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

a burgesia basca i la catalana
s’assemblen com un ou a una
castanya. La primera ha estat
sempre definida com la de
Neguri, una població del
municipi de Getxo, prop de
Bilbao, on es van instal·lar les grans famílies que van industrialitzar el país. A
Catalunya, podríem parlar de Pedralbes,
com a paral·lel, el barri alt de Barcelona,
tot i que aquest només ha estat la residència de grans famílies des de fa poc
més de 50 anys. Neguri significa poble
d’hivern en euskera i Pedralbes pedres
blanques.
La burgesia industrial basca es creà al
voltant de les mines de ferro (siderúrgia)
i de la construcció naval (transport marítim). La banca serà la corona natural
del conjunt de grans empreses que havien format. Els bascos van treure profit
de l’explotació dels recursos minerals i
després van constituir Altos Hornos de
Vizcaya, que serà la catedral de la seva
indústria. Al mateix temps, la seva vocació marinera els portava a la construcció de drassanes i al comerç marítim. Tant en un cas com en l’altre, es
tractava d’operacions a desenvolupar
per part de grans empreses, que requerien importants capitals i que es movien
en un mercat internacional. La burgesia
catalana, sense recursos naturals per
explotar, va crear una indústria tèxtil,
amb una primera matèria que havia
d’importar en la seva totalitat –el cotó–
i amb empreses que estaven a l’abast de
la família o d’una colla d’amics, ja que
no requerien grans capitals. El seu mercat era l’espanyol, un mercat pobre i
amb moltes limitacions. Els projectes financers que va desenvolupar l’economia
catalana van quedar decapitats per raons polítiques i econòmiques, barrejades.
Gran empresa i país petit, en el cas
d’Euskadi. Petita o mitjana empresa i
país una mica més gran en el cas de
Catalunya. Els bascos es van veure obligats a sortir de seguida del seu territori
i així durant el franquisme parlaven de
la conquista del valle del Duero, que realment van ocupar. Afegiren l’electricitat
als seus sectors tradicionals, ja emparats
en la força financera dels seus bancs i es
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Emilio Ybarra, en l’última junta del BBVA
van instal·lar aviat a Madrid, on van
construir, per exemple, el primer metro
de la capital. L’empresari basc acostuma
a tenir un bon pis a la Castellana, on
passa temporades. La burgesia catalana
no es va moure de Catalunya, durant els
segles XIX i XX, fora de casos excepcionals. Va saber, però, diversificar la seva
indústria, quan el tèxtil començà a tenir
seriosos problemes de competència internacional.
Com a conseqüència d’aquesta diferent evolució, la burgesia tradicional
basca es manté vinculada encara als
grans noms de tota la vida. En un anuari
econòmic hi figuren 33 membres de la
família Ybarra –diferents branques–,
que ocupen càrrecs d’importància. En
canvi, la burgesia catalana s’ha renovat
totalment i les grans empreses d’avui

dia no tenen res a veure amb les del
període d’industrialització. Els grans
noms catalans es mantenen, però en
activitats que poca cosa tenen a veure
amb la seva tradició original.
Totes les burgesies estan al costat del
poder, mani qui mani. Però durant el
franquisme, la basca va tenir un gran
protagonisme, mentre que la catalana
volia i dolia i, finalment, es quedava a
Barcelona en lloc d’anar a Madrid. Per
cada ministre català d’en Franco n’hi ha
cinc de bascos, en totes les seves etapes.
D’aquí que les empreses basques van
comptar amb un suport polític del qual
no disposaran les catalanes, ja que el
ministre basc de torn tenia un cosí germà que era el president d’Altos Hornos
de Vizcaya o d’Iberduero, i l’ajudava. En
període democràtic, aquesta vinculació

més gran amb el poder es va mantenir,
així com el suport polític, gràcies als
grups de pressió formats per bancs i
grans empreses amb seu a Bilbao. Per
exemple, l’Estat es va fer càrrec de les
pèrdues de la central nuclear de Lemóniz, boicotejada per ETA, mentre el mateix govern espanyol liquidava Fecsa
perquè havia invertit massa. O els ajuts
massius que va rebre Altos Hornos,
mentre es regatejaven pocs milions de
pessetes al sector de les motocicletes, als
dels electrodomèstics o als de l’electrònica de consum catalans.
El Banc de Bilbao i el Banc de Biscaia
van ser els dos grans pilars de la burgesia de Neguri. Es feien la competència, però els dos consells d’administració estaven formats per famílies,
amb múltiples lligams de parentiu
entre elles, conseqüència de la tradicional endogàmia d’aquesta classe social. Durant els diferents governs socialistes, els seus dos presidents –Sánchez
Asiaín i de Toledo– van congeniar
d’allò més amb Felipe González. La fusió dels dos bancs portarà en canvi una
autèntica guerra entre els executius
d’un i altre banc, que va ser guanyada
en primera instància pel Banc de Biscaia, però en darrera pel Bilbao, després de la mort de Pedro de Toledo,
president del primer.
El poder econòmic basc no té parió
amb el de la burgesia de Pedralbes. Les
seves dues grans plataformes eren el
BBVA i Iberdrola, la segona gran empresa elèctrica espanyola. Però del
banc o de les famílies de Neguri –amb
una barreja d’interessos familiars i de
les empreses– en depenen nombrosos
i importants grups empresarials, amb
posicions destacades a Repsol, Telefónica, mitjans de comunicació –El Correo Vasco–, immobiliàries, etc. Ara
aquelles famílies han estat descavalcades del seu gran instrument financer,
per culpa d’uns comptes secrets creats
per Pedro de Toledo i confirmats per
Emilio Ybarra quan era president del
BBVA. És lògic i fins i tot probable que
la seva amistat amb els socialistes els
estigui passant factura. No van saber
fer el canvi de cavall a temps. Veurem
que és el que passarà.
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T RI B UNA D E LA NO VA E C O NO MIA

a crisi de les empreses de noves
tecnologies i telecomunicacions continua. Fins i tot es podria dir que s’accentua. Les últimes dades, conegudes fa pocs dies,
assenyalen que el nombre de dominis
.com, .org i .net, que són la referència
per a la mesura de l’activitat a la
xarxa, ha caigut un 8,2 per cent entre
octubre del 2001 i març del 2002,
passant de 30,5 milions a 28 milions.
Els motius de la crisi dels dominis
són l’abandomanet de registres especulatius (nascuts amb l’únic objectiu
d’aconseguir un nom atractiu vendre’l després), la falta d’interès per la
web com a mitjà comercial i, per suposat, la desaparició de moltes empreses.
El creixement dels nous noms, com
.biz o .info no ha estat capaç de compensar la caiguda dels dominis tradicionals.
D’aquesta situació no se’n alliberen tampoc les universitats virtuals,
malgrat les enormes expectatives que
van despertar en el moment del seu
naixement. Les empreses podien te-
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nir èxit o fracassar, però les universitats estaven condemnades a l’èxit a
Internet, el nou vehicle formatiu per
excel·lència.
Les universitats virtuals nord-americanes han demostrat que la panacea de l’educació superior a través de
la xarxa era també una exageració.
En aquest sentit, és interessant preguntar-se què està fallant a l’altra
banda de l’Atlàntic per, d’aquesta
manera, poder prevenir les seves
causes en aquesta banda, on generalment seguim amb bastant retard
l’anomenat e-learning.
Entre les universitats digitals més
famoses que han caigut recentment
(les quals han desaparegut o han reduït al mínim la seva activitat) es
compten la universitat de Nova York

(NYUonline), la de Maryland, la Califòrnia Virtual University o Fathom
(un start-up de la Universitat de Columbia en col·laboració, entre d’altres, amb la London School of Economics, la Universitat de Chicago i
fins i tot la Llibreria Britànica). Una
part del problema rau en el fet que,
òbviament, és necessari pagar per
matricular-se en els cursos i, encara
que aquesta és una tendència cada
vegada més generalitzada en molts
serveis a la xarxa, la mentalitat original del “m’interessa si és gratis”
encara domina a Internet, cosa que fa
difícil l’extensió del seu ús comercial.
En segon lloc, molts d’aquests projectes d’universitats.com han donat
excessiu èmfasi a la tecnologia i poca
importància a l’adaptació de l’edu-

cació a un mitjà completament diferent de la classe presencial. En el
moment àlgid d’aquestes universitats, el problema principal semblava
ser com accelerar la transmissió de
vídeo perquè els estudiants poguessin veure en els seus ordinadors una
pel·lícula breu en lloc de com configurar continguts digitals per a la
formació a través de la xarxa.
I aquest punt ens porta al tercer
factor: l’elevat cost de preparar un
curs totalment digital, que no pot ser
simplement una còpia binària dels
programes presencials.
La solució adoptada en moltes de
les universitats virtuals que no han
desaparegut ha estat reduir les seves
pretensions i concentrar-se en el segment de formació contínua i cursos
de reciclatge professional amb l’objectiu d’oferir un servei al segment
de persones que no poden assistir a la
universitat tradicional per estar treballant. Llevat que es produeixi un
gran canvi de mentalitat, aquests seran els clients de les universitats virtuals durant bastant de temps.

