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La liquidacióde laChade
Encara hi ha episodis de l’època

franquista que no hem conegut
de manera rigorosa fins fa molt
poc. Així, si bé sabem com Fran

cesc Cambó i Dannie Heineman organit
zaren l’any 1920 l’operació financera que
creà la Compañía Hispano Americana de
Electricidad (Chade), pocs tenien conei
xement de la perversamaniobra queportà
a la liquidació d’aquesta societat pel go
verndeFranco l’any 1948.Aquestadecisió
és difícil d’entendre si hom té en compte
que laChadeencaraera la terceraempresa
del país pel volum dels seus negocis, la in
versió espanyolamés important a l’estran
ger i la que proporcionavamés divises a la
Hisenda. De tota manera, malgrat que la
societaterajurídicamentespanyola, lama
jor part del seu capital
–més del 80%– estava en
mans del hòlding interna
cional de la Sofinaquediri
gia Heineman. I, a més a
més, des de l’any 1936, a
causa de la guerra civil es
panyola, els directius de la
companyia, que temien
quequalsevoldelsdoscon
tendents intentessin inter
venir la societat, havien
traspassattotselsseusbéns
aunaempresaargentina, la
CADE, amb la qual cosa la
Chade es va convertir en
una societat de cartera no
méspropietària d’accions.
Durant la postguerra,

inicialment la Chade tenia
tan bones relacions amb el
govern de Franco que va
avalaramblessevesdivises
les compres de blat argentí fetes perEspa
nya entre el 1942 i el 1945. Però les coses
canviaren des que Juan Antonio Suanzes
fou nomenat ministre d’Indústria i Co
merç l’estiu del 1945. Suanzes fou un fidel
aliat del milionari mallorquí Joan March
en la seva lluita per aconseguir la Barcelo
na Traction (BT) –la Canadenca–, la prin
cipal empresa elèctrica d’Espanya, que
tambéerapropietatde laSofina.D’aquesta
manera, en la guerra entreMarch iHeine
manper laBT, laChade es convertí enuna
víctima fàcil. La perversitat de March era
tan gran com la seva astúcia, com homos
trà el fet que l’octubre del 1946 va fer arri
baraSuanzes, i tambéaFranco,unllarg in
forme en què s’acusava la Sofina, la BT i la
Chade de formar part d’una conjura inter
nacional que volia eliminar el règim fran
quista. Segons aquest escrit, la Chade era

una empresa controlada per agents del ju
daisme internacional (Heineman) i de
l’oligarquia catalana (Cambó i Ventosa)
que pretenien ressuscitar la Lliga Catala
na. El 12 de desembre del 1946 –el mateix
diaque l’assembleade l’ONUcondemnàel
règim de Franco– Suanzes pronuncià un
dur discurs a les Corts on repetí, de fet, les
acusacions de l’escrit deMarch i presentà
aquelles empreses com a aliades dels pit
jorsenemicsdel règim.L’insòlitdiscursde
Suanzescausàindignaciói inquietudentre
els consellers espanyols de la Chade, que
enviaren una dura carta de protesta al mi
nistre. De tota manera, la maniobra serví
per dividir la direcció de la companyia: els
tres germans Urquijo (Estanislao, Luis i
JuanManuel) dimitiren perquè no es vol

gueren veure implicats en aquell perillós
assumpte; els consellers més vinculats a
les conspiracions monàrquiques (Joan
Ventosa, PabloGarnica i el ducd’Alba) co
mençaren a témer represàlies,mentre que
els majoritaris socis estrangers, dirigits
per Heineman, consideraren que el dis
curs de Suanzes era una declaració de
guerra a la companyia. El següent movi
ment el protagonitzà també Suanzes quan
el 17 juliol de 1947 féu aprovar un decret
lleidecontrolpelgoverndelessocietatsde
cartera que tenien els seus béns a l’estran
ger, i que estava fet amida de la Chade. La
resposta dels socis majoritaris de la com
panyia fou immediata: unmes després, in
complint el decret de Suanzes, decidiren
traspassar totes les accions de la Chade a
una societat luxemburguesa, la Sodec,
amb la qual cosa s’escaparen del control

del govern de Franco. Davant aquest acte
de rebel∙lia, Suanzes creà una comissió
d’investigacióde laChadeque féuque tots
els consellers espanyols es veiessin obli
gats a respondreadosamplíssimsqüestio
naris sobre les activitats de la companyia
des del 1920: era l’hora de passar comptes.
Aquella guerra culminà poc després, quan
la Chade fou dissolta dos cops i per dues
instàncies diferents. Primer, el 13 d’agost
del 1948, el governespanyoldecretà ladis
solució de la companyia “a efectos fisca
les”, i unsmesosdesprés, el 21degenerdel
1949, els accionistesmajoritaris de laCha
de, reunits aLuxemburg, votarenperuna
nimitat també dissoldrela. És un cas real
mentinsòlit,duesdissolucionsdelamatei
xa societat i, amésamés, totesduesplenes

d’irregularitats jurídiques.
Per què el govern de

Franco es carregà aquesta
joia de la corona que era la
Chade? De fet, més que
guanys econòmics, aquesta
decisiónoméscausavaper
judicis a la Hisenda públi
ca, atèsquesolscontrolaria
el sector minoritari de la
companyia, que represen
tava només un 16% del ca
pital i,amés,s’acabavaamb
l’entrada de divises que
proporcionava la Chade.
Penso que cal buscar les
causes d’aquesta sorpre
nent decisió política tant
en la mentalitat tancada,
autàrquica i ultraespanyo
lista de Suanzes com en les
ambicions desmesurades
deMarch, i tambéenlesga

nes que tenien tots dos de passar factura
als vells dirigents de la Lliga. Des de lla
vors, Ventosa i Garnica passaren a formar
part de la llista negra d’homes de negocis
que el règim franquista, amb les seves
paranoies, considerava antipatriotes.
En canvi, Cambó s’estalvià el disgust de
veure el trist final de la Chade, atès que
havia mort a Buenos Aires el 30 d’abril
del 1947. De tota manera, l’agitada vida
d’aquestacompanyiaaEspanyai, sobretot,
els grans escàndols de la CADE a l’Argen
tina, amargaren els darrers anys de seva
existència, cosa que no recullen ni les
seves memòries, ni els seus dietaris, ni
les biografies d’encàrrec. Quan Cambó
morí ja s’havia venut la granmajoria de les
accions de la seva estimada companyia,
sens dubte pensant que aquella història
acabariamalament.c

Reclamem nova política, pe
rò tenim una al∙lèrgia
patològica a la política. I per
política em refereixo al difí

cil art de gestionar la complexitat. La
política no és un càrrec, sinó la capa
citat de crear escenaris de complici
tat, llimar diferències, delimitar difi
cultats, en definitiva, conjugar tots els
sinònims del verb pactar. Aquells que
utilitzen les seves majories per impo
sar decisions no fan política, exercei
xen el poder, que no és el mateix.
Com tampoc no és el mateix ser un
boss que esdevenir un líder; el primer
mana, el segon transforma. I l’exigèn
cia d’aquests temps no és la demanar,
sinó la de liderar, ergo fer política en
majúscules.
L’entrada ve a tomb per l’embolic

de Barcelona i els mantres que s’han
repetit a causa dels resultats, espe
cialment el que revesteix d’ètica la
idea que el més votat ha de ser l’alcal
de. Personalment considero que
aquesta idea és tan ètica com el seu
invers, i no té sentit en unes eleccions
que no són presidencialistes. És a dir,
en les municipals no es vota el presi
dent de la República, sinó uns regi

dors que, després, en votació, escolli
ran un alcalde. I si ningú no té la mei
tatmés un de vots, serà alcalde qui ho
aconsegueixi a través del pacte. Això
és exactament fer política: fer les
equacions per aconseguir la majoria.
És tan lícit el tripartit que va gover
nar, malgrat haver guanyat Artur
Mas, com l’intent de treure Albiol de
Badalona, que també té més vots que
la resta. I això em sembla més demo
cràtic que acceptar, a la primera, que
un regidor de més, en un Consistori
fragmentat, converteixi algú en alcal
de. Aquesta idea pot quedar bé enuna
roda de premsa, però es carrega l’es
sència de la política.
I respecte aBarcelona, l’essènciade

la política és que tot està per fer, per
què la victòria de Colau és la més pír
rica de les victòries de la història de la
ciutat. Pot ser alcaldessa, però també
ho pot ser Trias, i tot depèn de les
aliances. Així, la rendició sobtada de
Xavier Trias la nit electoral devia ser
per lamala nit, perquèno té cap sentit
que no lluiti per ser alcalde. Perso
nalment, i amb totes les distàncies
ideològiques, em sembla més política
l’actitud d’Esperanza Aguirre. Sigui
com sigui, i pel que se sap als passa
dissos, tal vegada aquesta situació ha
canviat i novament s’estigui obrint el
ventall...
Si aquest és el cas, que guanyi qui

en sàpiga més, aconsegueixi més
complicitats i, en conseqüència, tin
gui més vots al ple, tant sigui Colau
–que sembla que té més opcions–
com qualsevol altre. Però donar per
fet que 11 regidors sobre 41 fan a algú
alcalde és matar la política. I aquesta
idea té de nova el que servidora té de
monja. Facin, Trias, Collboni, Bosch,
Colau, Lecha, política de veritat, par
lin, pactin, consensuïn i qui tregui la
grossa, que governi. Perquè Barcelo
namereixmés política imenys derro
tisme, més lluita i menys rendició.c

Elmés
votat

Donar per fet que
11 regidors a Barcelona
sobre 41 fan a algú alcalde
ésmatar la política

Política local ambulls d’infant
La configuració dels nous ajunta

ments és una magnífica oportu
nitatperdefinirnovesestratègies
perdonarrespostaalsreptesdela

nostra societat. Les tres propostes amb les
mesuresassociadesqueFundesplaihafor
mulatenelmarcde lacampanya#botaxla
infancia insten els partits a situar la infàn
cia comaprioritat en la política local.
1) Un de cada quatre. És conegut que la

infància ha estat la principal perjudicada
de la crisi. Els índexs de pobresa se situen
en un 27%. Els problemes demalnutrició i
d’accés a determinats àmbits educatius
comsónlapetita infànciaoel lleureeduca
tiu han empitjorat, sobretot a les capes de
la població que viuen en situació més
precària.

Aquesta realitat d’impacte de la crisi en
la infància conviu ambunmarc legislatiu i
polític que poques vegades ha estat tan fa
vorable: l’any2010Catalunyavaaprovar la
lleid’Infància,untextqueestableixdema
nera completa elmarcdedrets de la infàn
cia. Dos anys després, signàvem el Pacte
per la Infància de Catalunya, que duia as
sociat el compromís del Govern de la Ge
neralitat per a unpla integral d’infància.
2) Política de proximitat. Pactes locals

d’infància. Ara toca que els ajuntaments
agafin el timó. La vida quotidiana dels in
fants i adolescents esdesenvolupaen la vi
da local i és en laproximitat onpodemtro
bar les clausd’unaestratègia eficaçper ga
rantir els drets dels infants com a
ciutadans. Per tenir èxit cal ferho des del
compromís de tots els actors del territori
entorn de pactes locals per la infància.

Aixòés,ambacordscompartitsambobjec
tius de millora en els àmbits de pobresa,
educació, salut i participació ciutadana.
3) Lideratge dels ajuntaments i trans

versalitat. Més enllà de les competències,
els nous ajuntaments tenen la responsabi
litat de liderar aquests acords locals i im
pulsar plans locals d’infància tranversals
que orientin i coordinin les polítiques
d’educació, serveis socials, habitatge, sa
lut, esports i participació ciutadana. L’ad
ministració segueix organitzada des de la
seva lògicasectorialcompartimentada ino
pas des de la dels ciutadans.
Necessitem uns ajuntaments amb ulls

d’infant, que incorporin la seva mirada en
tot allò que fan i que s’organitzin per
cuidar el tresor més preuat que tenen els
pobles i ciutats: els seus infants i adoles
cents.c
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