
INGOVERNABLES 

 

4- Fons d’inversió  
 

Carla: Bé, claríssim. Nosaltres ja tenim clar en quin bàndol volem estar. Ha arribat el moment 

de formar el nostre propi fons d’inversió. 

 

Manu: Internacional. 

 

Marga: Internacional. 

 

Flo: International. 

 

Rafa: Nosaltres no som gent, som molt més que això. 

 

Carla: Som un grup de persones (o l’Estat, o empreses, o bancs) que ens posem d´acord entre 

nosaltres per a fer un fons comú de diners i invertir-lo en el que ens done la gana. 

 

Manu: Nosaltres ajudem a l’economia perquè nosaltres, com a inversors, portem diners al teu 

país. Baixem les primes de risc i coses així. I ajudem al ciutadà del carrer perquè li donem 

vida... 

 

Els quatre: Al mercat. 

 

Flo: Denn nur ein dynamisierter (deregulierter) Markt ist eine guter (glücklicher) Markt. 

 

Manu: Clar, el mercat repercuteix directament en la vida diària de les persones. 

 

Rafa: I per això, nosaltres, especulem. 

 

Marga: Tshh..! Calla, no sigues tan directe. 

 

Carla: Nosaltres comprem i venem diners. Aprofitem el seu canvi de valor per traure benefici. 

 

Marga: Comprem per vendre qualsevol cosa que puga revaloritzar-se i donar benefici. 

 

Rafa: Participacions en empreses, bancs, pensions, cases... qualsevol cosa. 

 

Flo: Mortgage-backed security, collateralized debt obligation, credit default swap - all die 

schönen Finanzprodukte. 

 

Carla: Un moment, un moment, un moment, un moment...! 

 

Manu: Què passa? 



 

Carla: Si un banc pot invertir, i al mateix temps ser invertit, si són la mateixa gent que es 

mescla 

i invertixen tots mesclant-se en un «folló» enorme... 

 

Marga: Sí? 

 

Carla: Aleshores... 

 

Rafa: Si? 

 

Carla: Supose que no tindran problema en fer-nos una oferteta i deixar-nos les cases que 

comprem a meitat de preu. 

 

Manu: Johnny, per favor, estem entre col·legues. Li dónes vida al nostre mercat... Per què fer-

te 

una oferta en una casa del 50% podent-te fer una oferta del 70%? 

 

Flo: Am Ende ist ja eh egal, ob jemand drin wohnt oder nicht ... das Wichtige ist, dass das Geld 

in Bewegung bleibt. 

 

Rafa: Això dic jo. 

 

Marga: I per què no aprofitar el capital estranger per a mobilitzar el mercat i per saquejar? 

 

Carla: Especular. 

 

Manu: Invertir! 

 

Flo: Spekulieren und Investieren.  

 

Rafa: Doncs això dic jo. 

 

Manu: Ei! Que açò no es més que un negoci com qualsevol altre. Què passa? És que no vivim 

en una democràcia? 

 

Marga: Jo crec molt en la llibertat. 

 

Rafa: Jo en la de mercat. 

 

Carla: Ens fem un favor mutu. 

 

Flo: Die unsichtbare Hand des Marktes wirds schon richten. 

 

Rafa: Això dic jo. 



 

Marga: Jo crec en la llibertat de ser més ràpid que els altres i destruir-los financerament. 

 

Manu: És lícit. Així és el mercat. 

 

Flo: Fressen oder gefressen werden. 

 

Rafa: Això dic jo. 

 

Carla: No hi ha res que em pose més actiu a l’alba que l’aroma d’un bon actiu econòmic pel 

matí. 

 

Marga: Jo crec que hui me n’aniré a pegar una volteta pel mercat internacional, que em pegue 

l’aire. 

 

Manu: No sé, Jimmy, jo crec que seré valent i arriscaré en situacions delicades de manera 

oportunista. Crec que em convertiré en fondo buitre. 

 

Rafa: En fons voltor. 

 

Flo: In einen Hedgefond. 

 

Rafa: Això dic jo. 

 

Manu: Doncs això de canviar-li el valor als diners... sí que ix bé de preu. 

 

Carla: Els diners són ingovernables, però poden governar. 

 

Marga: Una de les inversions que més m’agrada és la de comprar deute de països sobirans. 

 

Rafa: I tan sobirans. 

 

Carla: Que quede clar que els fons d’inversió no governem, només corregim al govern que 

governa malament (segons les lleis del mercat, que són les que imperen). 

 

Manu: El mercat. 

 

Marga: El mercat. 

 

Flo: Der Markt. 

 

Marga: Jo crec que una de les nostres pressions podria anar dirigida a no portar endavant les 

lleis contra els desnonaments. Som oportunistes, no idiotes. 

 

Rafa: Però això és moral? 



 

Manu: Pot ser-ho amb falta de capital. Pot, inclús, ser llei. 

 

Rafa: L’opacitat pot ser molt lluminosa. 

 

Carla: Escolteu, i en qüestió d’inversió immobiliària, Madrid i Barcelona estan molt bé però 

se’ls nota com usades. Que em dieu de la València eixa? 

 

Marga: Té platja. 

 

Flo: Und sonne. 

 

Manu: Però allí governa el canvi, no? 

 

Carla: No, no, però tranquils, davant del mercat ningú és capaç de rebel·lar-se massa 

contundentment. 

 

Manu: A més a més, el mercat porta turisme a la ciutat. 

 

Marga: I viceversa. 

 

Carla: La València eixa pot ser una terra d’oportunitats. 

 

Marga: Una oportunitat per al mercat. 

 

Manu: El mercat és convenient per a tots. 

 

Carla: Un poc de mercat interior i exterior sempre és interessant. 

 

Marga: Perquè el mercat en un sol país es podrix. 

 

Manu: Una porqueria. 

 

(Rafa se aparta del grupo, dejando la corbata, los zapatos y la americana por el camino) 

 

Flo: Geld, das faul im lokalen Markt rumliegt, ist kein produktives Geld. Es will raus in die Welt, 

investiert, akkumuliert, in Dividende oder Bonus ausgezahlt und reinvestiert werden. Immer 

auf der Suche nach dem Mehrwert, nach spannenden Möglichkeiten auf neuen Märkten und 

dem Kick an risikoreichen Finanzgedschäften. No Pain – No Gain. No risc – no fun. 

 

Rafa: Però escolteu... això del mercat... de veritat és tan tan tan tan palpable? 

 

Manu: Però tu qui eres? 

 

Rafa: Jo…sóc… el mercat 



 


