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Aquests darrers dies estem 
assistint a situacions de 
convulsió econòmica i cer-
ta alarma social, i ja no no-
més per les conseqüències 
de la mala gestió financera 
d’entitats de crèdit, sinó 
per com ens arriba una 
informació que valoren a 
l’instant els mercats, ame-
naçant-nos.

És evident que la solvència 
tècnica del Banc d’Espanya 
hauria d’estar fora de dub-
tes, ja que és una institució 
integrada majoritàriament 
per economistes i advo-
cats amb brillants expedi-
ents acadèmics i que han 
passat les corresponents 
oposicions.

Ens preguntem com, dispo-
sant d’un cos d’inspectors 
tan selecte, hem pogut ar-
ribar a una situació tal de 
descrèdit internacional per 
a que les proves d’estrés 
que faran Oliver Wyman i 
Roland Berger tinguin més 
valor cara a Berlín, perdó, 
vull dir Frankfurt, que un 
profund anàlisi i correspo-
nent informe elaborat per 
la màxima institució bancà-
ria de l’estat.

La gènesi del descrèdit es 
basa en una triple conca-
tenació de dependències. 
El nomenament del gover-
nador del Banc d’Espanya 
depèn del partit polític que 
és a la Moncloa i el partit 
governant depèn de les ins-

titucions financeres que li 
presten els diners per arri-
bar-hi. I, finalment, tornem 
al Banc d’Espanya, del que 
aquestes depenen respecte 
al control.

Per segons quin observa-
dor, aquest cercle podria 
tenir un cert risc pels que 
manen. Les intencions dels 
bancs responen a purs sen-
timents samaritans? Potser, 
per les ments malpensades, 
aquesta dotació de recur-
sos és una inversió lucrati-
va? No, de cap manera! Les 
institucions financeres no-
més volen conformar una 
base de relació propera! Ni 
per un moment sospitem 
que volen influir als partits 
polítics...! Recorden el final 

de la pel·lícula Casablan-

ca quan Rick li diu a Louis: 
“pressento que aquest és el 
començament d’una gran 
amistat”.
Hi han consideracions que 
apunten a una clara vin-
culació que pot semblar 
còmplice entre les entitats 
financeres i el poder. Les 
primeres acompanyen els 
partits com a soci necessari 
per l’apropament al votant. 
Si cal finançar projectes 
d’infraestructures invia-
bles, endavant! Financem 
el fum! Però no heu de patir 
pels polítics, encara que no 
sàpiguen ben bé com torna-
ran els crèdits als banquers, 
tenen privilegis i a més són 
amics i, si cal, ja els hi con-
donaran! 
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