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Joan B. Casas
Exdegà del Col∙legi
d’Economistes
de Catalunya

L’altre procés
Eneconomiaéshabitual
queunmateixesdeveni
ment sigui interpretatde
maneradiferenten fun
ciód’interessoseconò

micsopolítics.L’inesperatanuncide la fusió
entreCaixaBank iBankian’ésunbonexemple.
Una líniad’argumentació, onmoltseconomis
teses trobencòmodes, és lad’explicar la fusióa
partir exclusivamentde lògiqueseconòmiques
idemercat.Enconcret, lanecessitatd’econo
miesd’escalaal sector idereforçarsedavant
un futurmolt competitiu i inestableque lacrisi
de laCovid19noha fet resmésqueanticipar.
Tot i admetrequehihaunriscd’oligopoli, ésa
dir,de restriccióde lacompetència, en lamajo
riadels casosnoesconsideraun factorque
qüestioni l’operació.
Ésadmissibleunaanàlisid’aquest tipus i,

específicament,hoésper la societat catalana?
Seriad’unaenorme ingenuïtat.Començant
perquèelsprotagonistesprincipals sónunes
figures inhabitualsenunentorncapitalista:
d’unabanda, elprincipal accionistade lanova
entitat–CaixaBank–pertanyauna fundació
l’objectiude laqualés,desde famésd’unsegle,
portara termeobrasocial; de l’altra, elqueserà
el segonaccionista–Bankia–ésunaentitat
controladaper l’Estat ambuna importantapor
tacióderecursospúblics superiorals20.000
milionsd’euros.Unacomposicióatípicaperal
primerbancespanyol iperaunbancsistèmica
escalaeuropea.Peròésprecisamentenaquesta
combinació i en l’evolucióprevisiblede lanova
entitat, fonamentadaen l’experiència,queens
diuque l’anàlisi economicista idescontextua
litzadaés insuficient i interessada.

L’Estat i les seveselits
extractives (concepte
bendefinitperAcemoglu
iRobinson) tendeixen
sense límit a l’acumulació
depoderal serveidels
seus respectius interes
sos, sigui el centralisme
disfressatdecohesió
territorialoel seu capita
lismeclientelar, per la
qual cosacomptenamb
poderosos ressorts i
organismesreguladors i
unrelatpolític adaptata

aquestsobjectius. S’hauriaderepassar,d’entre
moltsaltresexemples, l’evoluciódelBBVA,on
la teòricamentmajoritària ideterminantbanca
bascadels inicishaacabatdiluintse, obé la
políticad’infraestructures radials,marginantel
corredormediterrani,destinadesaconvertir
Madridenunagrancapital concentranthi
riquesa i elspoderspolític, econòmic, financer i
tecnològic, tot iqueaquestapolíticacomporti
abduir l’esforçde la restade l’Estat i convertir
loenunaenormeperifèriamadrilenya.La
posiciódeLaCaixa ideCatalunyaenaquest
taulerquedareflectidaenaquestanovaversió
de l’eixde laprosperitatquevadissenyarel
governAznar.Elpoder real i els serveis cen
tralsde lanovaentitat acabaranubicantsea
Madrid, la seunominal aValència i la fundació
accionistamajoritàriaaPalma.
Catalunya, sensecapacitatper influiren

aquestprocés, continuaràcentrantel seupro
tagonismeen l’aportaciónetaderecursosals
pressupostosde l’Estat. |

Actors atípics
La composició
accionarial del
nou CaixaBank
és atípica per
al primer banc
espanyol i per
a un banc
sistèmic a
escala europea

PiergiorgioM. Sandri
El grup de rock Van Halen, el gui
tarrista del qual, Eddie van Halen,
va morir aquesta setmana, ha dei
xat en herència cançons que són
clàssicsde lamúsica,mésde90mi
lions de discos venuts als EUA i
tambéunmodel contractual que és
objecte d’estudi a les escoles dene
gocis.Com?
Les estrelles acostumen a tenir

capricis. Plantegen exigències, so
vint estrambòtiques, com a condi
ció per actuar. Gràcies a una intuï
ció genial que sembla l’enèsima
pretensió infantil típica dels artis
tes que trepitgen els escenaris, Van
Halen va crear un mecanisme que
hapassata lahistòriacoml’anome
nada“clàusulaVanHalen”.
Després del gran èxit del tema

Jump!elgrupvacomençarunagira
triomfal i van ser dels primers que
van concebre el concert com un
gran espectacle. Laposada enmar
xade l’escenarieraunatasca titàni
ca. Calia especificar on s’havien de
col∙locarels llums,elsendolls, etcè
tera, com a garantia de seguretat
d’una macroproducció musical en
estadis i en espais amb milers de
persones. El contracte tenia unes
50 pàgines i unes 500 clàusules.
Una d’aquestes, coneguda com la
126, exigia que al backstage hi ha
guésunbol pled’M&M,però sense
lespastillesdecolormarró. Sinoes
complia, Van Halen podia deixar
d’actuariembutxacarseelsdiners.

Unaexcentricitat?Nidebontros.
Laideaeraquesihihaviaunadis

tracció amb les xocolates de color
marrótambén’hipodriahaverd’al
tresdemésimportants:eralaprova
queunadelespartsnos’havia llegit
elcontracteambdetall iquelaresta
tampocno s’executaria bé.Una co
saqueunavegadavapassar aAmè
rica Llatina. Quan van veure els
M&M marrons per les instal∙laci
ons, David Lee Roth, el solista del
grup, es va enfurismar, va destros
sar el camerino i vaprovocardanys
pervalordemilersd’euros.
Els experts en gestió creuen que

el sistema pot tenir utilitat si es re
plica en altres àmbits. Tal com va

escriure Manuel Conthe, expresi
dentde laCNMV,“eraunafórmula
molt intel∙ligent per detectar amb
rapidesael rigorprofessionalde les
empreses que contractaven”. De
fet, el raonament es pot aplicar a la
redacció d’un llarg document que
tinguifaltesd’ortografia:quinesga
ranties hi ha que el text no contin
gui altres errors més greus? O en
una extensa conversa telefònica,
quèpodemesperar si l’interlocutor
al final no recordaelnomde laper
sonaambquiestavaparlant?
“Per entendre aquesta clàusula

cal remuntarsealcontextde l’èpo
ca, la dels primers anys vuitanta.
Van Halen van ser pioners dels
grans xous musicals i s’encarrega
vende tot.Avuinoés tannecessari,
en bona part perquè el muntatge
s’externalitza. Els nivells de segu
retathanaugmentatmolt ielsesce
narisen l’actualitat sónforçaestàn
dard i s’utilitzen diverses vegades,
amb la qual cosa els artistes ara no
més s’emporten elmínim i els seus
instruments”, comenta un advocat
que ha assessorat músics de l’esce
namusicalbarcelonina.
“Les relacions avui són menys

formals, de vegades tot es tanca
amb un intercanvi de watsaps per
telèfon sense contractes”, explica
un promotor musical de diversos
artistes a Espanya. “El que no ha
canviatsónelscapricis.Unavegada
uncantantvademanaralseucame
rino una ampolla de rom de 50 eu
ros. Quan va arribar el dia em va
preguntar si li havia comprat el
whisky.Jolivaigdirqueellm’havia
demanat rom.Al final va serellma
teixqui va treureel seupropiwhis
ky. Crec que va ser, a la sevamane
ra, una mena de clàusula Van Ha
len...”. c

Concerts El 1984,arran del disc amb el
seu tema estrella, Jump!, el grup va fer
més de 100 actuacions100

Van Halen, un model
per als negocis
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Eddie vanHalen,
guitarrista

de l’homònim
grupde rock

Per
contracte,
un bol ple
d’M&M
sense
caramel
marró o no
actuaven

El grup de rock va crear una clàusula
als contractes musicals que porta
el seu nom i és objecte d’estudi

Dolç amborigen
a Espanya

L’empresari
ForrestMars (fill
del fundador de
la companyia
Mars) va ser a
Espanya durant
la Guerra Civil. Va
veure comels
soldatsmenjaven
xocolata coberta
per una capa de
sucre dur, de
manera que no es
fonia. Després de
la guerra, va
muntar un negoci
ambBruceMurrie
aplicant aquest
principi. Dels dos
cognoms van
néixer les
M&M’s.

Clàusules
El contracte entre Van Halen i els
organitzadors estava format per més de
50 pàgines i 500 clàusules
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