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L’última junta d’accionistes del BBVA, a Bilbao
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El món de la petulància
i el món dels banquers

Francesc Cabana i Vancells

S
ón dos mons que poden co-
incidir, però en aquest cas
només estan units pel fet
d’haver estat notícia durant
la setmana.

El primer el podem trobar
en la reclamació de la Comunitat de
Madrid a la Generalitat de Catalunya
pels impostos pagats per Terra. En
aquesta exigència hi veig sobretot petu-
lància, arrogància i una mica d’insolèn-
cia. I un greu error polític, compartit
pels representants de l’administració
central en la junta arbitral, que es varen
posar tots ells al costat de la comunitat
madrilenya a l’hora de votar. Ara la Ge-
neralitat recorrerà i l’Audiència Nacio-
nal haurà d’aclarir si el mes d’octubre
del 2000 els òrgans centrals de la filial de
la Telefònica estaven encara majoritàri-
ament a Madrid o s’havien traslladat a
Barcelona, tal com havien decidit i ma-
nifestat els seus gestors. Per un aspecte
formal en el temps, la Comunitat de
Madrid ha donat una bufetada al govern
de Catalunya, mentre el seu delegat
d’Hisenda declarava: “Que es compleixi
la llei!”, com si no sabés que és a Madrid
on es fan i desfan les lleis i que tots els
jutges són imparcials, però que uns ho
són més que els altres. Trenta-tres mili-
ons d’euros, que és el que va pagar Terra
en concepte d’impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documen-
tats, no són gran cosa per a la capital
política, per a la capital financera, per a
la seu social de la gran indústria pública
privatitzada i de les grans multinacio-
nals, que volen tocar la cuixa del poder,
però sí per a Catalunya i, sobretot, per a
la seva dignitat.

Madrid no s’adona que, molt sovint,
ofèn Catalunya. O dit d’una altra forma,
que els catalans ens sentim ofesos pel
que fan des de la capital, sigui la comu-
nitat autònoma, sigui el govern central.
Ho van fer fa quatre dies amb les passa-
rel·les Cibeles i Gaudí i ara amb l’afer
Terra. Pel que fa als salons de moda,
podem recordar que fa pocs anys una
locutora de televisió espanyola va de-
mostrar els seus coneixements de llen-
gua catalana al parlar de Gaudí Home
–pronuncieu-ho en anglès, si us plau–,
com si es tractés d’un saló de decoració

de la llar. La ignorància és també ofen-
siva, però no en tenen consciència.

El centralisme s’ha posat en evidència
dotzenes de vegades en el període de-
mocràtic. Ho explico en un llibre que he
publicat aquests dies, amb la confiança
de ser convincent i no demagog. Aquesta
és una actitud que ha estat compartida
per UCD, socialistes i populars, en els
diferents governs que han presidit l’Es-
tat, tan natural per a ells com l’aire que
respiren. Com a mínim que s’adonessin
que t’han donat una bufetada i t’han
tractat discriminadament. Potser ales-
hores seria més fàcil entendre’s. Madrid
va descobrir l’economia fa uns 30 anys,
ja que fins aleshores només s’interessava
per tenir el poder polític i les regnes

econòmiques. Ara volen ser els primers
allí on no ho eren: la primera fira de
l’Estat –ja la tenen–, la primera caixa
d’estalvis –no la tenen–, el primer parc
temàtic –encara no, perquè tot just l’a-
caben d’inaugurar–, i així en totes les
circumstàncies.

El món dels banquers s’ha mantingut
en el primer pla, gràcies al BBVA. Aquest
cas s’està inflant, tal com pronosticava
amb molt poc risc fa unes setmanes. Ja
tenim les accions penals sobre la taula.
I amb elles noves informacions sobre el
qui, el què, el quan i el com es van pro-
duir uns fets que han ocupat primeres
pàgines de la premsa econòmica inter-
nacional. N’hi ha un que ja s’ha aclarit,
a través d’una crònica d’ El País. Aquest

diari serà el defensor i portaveu dels
banquers bascos acusats, propers al go-
vern socialista de Felipe González, men-
tre que El Mundo, proper al PP, és qui ha
aconseguit i publicat els documents, que
tenen el Banc d’Espanya com a proce-
dència, i la informació que els incrimi-
na. Mentre aquest diari destaca la cor-
recta actitud de l’altre González –Fran-
cisco–, nou president executiu del banc
i amic de José María Aznar, El País explica
–i jo me’l crec– que els plans de
pensions a favor dels consellers del Bil-
bao Biscaia es van establir per a com-
pensar la pèrdua d’ingressos que hi ha-
via entre la remuneració que rebien fins
aleshores i la que s’establí a partir de la
fusió amb Argentaria. Pobres banquers!
Cobraven 75 milions de pessetes l’any i
se’ls va rebaixar la dieta a 45 milions.
Ybarra no els va donar gaires explicaci-
ons sobre l’origen dels diners i ells van
caure en un parany, que els pot costar
car. Crec en l’explicació perquè persones
amb un elevat patrimoni no haurien de
notar la diferència que suposava un mi-
lió de dòlars més o menys. Però per a la
gent normal aquestes són xifres eleva-
díssimes.

És inevitable que el BBVA em recordi
un altre escàndol financer, ara fa vint
anys, quan una fiscalia nomenada pel
govern socialista va presentar una que-
rella contra els administradors de Banca
Catalana. Ells no havien cobrat mai un
duro per la seva gestió i la querella es va
arxivar, però Banca Catalana va ser
traspassada al Banco de Vizcaya, que, pel
que es veu ara, no era cap model de
comportament ètic. Després van arribar
els homes del Banco de Bilbao i van en-
redar la troca, traient profit del que ha-
vien fet els altres. Els bascos deien de
Banca Catalana que estava polititzada,
però també ho estaven ells, com ara es
pot comprovar. El BBVA, suma del Bil-
bao, del Vizcaya i d’Argentaria-Banco
Exterior, sortirà de l’òrbita de la burge-
sia basca, que va crear els dos primers
bancs. El món de la petulància em posa
de mal humor i em fa venir ganes d’a-
nar-me’n a passejar per la muntanya. El
món dels banquers em porta mals re-
cords i em fa una mica de pena. I ara
només faltava un Barça-Madrid!

T R I B U N A D E L A N O V A E C O N O M I A

Perill! Adolescents
a la xarxa

José García-Montalvo

Professor del departament d’economia i empresa. Universitat Pompeu Fabra

N
o. No els vull parlar avui dels
perills que alguns continguts
en Internet tenen per als nens
o adolescents, sinó més aviat

de tot el contrari. M’explico. Una de les
característiques bàsiques del comerç i
la comunicació via Internet és la difi-
cultat per saber la identitat verdadera
de qui hi ha a l’altra banda del cable.
Aquesta falta de contacte personal i la
desconfiança que aquesta situació ge-
nera és un dels motius principals pels
quals el desenvolupament del comerç
electrònic està sent més lent del que
s’esperava. Altrament, els llocs d’In-
ternet que més atenció atreuen i, cosa
més important, durant més temps, són
les webs financeres i totes aquelles re-
lacionades amb transaccions borsàries,
inversions, etc. Barregi’s convenient-
ment un adolescent espavilat, la capa-
citat d’amagar la seva edat real i el
desig d’enriquiment ràpid i es tenen
tots els ingredients per a les històries
que els vull explicar.

Cole Bartiromo, un adolescent de
Califòrnia que vivia amb els pares prop
de San Diego, està acusat per la Co-

missió del Mercat de Valors dels Estats
Units d’haver estafat més d’un milió de
dòlars a través de la seva web Invest
Better (inverteix millor). El mecanisme
era una simple variant de les estruc-
tures piramidals que abans se solien
realitzar mitjançant el correu regular.
A la seva web es deia que existia un
equip de professionals de la inversió
molt capaços que només invertien en
“coses segures”. Com a client es podia
escollir entre guanyar un 125 per cent
en tres dies o un 2.500 per cent en tres
setmanes. Òbviament, els comença-
ments van ser bufar i fer ampolles
perquè amb els diners dels nous in-
versors s’anava pagant als primers cli-

ents. No obstant això, les coses, com
sempre succeeix en aquests esquemes,
es compliquen ràpidament quan els
pagaments augmenten i el nombre de
nous inversors no creix a prou ritme
per mantenir-los. Què feia l’adolescent
amb el diner recaptat? L’invertia en
una cosa tan segura com un casino a
Costa Rica (també a través de la xarxa).

Amb anterioritat, un jove de 15
anys, Jonathan Lebed, havia estat el
primer menor en la història contra qui
havia presentat càrrecs la Comissió del
Mercat de Valors nord-americana. El
mecanisme de Lebed per fer-se seu un
milió de dòlars era una mica més so-
fisticat. És el que s’anomena a la xarxa

el pump and dump (inflar i vendre).
Comprava algunes accions poc nego-
ciades (penny stocks o accions d’un cèn-
tim) i enviava milers de missatges a
webs i xats de notícies financeres dient
que aquests valors es revaloritzarien de
manera meteòrica, cosa que provocava
la pujada dels seus preus, moment en
el qual aprofitava per vendre’s les ac-
cions. La cosa no li va sortir malament
del tot, perquè després del judici ha
estat capaç de retenir mig milió de
dòlars.

De totes maneres, el fet que els pro-
tagonistes d’aquestes històries fossin
quasi nens i fessin servir la xarxa per
amagar la seva edat no ha de confon-
dre. Molts encara es recorden dels as-
sessors financers que recomanaven
comprar Terra quan estava a 130 euros
prometent que arribaria fins als 200.
L’única diferència entre tots dos casos
és que els uns amaguen la seva joventut
amb els seus coneixements d’informà-
tica, mentre que els altres, aquests ja
adults, amaguen el seu atreviment i,
per què no dir-ho, insensatesa, rere uns
botons de puny daurats.


