
DISCREPÀNCIES Existeix un consens molt general sobre la condemna 
als exdirectius de Caixa Penedès  i també sobre la restitució dels diners 
obtinguts de manera fraudulenta; però és irrellevant la inhabilitació 
per als processats i creixen les discrepàncies pel que fa a les penes de 
presó, que es consideren irrisòries i que no hauran de complir. 

Mai plou a gust de tothom, fa la vella dita catalana. La sentència con-
tra els cinc exdirectius de Caixa Penedès (CP) ha provocat un efecte 
similar: a alguns els sembla justa i  a uns altres  del tot insuficient, 
però no conec ningú que cregui que hagi estat desmesurada. En síntesi 
el magistrat declara culpables i sentencia a dos anys de presó (que no 
hauran de complir) per administració deslleial, el condemnat confés 
Ricard Pagès Font, i a un any (que tampoc hauran de complir) Joan 
Caellas Fernández, Manuel Troyano Molina i Santiago Abella Rodrí-
guez, també confessos, i els inhabilita a tots quatre temporalment per 
exercir la seva professió en el sector financer, i això després que els im-
putats, inclosos els descendents de Jaume Jorba Cuxart,  per pròpia 
iniciativa, vagin retornar al Banco Mare Nostrum (BMN) els imports 
que havien obtingut de manera fraudulenta en forma de plans de pen-
sions i pòlisses d’assegurances per un total de 28’6 milions d’euros. 
La sentència es fonamenta en l’article 295 del Codi penal que tipifica 
aquest delicte i determina que els acusats “... serán castigados con la 
pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al 
triplo del beneficio obtenido”. ..
Una primera valoració seria que no s’haurien acomplert les expectati-
ves que s’havien generat. Han decebut, uns més que uns altres, els ad-
vocats de la defensa (els dos considerats estrelles i els altres) i també els 
de les acusacions particulars, així com la majoria dels testimonis (l’ex-
cepció que confirmaria la regla seria la de Ricard Banquells Bernad, 
exdirector general de CP i  exdirector general de la Fundació Pinnae, 
que en aquesta ocasió va saber estar a l’alçada),  i finalment  també 
ha decebut el magistrat. Un altre  que aprovaria justet, el fiscal anti-
corrupció Emilio Sánchez Ulled, després d’haver estat tan combatiu i 
brillant al llarg de tot el procés  va acatar i no va recórrer una  sentència  
judicial que rebaixava les penes de presó que ell havia sol·licitat fins a 
deixar-les just en el límit per evitar que els condemnats passessin una 
bona  temporada a can Brians o a la Roca del Vallès. 
I ja que parlem de decepcions -i vist que finalment ha estat el BMN qui 
s’ha quedat tots els diners recuperats- convé recordar que la Fundació 
Pinnae, després d’afegir-se a la petició de tres anys i mig de presó per  a 
Pagès i dos anys i mig per a la resta, es va apuntar gratuïtament  i amb 
absoluta submissió a l’acord d’última hora entre el BMN i els acusats 
que comportava la reducció de les penes de presó, mentre que el FROB i 
el fiscal anticorrupció es mantenien ferms en els terminis inicials, ja de 
per si força irrisoris donada la magnitud de la quantitat robada: 31’6 
milions d’euros! Aquesta estratègia tan exitosa la Fundació Pinnae 
l’haurà d’explicar als penedesencs. 

Una sentència condemnatòria, sense  pal·liatius
“Reconozco los hechos”. Aquestes tres paraules pronunciades l’una 
darrera l’altra per Pagès, Caellas, Troyano i Abella, dijous passat, 29 
de maig, davant del magistrat de l’Audiència Nacional José Maria  
Vázquez Honrubia, van ser un dels moments culminants del judici 
que es va celebrar  contra els cinc exdirectius de CP acusats d’haver-se 
apropiat de manera fraudulenta de 31’6 milions d’euros en forma de 
plans de pensions i pòlisses d’assegurances.  L’altre minut de glòria 
(de greuge en aquest cas) va ser quan el magistrat els va sentenciar 
in voce, els va declarar culpables d’administració deslleial i va dictar 
sentència. Als acusats no els va agafar per sorpresa ni es van immutar. 
Feia mesos que havien previst tots els escenaris possibles i n’hi havia 
dos que els inquietaven profundament: d’una banda la possibilitat 
d’haver de tornar els diners i d’una altra el pànic de ser enviats a la 
presó, no tant pel fet en si sinó pel que representava de vergonya social 
personal i familiar. Quan el darrer minut els advocats dels inculpats 
els van fer veure que el judici no els era favorable, que no tenien ar-
guments per rebatre el fiscal, que l’allau de testimonis adversos  era 
majúscul i que la sentència podia ser molt dolorosa, se’ls van posar 
per corbata i es van treure del barret de copa el pla B que ja portaven 
preparat. Per si de cas encara es guardaven el pla C a la màniga. 
La fórmula màgica que podria funcionar com a atenuant i rebaixar 
així la pena sol•licitada pel fiscal en un o dos graus, evitant d’aquesta 
manera l’entrada a la presó, comportava inevitablement haver d’ad-
metre la culpabilitat i  tornar tots els milions d’euros que s’havien 
atribuït de manera fraudulenta. No els importava que fes només una 
setmana que havien declarat solemnement la seva innocència sota 
jurament o promesa davant del jutge,  perquè en això de mentir ja 
eren uns experts. Havien mentit des del 24 de novembre de 2011 de-
clarant-se innocents davant els seus amics i familiars i els mitjans de 
comunicació, havien mentit al fiscal i al jutge instructor i qui sap si 
també havien mentit als seus advocats i confessors. ¿En què més ens 
podrien haver mentit abans uns personatges com aquests, quan eren 
els màxims responsables de CP i ningú no els controlava? Mentre els 
arxius d’aquesta entitat  estiguin protegits com ho estan, tancats a 
pany i clau, mai no ho podrem saber. 
L’acord entre les acusacions particulars -Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB), BMN i Fundació Pinnae-  i els advocats 
defensors dels acusats va propiciar una sentència ràpida i inapel·lable.  
El magistrat els va sermonejar i els va declarar culpables quan  ells 
ja havien reconegut el delicte. En un segon van perdre la presumpció 
d’innocència i la seva honorabilitat i van esdevenir  delinqüents con-
fessos de coll blanc. Això hi ha qui ho considera més o menys greu i se 
n’avergonyeix i també qui és capaç de minimitzar-ho fins a l’absoluta 
irrellevància. Als barruts, als arrogants i als prepotents, per exemple, 
els importa un rave i creuen que l’honorabilitat s’estira i s’arronsa 
com un xiclet  segons l’interès de cadascú i que el temps juga sempre 
a favor seu. Estan convençuts que d’aquí a un mes ja s’haurà oblidat. 
Finalment la justícia els hauria posat a tots quatre al seu lloc després 
de declarar-se culpables i confessos i l’estigma de la condemna, la ver-
gonya i la reprovació social els acompanyarà mentre visquin. I això, 

per molt insensible que es sigui, és una càrrega molt feixuga d’arrosse-
gar, més pesada per aquell que està arrelat i viu al Penedès que pels que 
mai s’hi han sentit integrats. Reconèixer els fets simplement no equival 
a lamentar els danys causats i encara menys suposa demanar perdó a 
la societat. Per afrontar una cosa i l’altra caldria  una certa dimensió 
ètica que, com s’ha pogut comprovar, no és a l’abast de tothom. 

El retorn dels diners desviats de manera fraudulenta
L’import de les pòlisses d’assegurances que han hagut de retornar ha 
estat la moneda de canvi per evitar la presó. Els tres milions d’euros de  
diferència entre els 31’6 ME que el fiscal denunciava a la seva querella i 
els 28’6 ME que finalment s’han recuperat correspondrien, segons les 
fonts consultades, a la fiscalitat aplicada en el moment de cobrar les 
pòlisses d’assegurances per part de Pagès, Jorba i Abella, xifres aquestes 
que haurien minorat els imports que efectivament  es van dotar en el 
seu moment. En els propers dies Hisenda procedirà a retornar aquests 
diners al BMN. Bingo! Cal recordar que Troyano i Caellas, degut a la 
seva edat, encara no  havien rescatat els imports de les seves pòlisses 
d’assegurances. 
Malgrat la clatellada que representa per als cinc condemnats haver de 
desprendre’s aquests 28’6 ME (més de quatre mil set-cents cinquanta-
sis milions de les antigues pessetes) no creguéssiu pas que l’impacte so-
bre les respectives economies personals tingui un caràcter catastròfic, 
ja que amb els sous i sobresous que s’havien adjudicat,  i amb even-
tuals plans de pensions legals que haurien pogut contractar pel seu 
compte, després de tants i tants anys, i amb les pensions de jubilació 
ordinàries que cobren i cobraran, es trobarien en aquella situació que  
els francesos anomenen “avoir les reins  solides”, que en català hem 
traduït com “tenir els ronyons ben coberts”. 

Una inhabilitació temporal que podria semblar qui sap 
què 
Una de les penes imposades per la sentència condemnatòria és la in-
habilitació temporal per als quatre condemnats per exercir cap mena 
d’activitat professional en el sector financer durant els mateixos ter-
minis de la pena de presó, recordem, dos anys per a Ricard Pagès i un 
per a cadascun dels altres tres condemnats. Ben mirat no és més que 
un despropòsit  i una sanció de cara a la galeria perquè Pagès i Abella 
tenen més de 65 anys i ja estan feliçment jubilats, Troyano no gaudeix 
de gaire prestigi professional i no està en el mercat laboral; Caellas, el 
més qualificat i espavilat, ja trobarà la manera de continuar en actiu o 
s’agafarà un any sabàtic i Jaume Jorba, malauradament, fa més de dos 
anys i  quatre mesos que és mort. Per tant, aquest punt de la sentència 
podria semblar qui sap què però no és gran cosa més que un foc d’en-
cenalls. Té la mateixa categoria simbòlica que la penitència que els po-
saria un capellà si s’anessin a confessar per haver robat i mentit: cinc 
parenostres, deu avemaries i una almoina per als pobres i desvalguts. 

Allò que el jutge anomena “las  figuras decorativas”
“[...] con cargos como el Presidente y el Consejo de Administra-
ción como figuras decorativas, ustedes han abusado...” Amb aques-
tes paraules el magistrat recriminava l’actuació de Pagès, Caellas, 
Troyano, Jorba  i Abella abans de dictar la sentència condemnatòria. 
El concepte de figuras decorativas en una entitat benèfica, cultural, 
assistencial, esportiva o recreativa és una cosa més o menys insubs-
tancial, però aplicat als Consells d’Administració de CP, una entitat 
financera amb un valor patrimonial de 981 milions d’euros (2009), 
amb uns beneficis que van assolir la xifra de 112 ME (2007) destinant 
13,8 ME  l’exercici anterior a Obra Social, i essent com era l’empresa 
més important del gran Penedès, n’és una altra molt diferent. Què es 
podria entendre en aquest cas com a figuras decorativas? El diccio-
nari ens ajudarà a trobar els sinònims  més adequats. En un espectre 
molt ampli (que cadascú triï el que cregui més apropiat, i per tant que 
s’oblidi dels altres i no es doni per al·ludit), i enumerant-los in crescen-
do podríem trobar els d’esfinxs, convidats de pedra, subjectes passius,  
estàtues de sal, autistes, inútils, floreros, toies, estaquirots, espantao-
cells, ninots de palla,  babaus, pallussos, incompetents, irresponsables, 
tontos útils, aprofitats de pessebre i de  menjadora, venuts, covards...
Va resultar patètic escoltar les declaracions davant del magistrat en 
qualitat de testimonis de dos presidents, de quatre vicepresidents i 
d’alguns consellers de CP (escollits tots ells o mantinguts en els càrrecs  
respectius pel mateix Ricard Pagès), explicant que se sentien enga-
nyats per ell ja que hi confiaven cegament i que desconeixien els sous 
de l’alta direcció i l’existència de les pòlisses d’assegurances multimi-
lionari. Però a veure, que algú m’ho expliqui perquè no ho entenc (és 
un dir, perquè d’entendre-ho prou que ho entenc perfectament, com 
us podeu imaginar): asseguts com estaven a la taula de la Comissió 
Executiva, de la Comissió de Control, de la Comissió de Retribucions i 
del Consell d’Administració ¿mai es van preguntar quins eren els sous 
i plans de pensions de la cúpula directiva de CP? Ja els semblava bé que 
a la taula del consell es discutissin i aprovessin els augments de sou 
dels empleats i els preu/hora de les senyores de la neteja de les oficines, 
excepte les retribucions dels alts directius? Quan llegien els informes 
de gestió que aprovaven i que es distribuïen en un CD a les assemblees 
generals i hi veien les partides que es destinaven als plans de pensions 
de l’alta direcció, no tenien curiositat per saber com se’ls repartien? 
Per què no feien cas als representats dels treballadors quan aquests 
alertaven de les enormes dotacions a aquests plans de pensions dels 
alts directius? I si ho van preguntar i no els ho van aclarir, per què no 
en desconfiaven?, per què no ho denunciaven al Banco de España i als 
mitjans de comunicació? i per què no van renunciar immediatament 
als seus càrrecs i a les corresponents assignacions econòmiques? 
Més encara, ¿per què un dels membres del consell, després de llegir a 
principis de setembre de 2011 l’informe que vaig penjar al meu blog 
carlesquerol.com que portava per títol Crònica d’un fracàs col.lec-
tiu, en el qual alertava dels imports destinats als plans de pensions de 
l’alta direcció de CP, se’n va desentendre dient que tot eren figuracions 
meves, que estava ofuscat i que només em movia per ressentiment? No 
tenen remordiments per haver-los servit amb la safata de plata del 

descontrol, a tots cinc exdirectius, el seu enriquiment il•lícit? 
I encara una última pregunta, aquesta de caràcter més general, ¿quin 
empresari, comerciant o alumne de primer curs d’empresarials o 
d’econòmiques del Penedès pot entendre que uns directius d’una com-
panyia a sou puguin distreure la minúcia de 31’6 ME dels comptes de 
resultats de diferents exercicis i que el president de la societat i els mem-
bres del seu consell d’administració s’assabentin de la seva destinació 
anys després, quan l’escàndol surt publicat als diaris? L’explicació a 
aquesta immensa irresponsabilitat la trobaríem si busquéssim entre 
la incompetència, la resignació i la covardia. Haver al·legat ignorància  
en aquelles circumstàncies davant del magistrat em va semblar un 
insult a la intel·ligència d’un ase.
La millor imatge de les figuras decorativas aplicada als Consells d’Ad-
ministració de CP dels darrers 15 anys (i per extensió a les respectives 
Assemblees Generals) seria la d’aquells tres micos un dels quals es ta-
pava la boca per no preguntar ni importunar l’omnímode Ricard 
Pagès, un altre es tapava els ulls per no mirar els papers i els comptes 
anuals que aprovava i signava i  un tercer  es tapava les orelles per no 
escoltar les veus dels qui s’atrevien a denunciar les irregularitats. Ben 
mirat a la metàfora gràfica s’hi hauria d’afegir el mico número quatre, 
aquell que es girava d’esquena fent-se el despistat, però que parava la 
mà pel darrere per cobrar assignacions econòmiques  i prebendes i per 
obtenir préstecs bonificats. Si fos un d’ells no estaria tan exultant per 
la sentència (el dijous 29 de maig, quan es va fer pública, alguns ho 
van celebrar amb cava i tot)  i em sentiria molt interpel·lat i humiliat 
perquè tot un magistrat de l’Audiència Nacional em titllés de figura 
decorativa.
Cap d’ells s’ha adonat encara que si van estar tants i tanys anys as-
seguts o presidint la taula dels Consells d’Administració de CP no va 
ser per les seves capacitats, sinó precisament per les seves notables 
mancances, entre les quals Pagès va descobrir des del primer moment 
la seva incompetència i inexperiència en matèria financera. El murri 
de Pagès els va mantenir a tots en el lloc més convenient per la seva 
estratègia, els va afalagar amb un desmesurat  i immerescut reconei-
xement social que va satisfer la seva ingènua vanitat, els va remunerar 
adequadament i els va fer servir de decorat de cara a la galeria. La im-
mensa majoria van caure en la trampa com uns incauts. Van firmar 
tot el que els va posar al davant, sense preguntar, sense comprovar i 
sense entendre un borrall. 
Idèntica responsabilitat (irresponsabilitat en aquest cas) tindrien tots 
ells a controlar la  desastrosa gestió de l’entitat que la va portar a la 
desaparició i a la pràctica extinció de la seva Obra Social. Haurien 
d’esculpir els seus noms en un monòlit, darrera dels de Ricard Pagès 
Font, Joan Caellas Fernández, Manuel Troyano Molina, Jaume Jorba 
Cuxart i Santiago Abella Rodríguez, i plantar-lo al bell mig de la ram-
bla vilafranquina. D’aquesta llarga llista de consellers només exclou-
ríem els delegats de CCOO en representació dels treballadors, els quals, 
per si un cas, sempre van votar en contra o es van abstenir. 

Punt i apart  i no punt i final
Però això no s’ha acabat aquí. La plataforma d’empleats ja jubilats 
de la desapareguda CP està estudiant obrir la via civil contra el BMN 
perquè consideren que no és just que amb el beneplàcit de la Fundació 
Pinnae i del FROB,  sigui el beneficiari únic de l’import rescatat. Afir-
men que 8’7 milions dels 28’6 ME que els cinc condemnats s’havien 
adjudicat i que per tal d’evitar la presó van ingressar a corre-cuita 
en el BMN, en realitat els corresponien a ells en tant que era un xifra 
acumulada des de feia 50 anys en un fons de pensions per a la totalitat 
dels empleats de CP, com efectivament s’indicava a la pàgina 11 de la 
querella presentada pel fiscal. En els propers dies sabrem com pretenen 
enfocar aquesta qüestió  i quines són les expectatives reals de la seva 
iniciativa. També caldrà llegir la sentència escrita quan es faci pública 
per acabar d’entendre alguns dels seus punts foscos. 

Els condemnats no ingressaran a la presó
Aquesta pena tan irrisòria i polèmica de dos anys per a Ricard Pagès i 
d’un any pels altres tres condemnats és com si portés incorporada una 
clàusula d’anul·lació automàtica que els evitarà haver d’ingressar a la 
presó. Totes les comparacions són odioses, però quan s’observa aquesta 
pena de presó  i s’intenta equiparar amb d’altres molt més contundents 
derivades de sentències per robatoris i delictes  infinitament més petits 
i insignificants en relació als 31’6 ME desviats de manera fraudulenta 
pels cinc exdirectius de CP, no es pot evitar l’enuig i  la indignació. 
La sentència no contribuirà en absolut a fer que els ciutadans  recu-
perin la fe en la justícia, al contrari, seguirem constatant que hi ha 
dues vares de mesurar, la que serveix per condemnar els humils i la 
que jutja els poderosos, que, ves per on, sempre és molt més generosa. 
Poderoso caballero es don dinero.  En aquests moments se’m fa im-
possible obviar la famosa pregunta  que Petroni va escriure a la seva 
obra el Satiricó el segle I dC “¿De què serveixen les lleis on només 
governen els diners ? 
Per tot plegat constato que cada vegada som més els convençuts que 
l’ombra allargassada d’aquesta sentència ha provocat un clarobscur 
on sembla que predomina més la foscor d’un pacte d’interessos que la 
llum  clara i nítida de la justícia. 
Costa molt, però molt de pair, que en un estat de dret es produeixi el 
mateix greuge que Raimon ja denunciava en temps de dictadura quan 
cantava allò de “ hem vist tancats a la presó, homes plens de raó”.  
Ara ,ves per on, l’ultratge és a l’inrevés,  ja que a qui veurem passejant  
tranquil·lament pels carrers gaudint de la llibertat seran uns culpables 
confessos d’haver-se apropiat fraudulentament  de la xifra, obscena 
per espatarrant, de 31’6 milions d’euros. Això sí que  generarà encara 
més alarma social. Si aquesta sentència crea jurisprudència,  en els 
propers mesos, a mesura que es vagin jutjant l’allau de casos similars, 
assistirem inexorablement a una escalada de la sensació d’impunitat. 
Ens semblava que mai més hauríem de repetir emprenyats “ No , joc 
dic no, diguem no , nosaltres no som d’eixe món !, però en aquest 
petit país  nostre cada dia que passa hi ha més motius per sentir-se  
agredit i agreujat.  
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