
El Parlament de Catalunya ha 
decidit de crear una comissió 
d’investigació sobre les caixes 

d’estalvis. Ses senyories han portat 
a la cambra una qüestió que ocupa i 
preocupa la bona gent que es lleva ben 
d’hora i fa tant com pot perquè el país 
no s’estavelli. Als grans partits no els fa 
gaire gràcia, aquest exercici de control 
i de sobirania, ells deuen saber-ne els 
motius. El poc poder que té l’autonomia 
cal exercir-lo amb dignitat i amb opor-
tunitat, oi? Als qui vivim d’un salari i 
no tenim altra opció sinó ser ciutadans 
fiscalment exemplars i transparents ens 
hauria d’entusiasmar l’art d’esbrinar 
les coses que han romàs ocultes molts 
anys.

Però les comissions d’investigació 
tenen molt mala fama. A les Espanyes, 
són artefactes acusadament partidistes 
i tàctics on es van a fer dues coses, per 
damunt de tot: passar de perfil i empas-

tifar el rival. Per això costa de dipositar-
hi gaires esperances, en la feina que els 
diputats puguin fer en aquestes comis-
sions. Amb tot, tenim l’obligació d’espe-
rar que alguns detalls il·luminadors sur-
tin a la llum i ens ajudin a comprendre 
el misteri pel qual les caixes catalanes 
van entrar en la dimensió desconeguda, 
abans de ser engolides per un sistema 
que s’ha demostrat tòxic, opac i absolu-
tament feudal.

Tinc la sensació –i no és res més 
que una intuïció– que en aquesta nova 
comissió que activa el Parlament caldrà 

fer alguna cosa més que preparar bons 
discursos. Estigueu al cas perquè, tal 
vegada, hi haurà alguna sorpresa que 
trencarà un guió que alguns voldrien 
avorrit i espès. Hi ha molt d’interès a fer 
ombres xineses i prou. Les elits cata-
lanes –econòmiques i polítiques– van 
tenir en les caixes d’estalvis una zona 
especialment sensible d’intercanvis. En 
aquest moment, les elits nostrades 
veuen com les velles coordenades s’en-
fonsen a toc de prima de risc, mentre 
el ciutadà sense privilegis ha passat de 
l’emprenyament a una actitud més pro-
ductiva: la vigilància activa per a evitar 
més abusos i malbarataments oficials. 

El juliol no és una època gaire indicada 
per a posar-se a remenar en els balan-
ços de caixes d’estalvis que han canviat 
de nom dues i tres vegades en menys 
de dos anys. Caldrà paciència i esperit 
d’ànim per a entendre aquest festival. 
Els nostres representants democràtics 
tenen el deure d’arribar al fons d’aques-
ta història tan plena d’interrogants; per 
això els paguem el sou. Si fan l’orni o 
s’adormen, que pleguin. 

Comissió d’investigació
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Agustí Colomines, director de la 
fundació convergent CatDem, 
ha estat nomenat comissari 

per a (controlar?) la commemoració 
dels 90 anys del naixement de Joan 
Fuster, els 20 de la seva mort i els 
50 de la publicació de Nosaltres, els 
valencians. Ens ho explica ell mateix 
en un article publicat a EL TEMPS, del 
19 de juny, on aprofita l’ocasió per 
a llençar alguns dards contra Fuster 
i els qui ens considerem fusterians, 
alhora que enalteix antifusterians de 
la seva corda.

Així, hi deixa anar que “l’obsessió 
fusteriana d’incitar els valencians a 
pensar-se i definir-se ells mateixos 
va fer que errés en moltes de les 
observacions que va fer sobre l’arti-
culació social i el desenvolupament 
econòmic del País Valencià”. Des 
de quan “incitar els valencians a 
pensar-se i definir-se ells mateixos” 
és causa d’errades? També hi diu 
que “el projecte de països catalans 

ni ha arrelat ni podia arrelar” i que 
“només podia fer-ho amb unes dosis 
de voluntarisme que al sud de la 
Sènia provocaven urticària”, cosa que 
ens fa pensar si l’autor es debat 
entre ser oracle o dermatòleg. D’una 
altra banda, Colomines no s’està de 
repetir un tòpic rebregat: “Fa anys 
que Ernest Lluch va replicar Fuster i 
la seva manera de descriure l’evolució 
econòmica valenciana. Ja sabem en 
què es va equivocar Fuster.” Sabem? 
Ho sap ell? De fet, no hi ha hagut 
rèplica a Fuster, més enllà de detalls 
afegits quan s’han sabut dades que 

ell no tenia. Ben mirat, sí que tindrí-
em un bon record de Fuster si només 
depengués d’aquest comissari!

L’home també és historiador, però 
dels qui volen fer passar per ciència 
la seva ideologia. Es tracta d’una 
vella argúcia que Fuster mateix ja va 
denunciar. Els qui som de formació 
científica sabem on és la ciència i 
on comença la política (la d’avui o la 
d’ahir), però resulta del tot excessiva 
la pretensió cientista –i l’actitud des-
qualificadora que se’n deriva com a 
corol·lari– de qui, tenint només una 
formació de lletres, compensa les 
seves frustracions repartint faltes i 
bones en nom d’una suposada objec-
tivitat de l’anàlisi històrica. 

Afortunadament, les commemora-
cions de l’any Fuster no han caigut 
totes en mans d’antifusterians, ni de 
bon tros. I ja fa temps que se’n fan, 
abans que la Generalitat de Catalunya 
es despertés de la seva “somnolèn-
cia digestiva”. 

Joan Fuster i el comissari Colomines
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