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XAVIER BERTRAL

Botín i Pujol en l’acte de lliurament de l’arxiu del Banc de Barcelona

E C O N O M I A / S E T D I E S

Els meus estimats
fantasmes

Francesc Cabana i Vancells

F
a cinc o sis anys, una inves-
tigadora i professora d’his-
tòria econòmica –Yolanda
Blasco– va descobrir l’arxiu
del Banc de Barcelona, el
primer banc privat de l’Es-

tat, creat el 1844, que va fer suspensió
de pagaments el 1920. Era en un so-
terrani del carrer Brasil de Barcelona,
en una agència del BSCH, successor del
Banco Central, al seu torn successor
del Banc Comercial de Barcelona, que
es va fer càrrec de les despulles del
banc de la ciutat. Quan me’n vaig as-
sabentar vaig qualificar la descoberta
de tan important per als historiadors
de l’economia catalana com la tomba
de Tutankhamon per als egiptòlegs. El
1975 havia publicat un llibre sobre la
història del banc, després d’haver lle-
git en un llibre de Jaume Vicens i Vives
–Industrials i polítics del segle XIX– que
era una llàstima que ningú s’hagués
llegit les memòries del banc desapare-
gut, que va ser fonamental per a l’a-
parició del compte corrent i del crèdit
a Catalunya. Vaig llegir-me les memò-
ries, que eren a la biblioteca del Fo-
ment del Treball, i vaig demanar per
l’arxiu del Banc. Alts funcionaris del
Banco Central em van assegurar que
s’havia perdut i que no hi pensés més.
D’aquí la meva sorpresa en saber que
s’havia trobat. Com és possible que un
banc perdi més de 200 caixes grans, que
són les que contenien l’arxiu? Misteris
de la gran empresa.

Fa un any, l’arxiu del Banc de Barce-
lona fou cedit pel BSCH a l’Arxiu Nacio-
nal de Catalunya, després de llargues
gestions de la càtedra d’història econò-
mica de la Universitat de Barcelona i de
la Generalitat de Catalunya. Hi va haver
moments en què tot feia pensar que
l’arxiu arrossegava també la maledicció
del faraó egipci i que la troballa acabaria
dipositada a Madrid. Va fer falta una
intervenció personal del president de la
Generalitat davant d’Emilio Botín, pre-
sident del BSCH, perquè es donés el final
feliç. Ara, aquest banc i el govern català,
a través de la Fundació Bosch i Gimpera,
han posat uns recursos a la disposició de
quatre investigadors perquè estudiïn els
aspectes fonamentals de la història del

Banc de Barcelona. Són la descobridora
de l’arxiu, ja esmentada, dos catedràtics
–Carles Sudrià i Pere Pascual– i el que
signa aquest article. La meva feina és
escriure un llibre de 300 pàgines sobre el
trist final del Banc de Barcelona, analit-
zar les causes d’aquest final i veure’n la
liquidació.

Sempre m’ha agradat escriure sobre
història econòmica catalana amb noms
i cognoms, o sigui a través dels seus
protagonistes. N’he conegut personal-
ment molts d’ells en els darrers 50 anys
i he estudiat els altres a través de la do-
cumentació que he trobat. Són els meus
fantasmes. A l’Arxiu Nacional de Cata-
lunya, a Sant Cugat, hi he retrobat vells
coneguts com Albert Rusiñol, president
del Foment del Treball i germà de l’es-
criptor i pintor, Josep Garí, fundador de

tota una saga de financers i capitalistes,
Josep Estruch, el principal responsable
de la caiguda del banc –segons molts–,
grans empresaris tèxtils del moment,
grans propietaris; figures polítiques que
giraven al voltant seu, com ara Francesc
Cambó, Jaume Carner i Romeu o Joan
Ventosa i Calvell. Una bona part de la
burgesia catalana estava vinculada, d’u-
na manera o una altra, al Banc, en uns
anys apassionants i apassionats. Havia
acabat la Primera Guerra Mundial, que
l’havia enriquit, i Barcelona era una de
les grans capitals europees del moment.
Hi trobaves de tot, però sobretot gent
amb unes ganes enormes de fer diners i
de pressa, així com pocavergonyes in-
ternacionals, que s’havien introduït en
alguns cercles selectes. I això en un marc
de lluita social d’una extremada violèn-

cia. Barcelona era una capital econòmi-
ca, però també la capital de l’anarquis-
me europeu, la “rosa de foc”, una ex-
pressió molt bonica, però que feia refe-
rència a les bombes. Una arma terrorista
que havia estat substituïda per la pistola
Star, utilitzada tant per membres del
Sindicat Únic com pels membres del
Sindicat Lliure, que tenia el suport de la
patronal catalana.

Àngel Guimerà, al final de la seva vi-
da, va escriure i estrenar una obra que
titulà Alta Banca (1921), que no és ni de
bon tros una de les més bones, que vol
ser el retrat de l’impacte que causà el
daltabaix del Banc de Barcelona. Allí
surten alguns aspectes que no trobaré a
l’Arxiu Nacional de Catalunya i que mai
sabré si eren reals, com el d’una dona
més aviat alegre que fa anar de corcoll el
banquer. El que no és real és el suïcidi
del banquer en el drama, ja que no n’he
trobat cap en la història del banc, però
la frase amb què s’acaba l’obra, “S’ha fet
justícia!”, indica que Guimerà no hauria
trobat malament aquell final per part
d’algun dels banquers reals.

La política no té res a veure amb la
suspensió de pagaments del Banc de
Barcelona. Si va caure va ser per culpa
dels gestors i d’una conjuntura econò-
mica negativa. Però sí que trobem la
política en el seu desenllaç. La Lliga Re-
gionalista intentà defensar els banquers,
que eren els seus votants, ja que la
pràctica totalitat de la burgesia era se-
guidora d’en Cambó, mentre que el ler-
rouxisme anava a matadegolla contra
els responsables del fracàs i els volia tots
a la presó. Les classes mitjanes i popu-
lars, no implicades, es van mantenir en
general al marge. Una situació molt di-
ferent de l’actual, en la qual hi ha una
bona convivència social, amb una alta
burgesia més pendent de Madrid que del
govern de la Generalitat i una classe
mitjana i popular que és la base del ca-
talanisme polític.

M’estimo els meus fantasmes. Em
tracten bé i jo procuro tractar-los bé a
ells, però respectant la realitat històrica.
M’interessa entendre’ls, aclarir les seves
raons, i si ho aconsegueixo els estic
agraït. En el seu món hi trobo més
tranquil·litat que en l’entorn actual.

E C O N O M I A P R À C T I C A

Publicitat en gran
José García Montalvo

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

Q
uantes vegades va rebre per
e-mail la setmana passada el fa-
mós anunci sobre l’allargament
de penis? ¿I el de les pastilles
miraculoses per aprimar-se? ¿I

el de la vídua de Níger que no sap a qui
confiar-li 100 milions de dòlars i el va
triar a vostè? Tots aquests missatges, i
molts més, formen part d’una contro-
vertida activitat comercial a través d’In-
ternet denominada spam, que consisteix
en l’enviament massiu de correus elec-
trònics (diversos milers d’adreces cada
vegada) amb ofertes comercials de tipus
publicitari o, senzillament, fraus d’estil
tocomocho. Aquesta activitat, que en prin-
cipi és legal, ha aixecat en dates recents
una gran quantitat de crítiques entre els
usuaris d’Internet, fins al punt que el
Congrés dels Estats Units es planteja re-
gular-la. Aquesta iniciativa legislativa és
continuació del nou registre de ciutadans
nord-americans (al voltant de 50 milions)
que han expressat el seu desig de no ser
contactats telefònicament per les empre-
ses de telemàrqueting. La nova legislació
protegeix aquests ciutadans de les típi-
ques trucades sobre apartaments en

multipropietat, ofertes de noves empre-
ses telefòniques, etc.

Els spammers, com es denomina les
persones que realitzen aquests envia-
ments massius d’e-mails, ja formen part de
la cultura d’Internet. Per entrar a la llista
dels spammers més buscats, denominada
ROKSO (Register of Known Spam Opera-
tions), només fan falta coneixements
d’informàtica, un ordinador connectat a
Internet i uns clients disposats a pagar
pel servei. Qualsevol spammer que es preï
té entre 10 i 200 milions d’adreces de
correu electrònic, que ha aconseguit
normalment a través d’Internet amb
programes especials de recerca del sím-
bol @ que apareix a totes les adreces
d’e-mail. Els spammers argumenten que la
seva activitat no és il·legal: només és un
nou mercat en el món de la nova econo-

mia. Els usuaris no semblen estar d’acord
amb aquesta visió davant de l’allau crei-
xent d’e-mails no sol·licitats.

Quina és la solució al problema de l’-
spam o correu porqueria? En aquests
moments el sistema més utilitzat consis-
teix en un filtre que identifica el correu
electrònic susceptible de formar part
d’un enviament massiu de tipus spam. No
obstant això, aquest sistema, molts cops
basat en l’adreça del servidor d’on ve el
correu, és inútil, ja que els spammers po-
den fàcilment redireccionar els envia-
ments. Una altra possibilitat, molt més
restrictiva, consisteix a exigir en cada
missatge un certificat digital, igual com
quan s’envia per Internet la declaració
d’Hisenda. Naturalment, aquest sistema
té un cost molt elevat per a relacions que
poden consistir en un senzill missatge.

L’actual discussió al Congrés dels Es-
tats Units se centra al voltant de dues
propostes. L’anomenada opció Burr
pretén il·legalitzar només l’spam frau-
dulent per pertorbar tan poc com sigui
possible el comerç d’Internet. L’opció
Wilson-Green és més restrictiva i té com
a base la protecció de l’usuari. Consis-
teix a requerir la inclusió en cada mis-
satge d’un enllaç (link ) que permet al
receptor expressar el seu desig de no
rebre més publicitat de l’esmentat ne-
goci. Si en rebés més publicitat l’usuari
podria anar als tribunals i sol·licitar
una compensació econòmica. Per peti-
ta que fos, el mal a l’spammer seria ele-
vat, ja que el negoci ja no és el que
acostua ser per l’augment de la com-
petència al sector.

Fa sis anys un enviament de diversos
milions de missatges podia costar al
voltant del milió de dòlars. Avui dia es
poden trobar ofertes de spammers que
per 20 euros envien un milió de mis-
satges. Un altre principi de la vella
economia continua vigent en la nova
economia: l’increment de la compe-
tència redueix els beneficis.


