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E
LS quinze milions d’euros de despeses per-
sonals dels consellers de Caja Madrid –des-
prés Bankia– pagats entre el 1999 i el 2012 a
través de targetes de crèdit opaques, al mar-

ge de la comptabilitat oficial, són una petita gota a
l’oceà de l’enorme cost –estimat en 24.000 milions
d’euros– que ha suposat per als contribuents espa-
nyols cobrir els forats de l’entitat i finançar el seu pro-
cés de sanejament i reestructuració. Però la simple
existència d’aquest tipus de retribució, al marge de tot
control, i que presumptament tampoc no va ser decla-
rada aHisenda pels seus receptors, confirma les sospi-
tes sobre la irresponsabilitat, la falta de professionali-
tat i els tripijocs que van presidir la gestió de Miguel
Blesa al capdavant de l’entitat, per la qual està imputat
judicialment. El mateix sistema el va seguir també Ro-
drigo Rato, ex-vicepresident econòmic del Govern i
ex-director general de l’FMI, durant els dos anys en
què va exercir de president fins que l’entitat va ser in-
tervinguda per l’Estat.
Aquest cas de les targetes opaques o targetes fantas-

ma deCajaMadrid, almarge de la seva relativa impor-
tància econòmica davant la gran dimensió del forat de
l’entitat, resulta èticament reprovable, summament in-
dignant i ha generat –i no és estrany– nombroses pro-
testes ciutadanes. Fins i tot elmateixministre d’Econo-
mia, Luis de Guindos, s’ha mostrat irritat i ha recone-
gut que se li han regirat les tripes per aquest fet. No
només van acceptar i van utilitzar aquestes targetes els
consellers i alts directius del PP a CajaMadrid-Bankia
sinó els de tots els partits, comel PSOE iEsquerraUni-
da i els dels sindicats Comissions Obreres i UGT. En
total van ser fins a 86 els consellers i directius de Caja

Madrid i Bankia que les van utilitzar en aquell llarg
període del 1999 al 2012. Les dimissions, l’exigència de
responsabilitats i també la petició de devolució dels di-
ners rebuts irregularment s’hanmultiplicat en les últi-
mes hores. L’escàndol és majúscul. Rodrigo Rato ha
estat el primer a tornar els 54.800 euros que va gastar
amb aquest sistema.Miguel Blesa havia gastat vuit ve-
gades més: 436.700 euros. Però hi ha altres personat-
ges rellevants entre els que van acceptar també aquest
tipus de retribucions.
Cal ressaltar que van ser els serveis d’auditoria inter-

na de la novaBankia els qui van descobrir les esmenta-
des irregularitats de les targetes fantasma i les van po-
sar en coneixement del Fons deReestructuracióOrde-
nada Bancària (FROB). Aquest, al seu torn, va fer arri-
bar la informació a la Fiscalia Anticorrupció, que va
apreciar indicis de delicte societari i d’apropiació inde-
guda. És ara el jutge de l’Audiència Nacional que ins-
trueix el sumari de la crisi de Caja Madrid qui haurà
d’arribar fins al fons i exigir responsabilitats. L’Agèn-
cia Tributària, per la seva banda, haurà de determinar
l’existència de frau fiscal. Elministre d’Hisenda també
vol anar més enllà i investigar si la utilització d’aquest
tipus de targetes fantasma està estès entre altres grans
empreses espanyoles.
Afortunadament, la brillant gestió de José Ignacio

Goirigolzarri al capdavant de l’actual Bankia, ja saneja-
da i participadaper l’Estat, ha aconseguit separar clara-
ment el tempestuós passat deCajaMadrid, els respon-
sables de la qual reten comptes als tribunals, d’un pre-
sent i d’un futur prometedors per a l’entitat i els seus
clients en termes de rigor, professionalitat, solvència i
rendibilitat.

Les targetes opaquesdeCajaMadrid

E
L festival Temporada Alta de Girona-Salt
es va posar ahir en marxa amb un especta-
cle de dansa de SolPicó.Des que es va inici-
ar l’any 1992, aquesta trobada de les arts

escèniques s’ha consolidat com una dels més impor-
tants –si no la quemés–de l’Estat espanyol, no només
per la important oferta internacional que proposa, si-
nó perquè una tercera part del pressupost, 2,8 mi-
lions d’euros es dedica a la producció pròpia, la qual
cosa suposa una fita i un fort impuls per a la creativi-
tat de l’escena catalana, sobretot si es tenen en comp-
te les difícils condicions enquè esmouel sector cultu-
ral per la crisi, i especialment l’escènic, amb un atur
que pot afectar el 60% dels professionals. El festival,
que en obrir ahir les seves portes ja havia venut
gairebé dues terceres parts de l’oferta, proposa 90
espectacles de 19 països, una quarta part dels quals
són estrenes i gairebé el 60% d’autors catalans o, si es
prefereix, més del 40% de forans.
A més de la presència de directors i companyies

estrangeres, Temporada Alta se significa per l’aposta
per la creativitat amb el Torneig deDramatúrgia, una
singular mostra en la qual deu dramaturgs competei-
xen entre ells amb l’escriptura i direcció d’una peça
de40minuts per a dos actors que els hauran tocat per

sorteig i l’escenificació de les quals assagen només
una tarda. El torneig, que se celebra per quart any
consecutiu, estarà dedicat enguany a les adaptacions
de clàssics internacionals, un repte que posa a prova
la imaginació, versatilitat i capacitat escènica de crea-
dors i professionals.
Teatre, dansa, música, cinema, espectacles famili-

ars i activitats paral·leles, com un simposi per analit-
zar el fenomendel turisme cultural a les ciutatsmitja-
nes o una trobada de programadors internacionals,
formen un conjunt obert que atreu un públic divers i
que esproposa comaobjectiubàsic ampliar la deman-
da cultural. És clar queTemporadaAltano és un festi-
val més, sinó que l’aposta dels seus organitzadors i
patrocinadors es basa en la convicció que la cultura és
fonamental per al futur de qualsevol país, però que en
el cas de Catalunya és encara més important per les
circumstàncies tan especials de la seva realitat políti-
ca i social.
Per fortuna, la societat catalana disposa d’un fes-

tival, el de Girona, els objectius del qual comparteix
perquè, al mateix temps que obre finestres a l’exte-
rior, impulsa la creativitat i promou la contempora-
neïtat. Si no existís Temporada Alta, estaríem parlant
d’una crisi cultural molt profunda.

L’aposta deTemporadaAlta

ElLíder Suprem
i 5 centímetres

E
n les dictadures passa so-
vint que, si el dirigent deixa
d’aparèixer durant un
temps a la tele o als diaris, la

gent comença a pensar que alguna co-
sa greu li passa. És lògic. Hi surten
tant, la idolatria és tan constant, que
tothom enmalpensa. Passava amb Fi-
del Castro quan encara intentava ama-
gar al món que estava malalt. Passava
també amb Hugo Chávez, quan li van
detectar el càncer que el va dur a la
mort uns anys després.
Ara, qui ha deixat d’aparèixer és

Kim Jong-un. Tot un mes sense assis-
tir a cap acte públic i sense sortir als
mitjans de comunicació nord-coreans
va disparar un dia l’alarma. L’angoixa
dels seus adoradors va créixer quan in-
opinadament no va assistir a l’última
sessió de l’Assemblea Supremadel Po-
ble. Feia temps que corria el rumor
que patia gota a conseqüència de la se-
va afició a l’alcohol i els formatges
suïssos però, amb gota o sense, el cap
de tot el tinglado nord-coreà no es po-
dia perdre tota una Assemblea Supre-
ma del Poble. ¿Era alguna cosa més
greu, que pogués fer presagiar un fu-
tur terrorífic per a una Corea del

Nord òrfena del seu Líder Suprem?
La setmana passada, la televisió esta-
tal KCTV va dir que estava “indispo-
sat”, però que això no impedeix que el
“gran successor, malgrat les molès-
ties, continua guiant el nostre poble”.
Finalment s’ha sabut què ha passat.

Com que no és gaire alt i li agradaria
ser, si no alt-alt, almenys una mica
més que no pas ara, porta sabates amb
talons cubans, aquests talonassos de 5
centímetres d’alçada que fan que qui
se’ls posa sembli més esvelt. Però,
com que Kim Jong-un s’ha anat en-
greixant i engreixant –120 quilos de
pes li calculen– a conseqüència de la
ingesta desmesurada dels formatges
suïssos i de l’alcohol abans esmentats,
amb aquest pes caminar gaire estona
amb sabates amb alces és una teme-
ritat. El resultat: es va trencar els
turmells i durant el mes de setembre
va haver de passar per dues opera-
cions quirúrgiques a fi de recompon-
dre’ls-hi.
Fa cosa de trenta anys, quanno exis-

tia internet i els catàlegs eren tots de
paper, de vegades sortien, als diaris i a
les revistes, anuncis amb un cupó on
anotaves el teu nom, la teva adreça, la
ciutat on vivies i el codi postal perquè
te n’enviessin un. Cada cop que troba-
va un anunci de sabates amb talons cu-
bans o amb alces omplia el cupó amb
les dades d’un amic una mica baixet,
el posava dins d’un sobre amb un se-
gell i l’enviava a l’anunciant. Emdiver-
tia imaginar la cara de l’amic, amb la
mosca al nas de tant rebre catàlegs i
catàlegs de sabates amb alces.Me’l re-
presentava pensant: “¿Per quèm’arri-
ben tants catàlegs de sabates d’aques-
tes? ¿Per què pressuposen que em ca-
len? ¿Com saben totes aquestes em-
preses que sóc baix?”. Quins temps
aquells en què no hi havia internet i et
podies dedicar a collonades així sense
que es pogués resseguir el rastre de
qui enviava els cupons.c

Com que no és gaire alt,
porta sabates amb talons
cubans, aquests talonassos
de 5 centímetres
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