on el 
poder polític pot modular el resultat. És 
en aquell punt que els polítics de Madrid 
han de saber que valorar el banc a zero 
no afavoreix ningú i perjudica molta 
gent: els 47.000 accionistes i els valenci-
ans en conjunt. Sabem, per exemple, que 
l’alcaldessa ha parlat amb Madrid i ha 
enviat cartes al president del govern per 
a tractar de la qüestió. 

—Hi havia qui deia que “tota po-
lítica que no fem nosaltres, serà feta 
contra nosaltres”. 

—Jo deia que tot allò que no es de-
manava al carrer, no s’aconseguia. I ara 

continue pensant que tot allò que no 
protagonitzen els interessats, no s’acon-
segueix. El tòpic que no som solidaris 
és un reiteració de la realitat. Uns altres 
pobles, els catalans per exemple, han tin-
gut molt clar què era fer grups de pressió. 
Crec que trobar espais comuns sempre 
és efectiu. No ens donaran res si no ho 
demanem.

—Posem-nos en el cas que es produ-
eix l’operació acordió. Què significaria 
això per a València? 

—El soterrar final. Terra cremada. Ens 
quedaríem sense entitats financeres pro-
peres; la reactivació econòmica es difi-
cultaria; els empresaris xicotets i mitjans 
s’haurien d’acostumar a reclamar serveis 
financers a persones alienes a la realitat 
valenciana.... Tan simple com això. 

—Com a accionista, us sentiu de-
fraudat? 

—Sí, estic trist, per no dir decebut, 
perquè un banc que ha estat dels mes 
rendibles d’Espanya ha passat a valer 
això que val. Entre directius i consellers 
l’han deixat morir. Això mata la il·lusió 
per a invertir en entitats nostrades. Si fo-
res de lluny d’aquí i et digueren que has 
estat expropiat i espoliat i t’has quedat 
sense res, arremetries contra tot.

—Així doncs, considereu que la va-
loració a zero seria una espoliació als 
valencians? 

—No vull utilitzar la paraula espolia-
ció perquè nosaltres bé hi tenim alguna 
responsabilitat, en tot això que ha passat. 
Quan passen cent anys i en facen la crò-
nica, la hipotètica valoració a zero del 
BV serà una taca negra en la història del 
País Valencià. 

Violeta Tena
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Una de les moltes explicacions que 
l’anàlisi econòmica ens dóna sobre 
el perquè hi ha crisis ens diu que 
alguna cosa falla en el funcionament 
del mercat i que l’oferta i la demanda 
agregades no s’arriben a trobar. Per 
tant, és interessant de reflexionar 
sobre com es pot assegurar un bon 
funcionament del mercat.

Ho podem pensar per alguns mer-
cats en concret, per exemple el mer-
cat dels llibres. En aquest cas, la 
trobada entre l’oferta i la demanda 
s’esdevé en unes botigues especialit-
zades que són les llibreries. Es tracta 
d’uns punts de venda amb caracte-
rístiques que sobrepassen de molt la 
funció comercial; és ben sabut que 
sovint entrem en una llibreria sense la 
intenció de comprar, hi anem a sentir-
nos envoltats de productes culturals 
de què gaudim sense endur-nos-els a 
casa. D’una altra banda, podem llegir 
llibres que tenim a la nostra disposi-
ció a les biblioteques. En aquest sen-
tit, els llibres tenen la característica 
de béns públics, perquè són suscep-
tibles de ser usats simultàniament (o 
quasi) per diverses persones. 

Un mercat especial demana uns 
venedors especials. Per això va ser 
interessant el Congrés de Llibreters 
en Llengua Catalana que va tenir lloc 
a Tarragona entre els dies 10 i 12 de 
febrer. Sota la batuta del president 
del gremi, Antoni Daura, hi va haver 
debats intensos. El fet curiós és 
que, al costat del repte de les noves 
tecnologies pel que fa al suport dels 
continguts, bona part dels temes pre-
sents eren la continuació de la refle-
xió plantejada per Denis Diderot a la 
seva Carta sobre el comerç de llibres, 
escrita el 1760 per encàrrec del gremi 
de llibreters. 

UAB

Muriel Casals

Necessitem
llibreries
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