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DDee  ll’’iimmpprreessssiioonnaanntt  iinnssttaall··llaacciióó  ddee  CCOOFFAASSAA  ssoollaammeenntt  eenn  qquueeddaa  llaa  xxeemmeenneeiiaa  
ii  lleess  eessttrruuccttuurreess  ddeellss  eeddiiffiicciiss  ddee  llaa  ppaarrtt  eessqquueerrrraa..  EEnn  lleess  sseevveess  aaccaabbaalllleess  
eennss  iinntteerreessssààrreemm  ppeerrqquuèè  ll’’aaddmmiinniissttrraacciióó  llooccaall  hhoo  aaddqquuiirrííss  ppeerr  ttaall  ddee  
ddeessttiinnaarr--hhoo  aa  eeqquuiippaammeennttss  ppeerr  aa  llaa  cciiuuttaatt,,  sseennssee  èèxxiitt..  EEll  ccoosstt  eerraa  uunnss  cciinncc  
cceennttss  mmiilliioonnss  ddee  ppeesssseetteess,,  ppeerrffeeccttaammeenntt  aasssseeqquuiibbllee..  
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SSii  nnoo  ttiinngguuééss  eell  ccoonnvveenncciimmeenntt  qquuee  llaa  mmeevvaa  aaccttuuaacciióó  ddiinnss  
ll''eemmpprreessaa  eenn  qquuèè  vvaaiigg  ppaassssaarr  ttoottaa  llaa  mmeevvaa  vviiddaa  llaabboorraall,,  
ddiigguueemm--nnee  ooffiicciiaall,,  ----  jjaa  qquuee  ddee  ttrreebbaallllaarr  hhoo  ppeennssoo  ffeerr  mmeennttrree  
ffííssiiccaammeenntt  ii  mmeennttaallmmeenntt  ppuugguuii  ----  eess  ppooddiiaa  hhaavveerr  mmiilllloorraatt,,  nnoo  
eemm  pprreennddrriiaa  llaa  mmoollèèssttiiaa  dd''eessccrriiuurree  aaqquueesstteess  mmeemmòòrriieess,,  qquuee,,  
ppeerr  aallttrraa  bbaannddaa,,  nnoo  ffaarraann  mmééss  qquuee  aauuggmmeennttaarr,,  nnoo  ddiirréé  eellss  
mmeeuuss  rreemmoorrddiimmeennttss,,  ppeerrqquuèè  ccoonnssiiddeerroo  qquuee  llaa  mmeevvaa  aaccttuuaacciióó  
nnoo  vvaa  sseerr  mmaaii  ppuunniibbllee,,  ppeerròò  ssíí  uunnaa  mmeennaa  ddee  sseennttiitt  ddee  
ccuullppaabbiilliittaatt,,  eenn  ccoonnssiiddeerraarr  qquuee  ppooddiiaa  hhaavveerr  ffeett  mmoolltt  mmééss  
ppeerrqquuèè  lleess  ccoosseess  aanneessssiinn  mmiilllloorr,,  oo  ssii  mmééss  nnoo,,  qquuee  nnoo  
aaccaabbeessssiinn  ttaann  mmaallaammeenntt..  
  
EEss  ppoott  ddiirr  qquuee  uunnaa  vveeggaaddaa  ppaassssaatt  ttoott  ééss  mmoolltt  ffààcciill  vveeuurree--hhii  eellss  
ddeesseenncceerrttss..  PPeerròò  eessttiicc  sseegguurr  qquuee  ssii  hhaagguuééss  ttiinngguutt  mmééss  
aammbbiicciióó  ppeerrssoonnaall  mm''hhaauurriiaa  iinnvvoolluuccrraatt  mmééss  eenn  llaa  ddiirreecccciióó  ddee  
ll''eemmpprreessaa..  SSii  hhaagguuééss  lllluuiittaatt  mmééss  ppeerr  ttaall  dd''iimmppoossaarr,,  oo  mmééss  bbeenn  
ddiitt,,  pprrooccuurraarr  qquuee  lleess  mmeevveess  iiddeeeess  oo  ffoorrmmaa  ddee  vveeuurree  lleess  ccoosseess  
pprroossppeerreessssiinn,,  bbeenn  sseegguurr  qquuee  nnoo  hhaauurrííeemm  ttiinngguutt  uunn  ffiinnaall  ttaann  
vveerrggoonnyyóóss  ii  aarraa  nnoo  eenn  ttiinnddrriiaa  ttaannttaa  rreeccaannççaa..  
  
HHii  hhaa  uunn  mmoommeenntt  qquuee  vveerrttaaddeerraammeenntt  eemm  sseennttoo  mmoolltt  ccuullppaabbllee  
ddee  llaa  mmeevvaa  ddeecciissiióó::  qquuaann  eell  ggeerreenntt  qquuee  hhaavviiaa  ffoorrmmaatt  ppaarrtt  
ddeessttaaccaaddaa  ddeell  ""ttrriiuummvviirraatt""  ii  qquuee  eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss  eerraa  
pprreessiiddeenntt  ddeell  CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó,,  vvaa  ddiimmiittiirr  aa  ccaauussaa  ddee  
lleess  pprreessssiioonnss  aa  qquuèè  eerraa  ssoottmmèèss  ppeerr  aallttrreess  ccoonnsseelllleerrss,,  jjoo  vvaaiigg  
ddiirr,,  nnoo  mmaassssaa  ccoonnvveennççuutt  ii  sseennssee  tteemmppss  ppeerr  aa  rreefflleexxiioonnaarr--hhii  ::  
--  CCoomm  qquuee  jjaa  ffaa  mmoollttss  aannyyss  qquuee  ssóócc  ccoonnsseelllleerr,,  ccrreecc  qquuee  ttaammbbéé  
hhee  ddee  pplleeggaarr  ..  
  
NNiinnggúú  nnoo  vvaa  ddiirr  nnii  ppiiuu..  NNoo  vvaaiigg  ssaabbeerr  vveeuurree  qquuee  aaiixxòò  eerraa  eell  
qquuee  eessppeerraavveenn  eellss  qquuee  eess  ppeennssaavveenn  qquuee  eellllss  ffaarriieenn  aannaarr  bbéé  
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ll''eemmpprreessaa..  EEss  ppeennssaavveenn  qquuee  llaa  ssoolluucciióó  eessttaavvaa  eenn  ffeerr  ccaannvviiss,,  
ttrreeuurree  eellss  vveellllss  aammbb  eellss  sseeuu  vviicciiss  ii  ppoossaarr--hhii  ggeenntt  nnoovvaa..  GGeenntt  
nnoovvaa  qquuee  vvaa  rreessuullttaarr  sseerr  sseemmpprree  mmeeddiiooccrree,,  ccoomm  eellss  qquuee  eellss  
ccoonnttrraaccttaarreenn..  VVaa  sseerr  uunnaa  ddeecciissiióó  pprreecciippiittaaddaa,,  mmaassssaa  iimmppoorrttaanntt  
ppeerr  hhaavveerr--llaa  pprreess  sseennssee  ppeennssaarr  eenn  lleess  sseevveess  ccoonnsseeqqüüèènncciieess..  
EErraa  ttaannttaa,,  ii  ttaann  mmaall  ddiissssiimmuullaaddaa,,  llaa  ssaattiissffaacccciióó  qquuee  aaiixxòò  eellss  vvaa  
pprrooppoorrcciioonnaarr  qquuèè,,  eenn  ppoocc  tteemmppss,,  ppeerr  rreebbllaarr  eell  ccllaauu,,  
ccoonnvvooccaarreenn  uunnaa  aasssseemmbblleeaa  dd''aacccciioonniisstteess  ppeerr  ttaall  ddee  mmooddiiffiiccaarr  
eellss  eessttaattuuttss  ppeerrqquuèè  nnoommééss  ppoogguueessssiinn  sseerr  ccoonnsseelllleerrss  eellss  
aacccciioonniisstteess  qquuee  nnoo  ttrreebbaalllleessssiinn  aa  ll''eemmpprreessaa  ii,,  nnoo  ss’’aaddoonnaavveenn  
qquuee  dd''aaqquueessttaa  mmaanneerraa  eess  qquueeddaavveenn  aammbb  mmeennyyss  iinnffoorrmmaacciióó  
ppeerr  ppooddeerr  ccoonnttrraassttaarr  ii,,  ccoonnsseeqqüüeennttmmeenntt,,  ppooddeerr  pprreennddrree  
ddeecciissiioonnss  aammbb  mmééss  ppoossssiibbiilliittaatt  dd''eenncceerrtt..  LLeess  ddeecciissiioonnss  qquuee  eess  
pprreenngguueerreenn  dduurraanntt  ll’’úúllttiimmaa  ddiirreecccciióó  ffoorreenn  nneeffaasstteess,,  ppeerr  
qquuaalliiffiiccaarr--lleess  dd’’uunnaa  mmaanneerraa  bbeenniiggnnaa..  EErraa  llòòggiicc  qquuee  aafflloorrééss  llaa  
aanniimmaaddvveerrssiióó  qquuee  hhii  hhaavviiaa  hhaagguutt  sseemmpprree  eennttrree  eellss  aacccciioonniisstteess  
ddee  ffoorraa  ii  eellss  ddee  ddiinnss..  EEllss  ddee  ffoorraa  vvoolliieenn  sseennttiirr--ssee  mmééss  aammooss..  
  
QQuuaann  ll’’eemmpprreessaa  eessttaavvaa  eenn  eellss  sseeuuss  úúllttiimmss  eessppaatteerrnneeccss,,  vvaaiigg  
iinntteennttaarr  ffeerr  uunn  ppllaa  ddee  vviiaabbiilliittaatt  qquuee  eemm  vvaa  oobblliiggaarr  aa  pprrooccuurraarr--
mmee  mmééss  iinnffoorrmmaacciióó  aa  nniivveellll  ttèèccnniicc  ii  dd''oorrggaanniittzzaacciióó  ddee  ttootteess  lleess  
sseecccciioonnss;;  mmeennyyss  llaa  ccoommeerrcciiaall  ii  aaddmmiinniissttrraacciióó  eenn  qquuèè  nnoo  hhii  
hhaagguuééss  ttiinngguutt  aaccccééss..  EEmm  vvaaiigg  aaddoonnaarr  qquuee  hhaavviiaa  ppeerrdduutt  eell  
tteemmppss  eessttaanntt  sseemmpprree  ttaannccaatt  aa  llaa  mmeevvaa  ààrreeaa,,  oo  mmééss  bbeenn  ddiitt,,  aa  
ll''ààrreeaa  ddee  llaa  qquuaall  eerraa  rreessppoonnssaabbllee..    
  
SSii  eenn  eell  mmoommeenntt  qquuee  vvaaiigg  ddeecciiddiirr  llaa  ppoossttuurraa  mmééss  ccòòmmooddaa,,  
pplleeggaanntt  ddee  ccoonnsseelllleerr,,  nnoo  hhoo  hhaagguuééss  ffeett  ii  mm''hhaagguuééss  pprrooppoossaatt  ffeerr  
aaqquueellll  ppllaa  ddee  vviiaabbiilliittaatt,,  bbeenn  sseegguurr  qquuee  lleess  ccoosseess  hhaauurriieenn  aannaatt  
dd''uunnaa  aallttrraa  mmaanneerraa;;  ppeerròò,,  eess  ffaa  mmoolltt  ddiiffíícciill  ppeennssaarr  qquuee  ss''hhaauurriiaa  
aacccceeppttaatt,,  eennccaarraa  qquuee,,  bbeenn  sseegguurr  jjaa  nnoo  hhii  éérreemm  aa  tteemmppss..  EEnn  
ddeessccààrrrreecc  mmeeuu  oo  ddee  llaa  mmeevvaa  ccoonnsscciièènncciiaa,,  ppuucc  ppeennssaarr  qquuee  nnoo  
ssee’’mm  vvaa  ooccóórrrreerr  ffeerr  uunn  ppllaa  ddee  vviiaabbiilliittaatt,,  ffoouu  mmééss  ttaarrdd  qquuee  eenn  



                                                                                                                                                                                          PPEETTIITTAA  HHIISSTTÒÒRRIIAA  DD’’ UUNN  GGRRAANN  BBLLUUFF                        88  

                                                                                                                                                        
                                                                                                      
  

  

hhaavveerr--lloo  ffeett,,  aammbb  llaa  ccooll··llaabboorraacciióó  ddeell  mmeeuu  ffiillll  NNaarrccííss,,  ppeennssoo  
qquuee  eerraa  vviiaabbllee  ii  qquuee  hhaagguuééss  eessttaatt  mmoolltt  mmiilllloorr  qquuee  eellss  qquuee  
ppoosstteerriioorrmmeenntt  eess  ffeerreenn  ppeerr  ppeerrssoonneess  aalliieenneess  aa  ll''eemmpprreessaa  ii  
mmoolltt  ppoocc  pprrooffeessssiioonnaallss  ppeerr  ffiiccaarr--ssee  eenn  uunn  sseeccttoorr  ttaann  ddiiffíícciill  ii  
aallhhoorraa  ttaann  ffààcciill,,  jjaa  qquuee  eell  ggèènneerree  ddee  ppuunntt  eessttàà  aa  ll''aabbaasstt  ddee  
ttootthhoomm;;  uunnaa  aallttrraa  ccoossaa  ééss  ffeerr--nnee  ggrraannss  pprroodduucccciioonnss..  
    
PPeennssoo,,  ppeerròò,,  qquuee  eell  qquuee  eess  vvaa  iinniicciiaarr  aammbb  ll''eemmpprreessaa  ddee  
ccoonnssuullttiinngg  CChheecckk,,  ddee  BBiillbbaaoo,,  ll''aannyy  11998888,,  ppooddiiaa  hhaavveerr  ddoonnaatt  
bboonn  rreessuullttaatt  ssii  nnoo  ss''hhaagguuééss  ffrruussttrraatt  aa  lleess  pprriimmeerreess  ddee  ccaannvvii,,  oo  
mmiilllloorr  ddiitt,,  aa  llaa  pprriimmeerraa  rreeuunniióó  ddeellss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  
qquuaann  eell  sseennyyoorr  CClleemmeennttee  SSáánncchheezz,,  ppeerrssoonnaa  mmoolltt  sseerriioossaa  ii  
aappaarreennttmmeenntt  iinntteell··lliiggeenntt,,  qquuee  ddoonnaavvaa  ccoonnffiiaannççaa,,  eennss  vvaa  
ddeemmaannaarr  uunnaa  ccoommpplleettaa  iinnffoorrmmaacciióó  ppeerr  eessccrriitt  eenn  eell  
ccoorrrreessppoonneenntt  qqüüeessttiioonnaarrii  qquuee  eennss  lllliiuurràà,,  ddee  lleess  
rreessppoonnssaabbiilliittaattss  ddee  ccaaddaassccuunn,,  ddiieenntt  qquuee  ss''eennttrreevviissttaarriiaa  aammbb  
ttoottss  iinnddiivviidduuaallmmeenntt  ii  qquuee  nnoo  ttiinngguuééssssiimm  ccaapp  oobbjjeecccciióó,,  ffiinnss  ii  ttoott  
ddee  ppaarrllaarr  mmaallaammeenntt  ddee  llaa  ggeerrèènncciiaa..  AAqquuíí  vvaa  eessttaarr  llaa  sseevvaa  ggrraann  
ffaallllaaddaa::  ffeerr  aaqquueesstt  ccoommeennttaarrii  ddaavvaanntt  ddeell  mmaatteeiixx  ggeerreenntt..  LLaa  
ccoonnttrraaccttaacciióó  dd''aaqquueessttaa  eemmpprreessaa  eess  vvaa  rreebbuuttjjaarr  ppeerr  rraaoonnss  
eeccoonnòòmmiiqquueess  ((??))..  
  
II  aarraa  eemm  pprreegguunnttoo::  mmoolltteess  ddee  lleess  ddeecciissiioonnss  qquuee  eess  pprreenngguueerreenn  
eessttaanntt  jjoo  ffoorraa  ddeell  CCoonnsseellll,,  ss''hhaauurriieenn  pprreess  ??    LLaa  iiddeeaa  ddee  
mmooddiiffiiccaarr  eellss  eessttaattuuttss  iimmppeeddiinntt  ll''eennttrraaddaa  aall  CCoonnsseellll  ddeellss  
aacccciioonniisstteess  eenn  nnòòmmiinnaa  aa  ll''eemmpprreessaa,,  sseegguurr  qquuee  nnoo..  NNoo  ssee  ssaabbrràà  
mmaaii,,  ppeerròò  eemm  rreessiisstteeiixxoo  aa  ccrreeuurree  qquuee  ttoott  hhaagguuééss  aannaatt  ddee  llaa  
mmaatteeiixxaa  mmaanneerraa  ii  aammbb  eell  mmaatteeiixx  ffiinnaall,,  ii,,  eenn  eessccrriiuurree  aaiixxòò  ffaa  
qquuee  eellss  mmeeuuss,,  ddiigguueemm--nnee  rreemmoorrddiimmeennttss,,  ppuuggiinn  ddee  ttoo..  CCoomm  aa  
rreessppoonnssaabbllee  dd''uunn  ddeellss  sseeccttoorrss  mmééss  iimmppoorrttaannttss  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  
ppooddiiaa  hhaavveerr  aappoorrttaatt  mmoollttaa  iinnffoorrmmaacciióó  aall  CCoonnsseellll  
dd’’AAddmmiinniissttrraacciióó,,  ttoott  ii  eessttaarr,,  ccoomm  sseemmpprree  hhaavviiaa  ddiitt,,  eenn  uunnaa  
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ssiittuuaacciióó  ccoommpplliiccaaddaa::  ppeerr  ssoobbrree  llaa  ggeerrèènncciiaa  eenn  eell  CCoonnsseellll  ii  ppeerr  
ssoottaa  eenn  eell  lllloocc  ddee  ttrreebbaallll..  
  
VVaaiigg  rreeccoollzzaarr  eell  pprriimmeerr  ggeerreenntt  ffoorraasstteerr  ppeerrqquuèè  ccrreeiiaa  qquuee  eenn  
sseerr  ppeerr  ssoobbrree  ddee  ttoottss  ii  nneett  ddee  qquuaallsseevvooll  iinnfflluuèènncciiaa  ppaassssaaddaa,,  
oobbrraarriiaa  aammbb  eeqquuaanniimmiittaatt  ii  iinntteell··lliiggèènncciiaa,,  ppeerròò  eemm  vvaaiigg  
eeqquuiivvooccaarr::  nnoo  tteenniiaa  ttaallllaa,,  ffiinnss  ii  ttoott  ffííssiiccaa..  VVaa  rreessuullttaarr  sseerr  uunnaa  
ppeerrssoonnaa  iinneessttaabbllee  qquuee  vveeiiaa  ffaannttaassmmeess  aarrrreeuu..  NNoo  vvaa  sseerrvviirr  ppeerr  
aa  rreess  qquuee  ttoott  ssoovviinntt  jjoo  llii  rreeccoommaannééss  qquuee  nnoo  eess  ffiiqquuééss  eenn  eell  
ppaassssaatt  ddee  lleess  ppeerrssoonneess,,  qquuee  nnoo  vvoollgguuééss  ssaabbeerr--nnee  rreess  ddee  lleess  
lllluuiitteess  ii  ffòòbbiieess  ddee  ttoottss  nnoossaallttrreess  ii  mmaaii,,  mmaaii,,  llii  vvaaiigg  ffeerr  ccaapp  
ccoommeennttaarrii  nneeggaattiiuu  ddeellss  aallttrreess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll’’eemmpprreessaa..  EEnn  
vveeuurree  llaa  sseevvaa  ttrraajjeeccttòòrriiaa  nnoo  eemm  qquueeddàà  mmééss  rreemmeeii  qquuee  
ddiissttaanncciiaarr--mmee''nn,,  mmeennttrree  qquuee  eellll  jjaa  hhaavviiaa  ccaaiigguutt  ddee  ppllee  eenn  eell  
vviiccii  ddee  llaa  iinnttrriiggaa,,  ttaann  aarrrreellaatt  aa  llaa  ccaassaa..  NNoo  eemm  vvaaiigg  vveeuurree  ccaappaaçç  
dd''eennttrraarr  eenn  lllluuiitteess  ssootteerrrraaddeess  ii  mmaallaallttiisssseess..  
  
QQuuaann  jjoo  jjaa  eerraa  ffoorraa  ddeell  CCoonnsseellll,,  aaqquueesstt  ggeerreenntt  vvaa  sseerr  ssuubbssttiittuuïïtt  
ppeell  qquuee  sseerriiaa  ll''úúllttiimm,,  qquuee  vveenniiaa  pprreecceeddiitt  ppeerr  uunnaa  ffaammaa  
dd''eenntteerrrraaddoorr  dd''eemmpprreesseess..  EEnn  aaqquueessttss  mmoommeennttss  ttaann  ddiiffíícciillss,,    ssii  
hhaagguuééssssiimm  ttrroobbaatt  uunn  ggeerreenntt  ddee  vveerrttaaddeerraa  ttaallllaa  bbeenn  sseegguurr  qquuee  
nnoo  hhaauurriiaa  aacccceeppttaatt  eell  rreeppttee  qquuaann  ss''hhaagguuééss  aassssaabbeennttaatt  ddee  llaa  
vveerrttaaddeerraa  ssiittuuaacciióó  ddee  ll''eemmpprreessaa..      
  
EEnnccaarraa  aarraa,,  qquuaann  ppaarrlloo  aammbb  aallgguunn  aacccciioonniissttaa,,  nnoo  eennss  ssaabbeemm  
aavveenniirr  ddeell  ffiinnaall  ddee  ll''eemmpprreessaa..  ÉÉss  vveerrttaaddeerraammeenntt  mmoonnssttrruuóóss  
qquuee  eess  vveenngguuééss,,  eess  ppaagguueessssiinn  eellss  ttrreebbaallllaaddoorrss  ii  nnoo  eess  
ddoonneessssiinn  ccoommpptteess  ddeettaallllaattss  ddee  rreess  aallss  aacccciioonniisstteess  ii,,  mmééss  
ssoorrpprreenneenntt  ii  iinnccoommpprreennssiibbllee  vvaa  sseerr  eennccaarraa  qquuee  ccaapp  aacccciioonniissttaa  
pprrootteessttééss..  AAmmbb  ttoott  aaiixxòò,,  ssii  eell  rreessuullttaatt  ffiinnaall  hhaagguuééss  ddoonnaatt  zzeerroo,,  
ccoossaa  ttoottaallmmeenntt  iimmppoossssiibbllee,,  ss''hhaavviieenn  ddee  ddoonnaarr  ccoommpptteess  ii  
eexxpplliiccaacciioonnss  eenn  uunnaa  AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraall..  LLaa  ggrraann  
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CCooooooooooppeerraacciióónn  FFaabbrriill,,  ccoomm  eenn  ddeeiieenn  eellss  mmeeuuss  aammiiccss  ddee  
jjoovvee,,  ttoott  ffootteenntt--ssee''nn,,  vvaa  rreessuullttaarr  sseerr  uunn  ggrraann  bblluuff..  
  
EEll  ccoommppttaabbllee  ddeeiiaa  ssoovviinntt::  ““NNoossaallttrreess  ----  rreeffeerriinntt--ssee  aa  llaa  
ppootteenncciiaalliittaatt  eeccoonnòòmmiiccaa  ddee  ll''eemmpprreessaa  eenn  eellss  aannyyss  qquuaarraannttaa  ii  
cciinnqquuaannttaa  ----  ppooddrrííeemm  ffeerr  ddee  bbaannqquueerrss!!””  II  eennss  hhoo  ccrrèèiieemm..  EEll  
ffiinnaall  ddee  ll''eemmpprreessaa  vvaa  sseerr  aa  ccoonnsseeqqüüèènncciiaa  ddee  ccoomm  eess  vvaa  
""eessttrruuccttuurraarr""  dduurraanntt  aaqquueessttss  aannyyss  bboonnss,,  jjaa  qquuee  vvaa  pprreevvaalleerr  
sseemmpprree  ppeerr  ssoobbrree  ddee  ttootthhoomm,,  eell  ccrriitteerrii  dd''uunnaa  ssoollaa  ppeerrssoonnaa,,  
ccrriitteerrii  qquuee  nnoo  sseegguuiiaa  aa  nniivveellll  ppeerrssoonnaall,,  jjaa  qquuee,,  ffiinnss  aall  ffiinnaall,,  ttoottss  
eellss  oouuss  vvaarreenn  eessttaarr  ddiinnss  eell  mmaatteeiixx  cciisstteellll..  
  
SSii  aaqquueessttaa  nneeffaassttaa  ppoollííttiiccaa  hhaagguuééss  eessttaatt  aa  ccoonnsseeqqüüèènncciiaa  dd’’uunn  
vveerrttaaddeerr  ccoonnsseennss,,  eennccaarraa  eess  ppooddrriiaa  aaddmmeettrree,,  ppeerròò  nnoo  vvaa  sseerr  
aaiixxíí,,  hhii  hhaavviiaa  ooppiinniioonnss  bbeenn  ddiiffeerreennttss  sseemmpprree  ffeetteess  eenn  vveeuu  
bbaaiixxaa;;  eerreenn  tteemmppss  ddee  ddiiccttaadduurreess  ii  ttoottss  ssaabbeemm  ccoomm  ffuunncciioonneenn..    
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TTeenniiaa  qquuiinnzzee  aannyyss  qquuaann  eemm  ppoossaarreenn  aa  ttrreebbaallllaarr  eenn  llaa  mmaatteeiixxaa  
eemmpprreessaa  qquuee  ttrreebbaallllaavveenn  eellss    mmeeuuss  ppaarreess..  EEll  nnoorrmmaall  eerraa  
ccoommeennççaarr  aallss  ccaattoorrzzee,,  eeddaatt  eenn  qquuèè  vvaaiigg  aaccaabbaarr  eellss  eessttuuddiiss  ddee  
ccoommeerrçç,,  qquuee  eerraa  eell  mmààxxiimm  qquuee  eenn  aaqquueellllaa  èèppooccaa  eess  ppooddiiaa  ffeerr  
aallss  EEssccoollaappiiss..  SSii  eellss  EEssccoollaappiiss  hhaagguueessssiinn  ffeett  eell  bbaattxxiilllleerraatt  nnoo  
ccrreecc  qquuee  eell  mmeeuu  ppaarree  mm’’hhii  hhaagguuééss  eennccaammiinnaatt,,  eenn  ttoott  ccaass,,  nnoo  ssee  
ssaabbrràà  mmaaii,,  jjaa  qquuee  eell  qquuee  eellll  vvoolliiaa  eerraa  eessttaallvviiaarr--ssee  ddiinneerrss  ii  aa  mmii  
ttaammppoocc  eemm  sseedduuïïaa  eessttuuddiiaarr,,  ppeerròò  hhaauurriiaa  sseegguuiitt  ssii  ssee  mm''hhaagguuééss  
iimmppoossaatt..    TToott  ll''iinntteerrèèss  ddeell  mmeeuu  ppaarree  eenn  llaa  mmeevvaa  ffoorrmmaacciióó  eerraa  
qquuee  sseegguuííss  llaa  sseevvaa  pprrooffeessssiióó,,  llaa  ddee  mmeeccàànniicc  aammbb  
ll''eessppeecciiaalliittzzaacciióó  ddee  ttèèccnniicc  eenn  ggèènneerree  ddee  ppuunntt..  AAllss  ddoottzzee  aannyyss,,  
aa  mmééss,,  eemm  mmaattrriiccuullaarreenn  aa  lleess  ccllaasssseess  nnooccttuurrnneess  ddee  ll''EEssccoollaa  ddee  
BBeelllleess  AArrttss  ii  OOffiicciiss..  VVaaiigg  ffeerr  uunn  ccuurrss  ddee  ddiibbuuiixx  nnaattuurraall  ii  qquuaattrree  
ddee  lliinneeaall,,  eennttrree  ll''EEssccoollaa  ii  aa  ccaassaa  ddeell  sseennyyoorr    PPuuiiggddeemmoonntt,,  
pprrooffeessssoorr  ddee  ll’’EEssccoollaa..  
  
FFoouu  uunnaa  mmoolltt  bboonnaa  ffoorrmmaacciióó,,  jjaa  qquuee  eell  mmeeuu  ppaarree  eerraa  
ccoonnssiiddeerraatt  ccoomm  uunn  ddeellss  mmiilllloorrss  ttèèccnniiccss  eenn  mmeeccàànniiccaa  ii  ggèènneerree  
ddee  ppuunntt  dd''OOlloott,,  ppeerròò  sseennssee  ccaapp  ttiittuullaacciióó  ccoomm  jjoo  mmaatteeiixx,,  ccoossaa  
qquuee  hhee  ttrroobbaatt  aa  ffaallttaarr  ----  nnoo  ppeerr  mmaannccaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeennttss  ----  eenn  
mmoolltteess  cciirrccuummssttàànncciieess..  MMaallaauurraaddaammeenntt  lleess  ppeerrssoonneess,,  
dd''eennttrraaddaa,,  ssoolleenn  vvaalloorraarr--ssee  sseeggoonnss  eellss  ttííttoollss  qquuee  tteenneenn,,  aa  nnoo  
sseerr  qquuee  qquuii  hhaa  ddee  ffeerr  llaa  vvaalloorraacciióó  ssiigguuii  ppeerrssoonnaa  ddee  pprroouu  ttaallllaa..  
  
LL''eemmpprreessaa  hhaavviiaa  eessttaatt  ffuunnddaaddaa  ll''aannyy  11991166  ppeerr  uunnss  qquuaannttss  
ttrreebbaallllaaddoorrss,,  qquuee,,  ddeesspprrééss  ddee  ffeerr  eell  jjoorrnnaall  eenn  aallttrreess  eemmpprreesseess,,  
aa  hhoorreess  ddee  mmééss,,  ccrreeaarreenn  llaa  pprròòppiiaa..  AA  mmeessuurraa  qquuee  
pprroossppeerraarreenn  ss''iinntteeggrraarreenn  ddee  ppllee  eenn  llaa  pprròòppiiaa  ii,,  aa  ttoott  aaqquueellll  qquuee  
hhii  ttrreebbaallllaavvaa  ssee  llii  ddeessccoommppttaavvaa  uunnaa  ppeesssseettaa  ddee  llaa  sseettmmaannaaddaa  
ppeerr  ccrreeaarr  uunn  ffoonnss  ii  qquuaann  aarrrriibbaavvaa  aa  lleess  cciinnqquuaannttaa  ssee  llii  lllliiuurraavvaa  
uunnaa  aacccciióó  ddee  llaa  ccoommppaannyyiiaa  ii  eess  ccoonnvveerrttiiaa  eenn  aacccciioonniissttaa;;  
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ccoommeennççaanntt  ddee  nnoouu  aa  ccrreeaarr  uunn  aallttrree  ffoonnss  ppeerr  aaddqquuiirriirr  uunnaa  aallttrraa  
aacccciióó..    FFiinnss  qquuee  ll''eemmpprreessaa  vvaa  ccoommeennççaarr  aa  ffuunncciioonnaarr  ii  aa  tteenniirr  
ggrraannss  bbeenneeffiicciiss  nnoo  eess  vvaa  ppeerrddrree  aaqquueesstt  ssiisstteemmaa,,  jjaa  qquuee  llllaavvoorrss  
eellss  qquuee  hhii    eessttaavveenn  aall    ffrroonntt  pprrooccuurraavveenn  aauuggmmeennttaarr  llaa  sseevvaa  
ppaarrttiicciippaacciióó  eenn  eell  ccaappiittaall  ssoocciiaall,,  ii  eellss  eessttaattuuttss  ddee  llaa  ssoocciieettaatt  
ss''aannaavveenn  mmooddiiffiiccaanntt  sseeggoonnss  lleess  ccoonnvveenniièènncciieess  ddeellss  sseeuuss  
ddiirriiggeennttss..  
  
EEnn  llaa  ffuunnddaacciióó  ddee  ll''eemmpprreessaa  ttaammbbéé  ss''aaddmmeettiieenn  aacccciioonniisstteess  qquuee  
nnoo  hhii  ttrreebbaalllleessssiinn,,  ppeerròò  eellss  eessttaattuuttss  mmaarrccaavveenn  uunn  llíímmiitt  eenn  llaa  
ppaarrttiicciippaacciióó  ppeerr  ccaaddaa  aacccciioonniissttaa  ----  3300..000000  ppeesssseetteess  ----  ppeerr  ttaall  
dd''eevviittaarr  qquuee  ""eellss  ddee  ffoorraa""  ppoogguueessssiinn  ccoonnttrroollaarr  llaa  ccoommppaannyyiiaa..  
QQuuaann  ll''eemmpprreessaa  ccoommeennççàà  aa  sseerr  fflloorreenntt  ii  ""eellss  ddee  ddiinnss"",,  qquuee  llaa  
ddiirriiggiieenn,,  ttiinngguueerreenn  pprroouu  ccaappaacciittaatt  eeccoonnòòmmiiccaa  ppeerr  aaddqquuiirriirr  
mmééss  aacccciioonnss,,  aannuull··llaarreenn  llaa  ccllààuussuullaa  ddeellss  eessttaattuuttss,,  aall··lleeggaanntt  qquuee  
nnoo  eerraa  lllleeii,,  aammbb  eell  vviisstt  ii  ppllaauu  ddee  ll''AAsssseemmbblleeaa  dd''AAcccciioonniisstteess,,  
qquuee  eenn  ttoottaa  llaa  hhiissttòòrriiaa  ddee  ll''EEmmpprreessaa,,  iigguuaall  qquuee  eell  CCoonnsseellll  
dd''AAddmmiinniissttrraacciióó  eenn  eellss  aannyyss  fflloorreennttss,,  vvaa  sseerr  iinnooppeerraanntt,,  oo  mmiilllloorr  
ddiitt,,  eess  vvaa  pprrooccuurraarr  qquuee  ffooss  iinnooppeerraanntt,,  eenn  uunnaa  ppaarraauullaa,,  qquuee  nnoo  
mmoolleessttééss  llaa  ddiirreecccciióó..  
  
AAiixxíí  vvaa  ccoommeennççaarr  uunnaa  lllluuiittaa  ssootteerrrraaddaa  ii  sseennssee  qquuaarrtteerr  eennttrree  
ffaammíílliieess  ppeerr  ttaall  ddee  ppoosssseeiirr  eell  mmààxxiimm  dd''aacccciioonnss  ddee  llaa  mmaanneerraa  
qquuee  ffooss,,  vveettllllaanntt  mmoorriibbuunnddss  --  eess  ddeeiiaa  --,,  aapprrooppiiaanntt--ssee  ddee  
ddiippòòssiittss  eenn  ggaarraannttiiaa  ddee  pprréésstteeccss  qquuee  ffeeiiaa  ll''eemmpprreessaa  aa  
aacccciioonniisstteess,,  eenn  sseerr  tteemmppss  --  eellss  ddee  ppoossttgguueerrrraa  ----  ttaann  ddiiffíícciillss  ppeerr  
llaa  ggrraann  mmaajjoorriiaa  ddee  ggeenntt  ii  eevviittaanntt  ----  eemmppaarraanntt--ssee  eenn  eellss  eessttaattuuttss  
----  qquuee  aallgguunneess  aacccciioonnss  aanneessssiinn  aa  ppaarraarr  eenn  mmaannss  ddee  ppeerrssoonneess  
qquuee  ppooddiieenn  hhaavveerr  ““mmoolleessttaatt””..  LLaa  ppoossttgguueerrrraa  ffoouu    llllaarrggaa  ii  dduurraa,,  
llaa  rreepprreessssiióó  eerraa  bbrruuttaall  ii  llaa  ggaannaa  ttaammbbéé,,  jjaa  qquuee  eessccaasssseejjaavvaa  ttoott..  
EEnn  mmoollttss  aassppeecctteess  ffoouu  ppiittjjoorr  qquuee  eellss  ttrreess  aannyyss  ddee  gguueerrrraa  eenn    
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UUnnaa  ddee  lleess  pprriimmeerreess  aacccciioonnss  ddee  5500  ppeesssseetteess..  
((ffoorrmmaatt  rreedduuïïtt))  
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qquuèè,,  ttrreett  ddeell  ppeettiitt  bboommbbaarrddeeiigg  dd''uunn  ddiiaa  aall  ffiinnaall  ddee  llaa  
ccoonnffllaaggrraacciióó,,  nnoo  vviissqquuéérreemm  ccaapp  bbaattaallllaa..    
  
AAqquueessttss  pprréésstteeccss  qquuee  eess  ffeeiieenn  aallss  ttrreebbaallllaaddoorrss  aacccciioonniisstteess  qquuee  
ppaassssaavveenn  mmoommeennttss  ddee  ggrraannss  ddiiffiiccuullttaattss,,  mmeennttrree  ll''eemmpprreessaa  
ccoommeennççaavvaa  aa  tteenniirr  ggrraannss  gguuaannyyss,,  eess  ffeeiieenn  ppeennssaanntt  qquuee  nnoo  eess  
ppooddrriieenn  aammoorrttiittzzaarr  ii  aaiixxíí  aannnneexxiioonnaarr--ssee  lleess  aacccciioonnss;;  eess  vvaann  
ddoonnaarr  ccaassooss  qquuee  eenn  aammoorrttiittzzaarr  eell  pprréésstteecc  eellss  ttoorrnnaarreenn  lleess  
aacccciioonnss  qquuee  eerreenn  nnoommiinnaallss,,  ppeerròò  nnoo  eerreenn  lleess  mmaatteeiixxeess  qquuee  
ss''hhaavviieenn  ddeeiixxaatt  eenn  ddiippòòssiitt..  EEll  ddiissgguusstt  ddee  ll''aaffeeccttaatt  eerraa  
mmoonnuummeennttaall  eenn  ccoommpprroovvaarr  qquuee  lleess  sseevveess  aacccciioonnss,,  qquuee  eellss  
hhaavviieenn  ccoossttaatt  ttaannttss  ssuuoorrss,,  jjaa  hhaavviieenn  eessttaatt  aannnneexxiioonnaaddeess  ttoott  
ppeennssaanntt,,  oo  eessppeerraanntt,,    qquuee  nnoo  eess  ppooddrriiaa  aammoorrttiittzzaarr  eell  pprréésstteecc  
  
SSeeggoonnss  eellss  eessttaattuuttss,,  nnoo  eess  ppooddiiaa  ffeerr  ccaapp  ttrraassppààss  sseennssee  
ll''aauuttoorriittzzaacciióó  ddeell  CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó  ii  aaqquueesstt  nnoo  
ss''aassssaabbeennttaavvaa  ddee  rreess,,  ttoott  eessppeerraanntt  qquuee  ssee''llss  ooffeerrttééss  aallgguunnaa  
aacccciióó  ddeell  ccaappiittaall  ssoocciiaall,,  ccoossaa  qquuee  eess  ffeeiiaa  aammbb  ccoommppttaaggootteess  
ppeerr  ttaall  ddee  ssiilleenncciiaarr--llooss..  AAmmbb  ttoott,,  llaa  ffaammíílliiaa  qquuee  mmééss  aaccoonnsseegguuíí  
ffoouu  uunn  ddeeuu  ppeerr  cceenntt  ddeell  ccaappiittaall,,  uunn  aallttrree  eell  cciinncc  ii  ttrreess  oo  qquuaattrree  
ffaammíílliieess  eennttrree  uunn  ddooss  ii  uunn  ttrreess  ppeerr  cceenntt  ddeell  ccaappiittaall..    LLaa  mmeevvaa  
ffaammíílliiaa  eess  ttrroobbaavvaa  eenn  aaqquueesstt  úúllttiimm  ggrruupp..    LLaa  rreessttaa,,  ffiinnss  aarrrriibbaarr  
aa  uunnss  cciinncc--cceennttss  aacccciioonniisstteess,,  tteenniieenn  ppaarrttiicciippaacciioonnss  mmoolltt  mmééss  
mmooddeesstteess..  
  
MMaaii  eell  mmeeuu  ppaarree  nnoo  eemm  vvaa  cceeddiirr  ccaapp  aacccciióó,,  ffiinnss  qquuee  uunn  ddiiaa  vvaa  
mmoorriirr  uunn  ddeellss  aacccciioonniisstteess  pprriinncciippaallss  sseennssee  ddeesscceennddèènncciiaa  
ddiirreeccttaa  ii,,  eenn  ccoommeennttaarr--mmee  eell  ggeerreenntt  eenn  aaqquueellll  mmoommeenntt  qquuee  eellll  
eerraa  mmaarrmmeessssoorr  tteessttaammeennttaarrii,,  llii  vvaaiigg  pprreegguunnttaarr  oonn  hhaavviieenn  aannaatt  
aa  ppaarraarr  lleess  aacccciioonnss..  DDeesspprrééss  dd''uunnss  mmiinnuuttss,,  qquuee  eess  ffeerreenn  mmoolltt  
llllaarrggss,,  dd''uunn  ssiilleennccii  pprroouu  eexxppllíícciitt,,  eemm  pprreegguunnttàà  ::  
--  TT''iinntteerreesssseenn  aacccciioonnss  ??  
--  SSíí  ----  ffoouu  llaa  mmeevvaa  rreessppoossttaa..  
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CCaassuuaallmmeenntt....((????))  aall  ccaapp  dd''uunnss  ppooccss  ddiieess  mm''ooffeerriirreenn  uunneess  
qquuaanntteess  aacccciioonnss,,  eell  pprriimmeerr  ttiittuullaarr  ddee  lleess  qquuaallss  hhaavviiaa  eessttaatt  uunnaa  
ooppeerrààrriiaa  ddee  ll''eemmpprreessaa  qquuee  lleess  hhaavviiaa  ddeeiixxaatt  eenn  hheerrèènncciiaa  aa  uunnaa  
sseevvaa  ggeerrmmaannaa  ii  aaqquueessttaa  aall  sseeuu  ggeerrmmàà  ccaappeellllàà,,  qquuee,,  
ccoonnsseeqqüüeenntt  aammbb  eell  sseeuu  vvoott  ddee  ppoobbrreessaa,,  lleess  hhaavviiaa  ttrraassppaassssaatt  aa  
uunnaa  aallttrraa  ggeerrmmaannaa  mmoonnjjaa,,  ii  bbeenn  sseegguurr  qquuee  ttaammbbéé  ppeerr  hheerrèènncciiaa  
aannaarreenn  aa  ppaarraarr  aa  llaa  pprriioorraa  ddeell  ccoonnvveenntt..  FFiinnss  qquuee,,  aaqquueessttaa  
úúllttiimmaa  mmaannccaaddaa  ddee  ffoonnss  ppeerr  ffeerr  uunn  ppiiss  ppeerr  aall  ccaappeellllàà  ddeell  
ccoonnvveenntt,,  ssee  lleess  vvoolliiaa  vveennddrree..  EEnn  aaqquueellllss  mmoommeennttss  eell  rreeccttoorr  ddee  
llaa  ppaarrrròòqquuiiaa  aa  qquuèè  ppeerrttaannyyiiaa  eell  mmoossssèènn  qquuee  hhaavviiaa  ttrraassppaassssaatt  
lleess  aacccciioonnss  aa  llaa    ggeerrmmaannaa,,  hhaavviiaa  aannaatt  aa  ddeemmaannaarr  aall  ggeerreenntt  ddee  
ll''eemmpprreessaa  aajjuuddaa  eeccoonnòòmmiiccaa  ppeell  mmoossssèènn  qquuee  vviivviiaa  aammbb  mmoollttaa  
ppeennúúrriiaa,,  mmeennttrree  jjoo  aaddqquuiirriiaa,,  pprroobbaabblleemmeenntt  dd''uunnaa  ffoorrmmaa  
aannttiieessttaattuuààrriiaa,,  lleess  aacccciioonnss  cceeddiiddeess  aa  llaa  ggeerrmmaannaa..  
  
  
  



                                                                                                                                                                                          PPEETTIITTAA  HHIISSTTÒÒRRIIAA  DD’’ UUNN  GGRRAANN  BBLLUUFF                        1177  

                                                                                                                                                        
                                                                                                      
  

  

              
UUnnaa  ddee  lleess  aacccciioonnss  qquuee  eemm  ffoouu  ttrraassppaassssaaddaa..  
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LLLLLLLLaaaaaaaa        pppppppprrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaa        ffffffffeeeeeeeeiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaa        
  
LLaa  pprriimmeerraa  ffeeiinnaa  qquuee  eemm  mmaannàà  eell  mmeeuu  ppaarree  qquuaann  vvaaiigg  eennttrraarr  
dd''aapprreenneenntt  aall  ttaalllleerr  mmeeccàànniicc  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  ffoouu  aaddrreeççaarr  ffeerrrrooss  
rreettoorrççaattss  pprroocceeddeennttss  ddee  lleess  oobbrreess..  II  aaiixxíí  vvaaiigg  ""aaccoonnsseegguuiirr""  lleess  
pprriimmeerreess  ""mmuulleess""  aa  lleess  mmaannss..    
  
EEnn  eell  ttaalllleerr  hhii  ttrreebbaallllààvveemm  uunn  ooppeerraarrii  ii  ddooss  aapprreenneennttss,,  ii  hhii  
hhaavviiaa  llaa  mmaaqquuiinnààrriiaa  ssuuffiicciieenntt  ppeerr  ddiivveerrttiirr--ss''hhii,,  ppeerrqquuèè  aa  
ll''aanntteerriioorr  eemmpprreessaa,,  CCaann  DDeessccaallss,,  eess  ccoonnssttrruuïïeenn  eellss  tteelleerrss  ppeerr  
úúss  pprrooppii  ddiisssseennyyaattss  ppeell  mmeeuu  ppaarree,,  qquuee  jjuunnttaammeenntt  aammbb  eell  sseeuu  
ggeerrmmàà  jjaa  eessttaavveenn  aa  ll''eemmpprreessaa,,  ll''uunn  ccoomm  aa  ttèèccnniicc  ii  ll''aallttrree,,  ll''oonnccllee  
PPeerriiccuu,,  ccoomm  aa  ggeerreenntt,,  aabbaannss  qquuee  ffooss  aaddqquuiirriiddaa  ppeerr  CCooffaassaa..  NNoo  
ccrreecc  qquuee  eenn  eellss  aannyyss  vviinntt  ffooss  ccoorrrreenntt  qquuee  lleess  eemmpprreesseess  eess  
ccoonnssttrruuïïssssiinn  llaa  mmaaqquuiinnààrriiaa  ppeerr  aa  úúss  pprrooppii  ii  ccaall  ddeessttaaccaarr  qquuee  
CCaann  DDeessccaallss  jjaa  eerraa  uunnaa  eemmpprreessaa  iimmppoorrttaanntt..  
  
CCoomm  ddèèiieemm,,  ffoorreenn  uunnss  tteemmppss  ddiiffíícciillss  eellss  ddee  llaa  ppoossttgguueerrrraa;;  
eessccaasssseejjaavvaa  ttoott  ii  mmoollttss  rreeccaannvviiss  ii  aacccceessssoorriiss  ss''hhaavviieenn  
dd''aaccoonnsseegguuiirr  ddee  ccoonnttrraabbaann..  AAiixxòò  ffeeiiaa  qquuee  eennss  eessppaavviillééssssiimm  aa  
ffaabbrriiccaarr  eellss  qquuee  mmééss  nneecceessssiittààvveemm  ii  ccoomm  mmééss  ccoommpplliiccaattss  
eerreenn,,  mmééss  ddiivveerrttiiddaa  rreessuullttaavvaa  llaa  sseevvaa  ffaabbrriiccaacciióó..    
  
NNoo  eennss  ppoorrttààvveemm  bbéé  eennttrree  eellss  ddooss  aapprreenneennttss;;  ll''aallttrree,,  ffiillll  dd''uunn  
""aacccciioonniissttaa  ddee  ffoorraa"",,  eemm  tteenniiaa  ggeelloossiiaa  ppeerrqquuèè  eell  mmeeuu  ppaarree,,  eenn  
ooccaassiioonnss,,  tteenniiaa  mmééss  iinntteerrèèss  eenn  eennsseennyyaarr--mmee  aa  mmii  qquuee  aa  eellll,,  
ccoossaa  mmoolltt  nnaattuurraall..  EEnn  lleess  ccoonnttíínnuueess  iinnssiinnuuaacciioonnss  ii  aaggrreessssiioonnss  
ddee  qquuèè  eerraa  oobbjjeeccttee,,  ppeerr  ppaarrtt  ddee  ll''aallttrree  aapprreenneenntt,,  jjoo  pprrooccuurraavvaa  
ooffeerriirr--llii  ll''aallttrree  ggaallttaa  ccoomm  ddiiuueenn  eellss  EEvvaannggeelliiss  ii  aaiixxíí  eemm  
jjuussttiiffiiccaavvaa  aa  mmii  mmaatteeiixx,,  ccrreeiieenntt--mmee  ccoonnsseeqqüüeenntt  aammbb  llaa  mmeevvaa  
ccoonnddiicciióó  ddee  mmeemmbbrree  dd''AAcccciióó  CCaattòòlliiccaa..    
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PPaassssaavvaa  mmoolltteess  hhoorreess  eenn  eell  ttaalllleerr  ddeesspprrééss  ddee  ll''hhoorraarrii  nnoorrmmaall  
ddee  ttrreebbaallll  ffaabbrriiccaanntt  ttoott  eell  qquuee  tteenniiaa  aallgguunn  iinntteerrèèss,,  mmààqquuiinneess  ddee  
ffoottooggrraaffiiaarr,,  dd''eennqquuaaddeerrnnaarr,,  eenncceenneeddoorrss,,  eessccuuttss  ddeell  BBaarrççaa  
dd''aarraamm  rreeppoollssaatt,,  ii  iinnffiinniittaatt  dd''aappaarreellllss  ddee  ttoottaa  mmeennaa..  EEll  qquuee  mmééss  
iimmppoorrttàànncciiaa  tteenniiaa  eerreenn  lleess  ppeecceess  ddee  rreeccaannvvii  ppeerr  aa  mmààqquuiinneess  
ddee  ccoossiirr,,  ttootteess  eelllleess  ddee  pprroocceeddèènncciiaa  eessttrraannggeerraa..  LLeess  ppeecceess  ddee  
rreeccaannvvii  iinneexxiisstteennttss  eenn  eell  mmeerrccaatt  aa  ccaauussaa  ddee  llaa  ssiittuuaacciióó  ppoollííttiiccaa  
ddeell  ppaaííss  ----  eerraa  qquuaassii  iimmppoossssiibbllee  ffeerr  iimmppoorrttaacciioonnss  ----  lleess  
ffaabbrriiccààvveemm  aall  ttaalllleerr  ddee  ll’’eemmpprreessaa..    CCoomm  qquuee  ttrreebbaallllaavvaa  mmééss  
hhoorreess  ddee  lleess  ddeegguuddeess,,  ----  88  aall  ddiiaa,,  ll''hhoorraarrii  ooffiicciiaall,,  66  ddiieess  aa  llaa  
sseettmmaannaa  ----  ffeeiiaa  lleess  ssèèrriieess  ddee  ppeecceess  mmééss  nnoommbbrroosseess  ii  aaiixxíí  
gguuaannyyaavvaa  ddiinneerrss  eexxttrraa  jjaa  qquuee  llaa  ppaaggaa  eerraa  mmoolltt  mmiinnssaa  
ccoommppaarraatt  aammbb  eell  ttrreebbaallll  qquuee  rreeaalliittzzaavvaa..  
  
LLaa  mmaajjoorriiaa  ddee  ppeecceess  ddee  mmààqquuiinneess  ddee  ccoossiirr  lleess  cceemmeennttààvveemm  
aammbb  cciiaannuurr  uunnaa  vveeggaaddaa  aaccaabbaaddeess,,  ppeerr  ttaall  qquuee  ss''eenndduurriissssiinn  
ssuuppeerrffiicciiaallmmeenntt..  UUnn  ddiiaa,,  qquuaann  mm’’aaccoossttaavvaa  aa  llaa  ffoorrnnaall  aa  mmiirraarr  eell  
ggrreessooll  ppeerr  vveeuurree  ssii  ss''hhaavviiaa  ffooss,,  vvaa  eexxpplloottaarr  llaa  ccaappaa  ssuuppeerriioorr  
eessqquuiittxxaanntt--mmee  ttoottaa  llaa  ccaarraa  aammbb  cciiaannuurr  rrooeenntt..    SSeennssee  ddiirr  rreess  aa  
nniinnggúú  vvaaiigg  aannaarr  aa  llaa  ffaarrmmààcciiaa  ii  eell  ffaarrmmaaccèèuuttiicc  eessvveerraatt  eemm  
ddiigguuéé  qquuee  aannééss  rrààppiiddaammeenntt  aall  mmeettggee,,  mmeennttrree  llaa  sseennyyoorraa  
SSiimmóónn,,  ----  eessppoossaa  ddeell  ffuunnddaaddoorr  ddee  llaa  aarraa  ggrraann  eemmpprreessaa  ddeell  
mmaatteeiixx  nnoomm,,  ccoobbeejjaaddaa  ppeerr  lleess  ggrraannss  mmuullttiinnaacciioonnaallss  ----,,  vveeïïnnaa  
ddeell  bbaarrrrii  oonn  vviivvííeemm,,  eess  ttrroobbaavvaa  aa  llaa  ffaarrmmààcciiaa  ii  ss''eessccaannddaalliittzzaavvaa  
ddee  vveeuurree’’mm  aannaarr  ssooll  eenn  aaqquueelllleess  cciirrccuummssttàànncciieess..  EEll  mmeettggee  
tteenniiaa  llaa  ssaallaa  dd''eessppeerraa  pplleennaa  ddee  ggeenntt  ii  vvaaiigg  eessttaarr  eessppeerraanntt  qquuee  
eemm  ttooqquuééss  eell  ttoorrnn  ffiinnss  qquuee  vvaa  aarrrriibbaarr  eell  ppaarree,,  qquuee  eenn  
aassssaabbeennttaarr--ssee  ddee  ll''aacccciiddeenntt  eemm  vvaa  sseegguuiirr  eell  rraassttrree  ii  qquuaann  vvaa  
eennttrraarr  aa  llaa  ssaallaa  dd''eessppeerraa  ddee  llaa  ccoonnssuullttaa  ddeell  mmeettggee  eemm  ffeeuu  
ppaassssaarr  eell  pprriimmeerr,,  ttoott  rreeccrriimmiinnaanntt  aallss  pprreesseennttss  qquuee  uunn  
aacccciiddeennttaatt  ttéé  sseemmpprree  pprreeffeerrèènncciiaa..    PPeerr  ssoorrtt  aammbb  uunnaa  ppoommaaddaa  
ppeerr  aa  ccrreemmaaddeess  eess  ssoolluucciioonnàà,,  jjaa  qquuee  eell  cciiaannuurr  ééss  aallttaammeenntt  
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mmeettzziinnóóss  ppeerr  vviiaa  bbuuccaall,,  ii  llaa  rraappiiddeessaa  eenn  ttaannccaarr  eellss  uullllss  eemm  vvaa  
eevviittaarr  mmaallss  mmaajjoorrss..  
  
VVaaiigg  ccoommeennççaarr  dd''aapprreenneenntt  gguuaannyyaanntt  sseettzzee  ppeesssseetteess  aa  llaa  
sseettmmaannaa  ii  eell  tteerrcceerr  aannyy  eenn  gguuaannyyaavvaa  uunneess  ttrreennttaa,,  mmeennttrree  eell  
vvaalloorr  ddee  lleess  ppeecceess  qquuee  ffaabbrriiccaavvaa  eerraa  cceenntteennaarrss  ddee  vveeggaaddeess  
mmaajjoorr..    MMaaii  vvaaiigg  ccoonnssiiddeerraarr  qquuee  nnoo  ffooss  ccoorrrreeccttee  ffeerr  ppeecceess    ppeell  
mmeeuu  ccoommppttee,,    jjaa  qquuee  eell  mmaatteerriiaall  eemmpprraatt  tteenniiaa  mmoolltt  ppoocc  vvaalloorr,,  
iigguuaall  qquuee  llaa  uuttiilliittzzaacciióó  ddeell    ttaalllleerr..  EEll  qquuee  ssíí  qquuee  eerraa  vvaalluuóóss  eerraa  
eell  mmeeuu  ttrreebbaallll,,  pprroovvaa  dd''aaiixxòò  ééss  ll''eelleevvaatt  pprreeuu  qquuee  eenn  ttrreeiiaa,,  ppeerr  
llaa  sseevvaa  ppeerrffeecccciióó,,  eessccaasssseettaatt  ii  ffaallttaa  ddee  ccoommppeettèènncciiaa..    GGrrààcciieess  
aa  aaiixxòò  vvaaiigg  ppaassssaarr  aaqquueellllss  tteemmppss  ddee  jjoovveennttuutt  aammbb  cceerrttaa  
ffoollggaannççaa..    
  
EEll  sseeggoonn  aannyy  ccoommeennççaarreenn  lleess  ddeessaavviinneenncceess  aammbb  eell  ppaarree..  JJoo  
vvoolliiaa  sseegguuiirr  aall  mmeeuu  aaiirree,,  ddeeffeeccttee  oo  vviirrttuutt  qquuee  sseemmpprree  hhee  ttiinngguutt,,  
ddeeppèènn  ddee  ccoomm  eess  mmiirrii..  CCaaddaa  vveeggaaddaa  mm''aavveennttuurraavvaa  aa  ffeerr  
ppeecceess  mmééss  ddiiffíícciillss,,  eennggiinnyyaanntt  pprroocceeddiimmeennttss  aa  vveeggaaddeess  
ppeerriilllloossooss..  LLaa  ffrraassee  qquuee  ssoovviinntt  sseennttiiaa  ddeell  ppaarree  eerraa::    
--  NNoo  tt''eemmmmeerrddiiss  ----  ii  ss''eemmpprreennyyaavvaa  ppeerrqquuèè  jjoo  nnoo  llii  ffeeiiaa  ccaass..  
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EEll  mmeeuu  ppaarree  aall  ccoossttaatt  dd’’uunn  ddeellss  tteelleerrss  ddiisssseennyyaattss  ppeerr  eellll  ii  
ccoonnssttrruuïïttss  eenn  eell  ttaalllleerr  ddee  llaa  mmaatteeiixxaa  eemmpprreessaa  ddee  CCaann  DDeessccaallss..  
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DDee  ppeettiitt,,  qquuaann  CCaann  DDeessccaallss  jjaa  hhaavviiaa  ddeessaappaarreegguutt,,  aa  ccaassaa  hhii  
hhaavviiaa  ddiivveerrssiittaatt  dd’’iimmpprreessooss,,  ccoomm  aaqquueesstt  ----  sseennssee  rreedduuiirr  ----  qquuee  
eell  ppaarree  ppoorrttaavvaa  ii  ss’’uuttiilliittzzaavveenn  ppeerr  ccoosseess  ddiivveerrsseess..  AAqquueessttss  
nnúúmmeerrooss  ssóónn  ddeell  ppaarree..  
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EEEEEEEEllllllllssssssss        aaaaaaaannnnnnnnyyyyyyyyssssssss        bbbbbbbboooooooonnnnnnnnssssssss        
        
EEllss  aannyyss  qquuaarraannttaa  ii  cciinnqquuaannttaa  ffoorreenn  eellss  mmééss  fflloorreennttss  ppeerr  aa  
ll''eemmpprreessaa..  EEll  rriittmmee  ddee  ttrreebbaallll  eerraa  ffrreennèèttiicc  ppeerr  ffeerr  uunn  mmiilliióó  ddee  
ppeecceess  ddee  ggèènneerree  ddee  ppuunntt  aa  ll''aannyy..  SS''aaccoonnsseegguuiirreenn  ggrraannss  
bbeenneeffiicciiss  qquuee  ss''uuttiilliittzzaarreenn  ppeerr  ffeerr  ccoonnttíínnuueess  aammpplliiaacciioonnss  ddee    
lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  ii  ccoonnsseeqqüüeennttmmeenntt  ddee  ccaappiittaall..  EEll  qquuee  mmééss  
iimmppoorrttàànncciiaa  eess  ddoonnaavvaa  eenn  ffeerr  uunnaa  aammpplliiaacciióó  ddee  ccaappiittaall  eerraa  ffeerr--
llaa  ppeerr  uunneess  qquuaannttiittaattss  eenn  qquuèè  hhii  hhaagguuééss  mmoollttss  ttrreennccaattss,,  ppeerr  ttaall  
ddee  rreeppaarrttiirr--ssee  lleess  aacccciioonnss  eessccaadduusssseerreess  eennttrree  eellss  ddiirriiggeennttss..  
SSoollaammeenntt  dduueess  oo  ttrreess  ppeerrssoonneess  ssaabbiieenn  qquuiinnaa  eerraa  llaa  ssiittuuaacciióó  
eeccoonnòòmmiiccaa  ddee  ll''eemmpprreessaa  ii  qquuiinneess  eerreenn  lleess  sseevveess  qquuaannttiioosseess  
rreesseerrvveess  mmoonneettààrriieess..  
  
EEllss  ccoommppoonneennttss  ddeell  CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó  eerreenn  eessccoolllliittss  
ccuurroossaammeenntt  ppeerrqquuèè  nnoo  ppoorrtteessssiinn  pprroobblleemmeess  ii  nnoo  eessttaavveenn  
aassssaabbeennttaattss  ddee  lleess  qqüüeessttiioonnss  iimmppoorrttaannttss,,  eennttrreetteenniinntt--llooss  eenn  llaa  
mmaaggnniiffiiccaacciióó  dd''aassssuummpptteess  ddee  ppooccaa  rreelllleevvàànncciiaa..  EEnn  aaccaabbaarr--ssee  
uunn  bbaallaannçç,,  llaa  ddiirreecccciióó  ssoolliiaa  pprrooppoossaarr  aall  CCoonnsseellll  eell  ppeerrcceennttaattggee  
ddee  bbeenneeffiicciiss  qquuee  ppeennssaavveenn  ppaaggaarr  aallss  aacccciioonniisstteess  ----  dduurraanntt  eellss  
aannyyss  bboonnss  eerreenn  eessccaannddaalloossooss  ----;;  aallgguunn  ccoonnsseelllleerr  pprreegguunnttaavvaa  ssii  
eess  ppooddiiaa  ffeerr  ii  ssee  llii  ccoonntteessttaavvaa  aaffiirrmmaattiivvaammeenntt  ii,,  sseennssee  mmééss  
pprreeààmmbbuullss,,  ll''aassssuummppttee  ss''aapprroovvaavvaa..  
  
EEss  ppooddiieenn  ppaaggaarr  uunnss  iinntteerreessssooss  ttaann  eelleevvaattss  ----  aarrrriibbaarreenn  ffiinnss  uunn  
5500  %%  ddeell  ccaappiittaall  ssoocciiaall  ----  ppeerrqquuèè  aaqquueesstt  eerraa  mmoolltt  bbaaiixx,,  nnoo  
rreefflleeccttiiaa  eell  vvaalloorr  ““rreeaall””  ddee  ll''eemmpprreessaa..  EEllss  iinntteerreessssooss  eess  
ppaaggaavveenn  ppaarrttiiccuullaarrmmeenntt  aa  ccaaddaa  aacccciioonniissttaa  aammbb  llaa  
rreeccoommaannaacciióó  qquuee  ffoossssiinn  ddiissccrreettss  ii  nnoo  hhoo  ccoommeenntteessssiinn,,  ppeerr  lleess  
rreeppeerrccuussssiioonnss  ffiissccaallss  qquuee  ppoogguuééss  tteenniirr..  LL''aassssuummppttee  ffiissccaall  eerraa  
uuttiilliittzzaatt  aa  ttootthhoorraa  ppeerrqquuèè  eellss  aacccciioonniisstteess  eessttiigguueessssiinn  eell  qquuee  
ssee’’nn  ddiiuu  qquuiieettss,,  ii  eerraa  mmoottiiuu  ssuuffiicciieenntt  ppeerrqquuèè  nniinnggúú  ttiinngguuééss  llaa  
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tteemmppttaacciióó  ddee  vvoolleerr  ssaabbeerr  mmaassssaa  ccoosseess  ssoobbrree  ll''aaddmmiinniissttrraacciióó  
ddee  ll''eemmpprreessaa..  
  
PPeerr  ttaall  ddee  nnoo  sseerr  mmaassssaa  ccoonnttrroollaattss  ppeellss  iinnssppeeccttoorrss  dd’’hhiisseennddaa  ii  
llaa  ttrriisstteemmeenntt  ffaammoossaa  FFiissccaalliiaa  ddee  TTaassaass,,  eess  ddeecciiddíí  ttrraassllllaaddaarr  eell  
ddoommiicciillii  ssoocciiaall  aa  uunn  ppiiss  qquuee  eess  llllooggàà  aa  MMaaddrriidd;;  aaqquuíí  eerraa  uunnaa  
eemmpprreessaa  mmaassssaa  iimmppoorrttaanntt  ii  aallllàà  eess  ppaassssaavvaa  mmééss  
ddeessaappeerrcceebbuutt..  MMaallaauurraaddaammeenntt,,  aarraa,,  ppeerr  lleess  ddiitteess  ccaauusseess  ii  
aallttrreess,,  hhii  hhaa  eemmpprreesseess  dd’’aaqquuíí  aa  CCaattaalluunnyyaa,,  qquuee  ttaammbbéé  tteenneenn  eell  
ddoommiicciillii  ooffiicciiaall  aa  MMaaddrriidd  ii  ddiicc  mmaallaauurraaddaammeenntt,,  ppeerrqquuèè  ééss  uunnaa  
ddeemmoossttrraacciióó  ddee  ffaallttaa  dd’’aammoorr  aall  nnoossttrree  ppaaííss..  EEll  ddiiaa  qquuee  llaa  
mmaajjoorriiaa  ddeellss  nnoossttrreess  eemmpprreessaarriiss  nnoo  ssiigguuiinn  bboottiifflleerrss  hhaauurreemm  ffeett  
uunn  ggrraann  ppaass  eennddaavvaanntt  ppeerr  rreeffeerrmmaarr  llaa  nnoossttrraa  iiddeennttiittaatt..  
  
NNoo  ss''uuttiilliittzzaarreenn  lleess  qquuaannttiioosseess,,  eenn  eell  sseeuu  mmoommeenntt,,  rreesseerrvveess  
mmoonneettààrriieess  eexxiisstteennttss  ppeerr  ffeerr  iinnvveerrssiioonnss  ppeennssaanntt  eenn  eell  ffuuttuurr  ii,,  
aammbb  llaa  ccoonnttíínnuuaa  ddeevvaalluuaacciióó,,  qquuaann  vviinngguueerreenn  lleess  vvaaqquueess  
ffllaaqquueess  ssoollaammeenntt  sseerrvviirreenn  ppeerr  aalllleettaarr  eellss  xxuurrmmeerrss,,  sseemmpprree  ddee  
ppooccaa  ttaallllaa  ppeerròò  aaffaammaattss,,  qquuee  vveenniieenn  ddee  ffoorraa  ii  ss''aapprrooffiittaavveenn  ddee  
llaa  iinneeppttiittuudd  ddeellss  aallttss  ddiirriiggeennttss  ddee  ttoorrnn,,  ffiinnss  qquuee  llaa  vvaaccaa  nnoo  vvaa  
ddoonnaarr  mmééss  lllleett..  
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AAqquueessttss  aannyyss  eeccoonnòòmmiiccaammeenntt  ttaann  bboonnss,,  mmééss  ddeegguuttss  aa  llaa  
ffaavvoorraabbllee  ccoonnjjuunnttuurraa  ddeell  mmoommeenntt  qquuee  aa  uunnaa  bbrriillllaanntt  ddiirreecccciióó,,  
ffoorreenn  eellss  mmééss  ccrrííttiiccss  ddee  llaa  hhiissttòòrriiaa  ddee  llaa  ccoommppaannyyiiaa  ppeerrqquuèè  nnoo  
tteenniiaa  uunnaa  aaddeeqquuaaddaa  ddiirreecccciióó  eemmpprreessaarriiaall,,  ssoollaammeenntt  hhii  hhaavviiaa  
uunnss  ssiimmpplleess  aaddmmiinniissttrraaddoorrss..  EEss  ddeessaapprrooffiittàà  ll''ooccaassiióó  ppeerr  
eennccaarraarr--llaa  eenn  eell  ffuuttuurr  ii,,  ccoomm  qquuee  eess  rreeppaarrttiieenn  eessccaannddaalloossooss  
ddiivviiddeennddss,,  eellss  aacccciioonniisstteess,,  ttoott  ii  qquuee  aallgguunnss  dd''eellllss  ss''aaddoonnaavveenn  
qquuee  eess  ppoorrttaavvaa  uunnaa  ppoollííttiiccaa  eeqquuiivvooccaaddaa,,  ccaallllaavveenn..  SSii  aallgguunn  
aacccciioonniissttaa  ----  ddee  ddiinnss  ----  pprriivvaaddaammeenntt,,  ss''aattrreevviiaa  aa  ddeennuunncciiaarr  llaa  
ppooccaa  iinnqquuiieettuudd  qquuee  hhii  hhaavviiaa  ppeerr  ffeerr  qquuee  ll''eemmpprreessaa  
ss''eessttrruuccttuurrééss  ddee  ccaarraa  aall  ffuuttuurr,,  rreebbiiaa  ccoomm  aa  rreessppoossttaa  ddeell  mmààxxiimm  
rreessppoonnssaabbllee  eenn  aaqquueellllss  aannyyss::  
--  EEllss  qquuee  vviinngguuiinn  ddaarrrreerree  mmeeuu,,  qquuee  eellss  ddoonniinn  ppeell  ccuull..  
II  aaiixxíí  ss''aannaavvaa  ffeenntt  ccaammíí  ppeerr  aarrrriibbaarr  iinneexxoorraabblleemmeenntt  aa  uunn  ffiinnaall  
vveerrggoonnyyóóss..  SSeemmbbllaavvaa  uunn  eeddiiffiiccii  ssòòlliidd,,  ppeerròò  tteenniiaa  eellss  ffoonnaammeennttss  
eexxttrraaoorrddiinnààrriiaammeenntt  ffeebblleess..      
  
SSii  eexxeemmppllaarr  ffoouu  llaa  ccooooppeerraacciióó  ddee  ttoottss  ppeerr  aaiixxeeccaarr  ll''eemmpprreessaa,,  
nnoo  eess  ppoott  ddiirr  eell  mmaatteeiixx  qquuaann  eellss  rreessuullttaattss  eeccoonnòòmmiiccss  ffoorreenn  ttaann  
ppoossiittiiuuss..  LLaa  ccrrííttiiccaa  ddeessttrruuccttiivvaa,,  llaa  ggeelloossiiaa  dd''uunnss  eennvveerrss  eellss  
aallttrreess  ii  lleess  ccoonnttíínnuueess  ddiissccòòrrddiieess  ccoonnsseennttiiddeess  ppeerr  llaa  ddiirreecccciióó  
ppeerr  ttaall  ddee  jjuussttiiffiiccaarr  llaa  sseevvaa  aaccttiittuudd  ddiiccttaattoorriiaall  ii  aaiixxíí  mmaanntteenniirr  llaa  
ddeessuunniióó,,  aannaarreenn  ccrreeaanntt  uunn  aammbbiieenntt  eennrraarriitt  ccaaddaa  vveeggaaddaa  mmééss  
iinnssuuppoorrttaabbllee..  LLaa  uunniióó  qquuee  hhii  hhaa  mmoolltteess  vveeggaaddeess  eennttrree  eellss  
éésssseerrss  hhuummaannss  qquuaann  hhii  hhaa  mmoommeennttss  ddiiffíícciillss  ii  ss''hhaann  ddee  vvèènncceerr  
ggrraannss  oobbssttaacclleess  ppeerr  ttiirraarr  eennddaavvaanntt,,  qquueeddaa  eessmmiiccoollaaddaa  eenn  eell  
mmoommeenntt  qquuee  vvéénneenn  tteemmppss  ddee  ffoollggaannççaa  ii  ttoottss  vvoolleenn  ppaarrttiicciippaarr  
eenn  eell  rreeppaarrttiimmeenntt  ddeell  ppaassttííss  aammbb  uunn  ttaallll  mmééss  ggrrooss  qquuee  nniinnggúú,,  
ss''hhii  ccrreeuueenn  aammbb  ddrreett,,  ii  aaiixxíí  aauuttoojjuussttiiffiiqquueenn  llaa  sseevvaa  aammbbiicciióó  ii  
ggeelloossiiaa..  
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ÉÉss  mmoolltt  ffrreeqqüüeenntt  qquuee  uunnaa  ppeettiittaa  eemmpprreessaa,,  ddiirriiggiiddaa  dd''uunnaa  ffoorrmmaa  
ppeerrssoonnaall,,  vvaaggii  ccrreeiixxeenntt  sseennssee  eessttrruuccttuurraarr--ssee  aaddeeqquuaaddaammeenntt  ii  
pprreevveeiieenntt  uunn  ccrreeiixxeemmeenntt  ccoonnttiinnuuaatt..    ÉÉss  mmoolltt  ffrreeqqüüeenntt  qquuee  lleess  
ppeerrssoonneess  eess  ccrreegguuiinn  iinnssuubbssttiittuuïïbblleess,,  qquuaann  ss''aattrriibbuueeiixxeenn  èèxxiittss,,  
mmééss  aa  ccaauussaa  ddee  lleess  cciirrccuummssttàànncciieess  ffaavvoorraabblleess  ddeell  mmoommeenntt,,  
qquuee  aa  uunnss  ppllaanntteejjaammeennttss  ii  pprroojjeecctteess  ffrruuiitt  ddee  ll''eessttuuddii  ii  llaa  
ppllaanniiffiiccaacciióó,,  èèxxiittss  qquuee  ssii  eess  ccoommppaarrttiissssiinn  ddoonnaarriieenn  mmééss  ffoorrççaa  aa  
ll''eeqquuiipp  ii  iill··lluussiióó  aa  ttoottss  eellss  ccooll··llaabboorraaddoorrss,,  ssii  ééss  qquuee  eess  pprreettéénn  
tteenniirr  uunn  bboonn  eeqquuiipp..    AAmmbb  aaqquueesstteess  mmaannccaanncceess,,  nnoo  ééss  eessttrraannyy  
qquuee  qquuaann  eell  pprroodduuccttee  qquuee  eess  ffaabbrriiccaavvaa  jjaa  nnoo  sseedduuïïaa  eellss  
ccoonnssuummiiddoorrss,,  nnoo  eess  vvaa  ssaabbeerr  eevvoolluucciioonnaarr  oo  ssiimmpplleemmeenntt  
ccaannvviiaarr  aa  uunn  aallttrree  sseeccttoorr,,  hhaavveenntt--hhii  ppoossssiibbiilliittaattss  eeccoonnòòmmiiqquueess..  
FFaallttaavvaa  eell  mmééss  iimmppoorrttaanntt::  ttaallllaa  dd’’eemmpprreessaarriiss..  
  
PPeerr  mmaanntteenniirr  eell  ppooddeerr,,  qquuaann  ll''eemmpprreessaa  nnoo  ééss  pprròòppiiaa,,  eess  
ffoommeenntteenn  lleess  ddiivviissiioonnss  eennttrree  eellss  ccooll··llaabboorraaddoorrss,,  ss''aaffaavvoorreeiixxeenn  
iinnjjuussttaammeenntt  eellss  qquuee  ppooddeenn  ccrreeaarr  pprroobblleemmeess  ii  eess  mmaaggnniiffiiqquueenn  
iirrrreegguullaarriittaattss  qquuee  tteenneenn  ppooccaa  iimmppoorrttàànncciiaa  ppeerr  ttaall  ddee  ddiissttrreeuurree  
eell  ppeerrssoonnaall,,  ii  aaiixxíí  eevviittaarr  qquuee  eell  vveerriittaabblleemmeenntt  iimmppoorrttaanntt,,  ccoomm  aa  
ttaall,,  ooccuuppii  uunn  lllloocc  ddee  pprreeffeerrèènncciiaa..  
  
EEll  mmààxxiimm  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ddiirreecccciióó  ddee  ll''eemmpprreessaa  eenn  ll''èèppooccaa  
mmééss  fflloorreenntt  sseemmpprree  aadddduuïïaa  aaccttiittuuddss  aalliieenneess  ppeerr  jjuussttiiffiiccaarr  eell  sseeuu  
ppoocc  iinntteerrèèss  eenn  eell  ffuuttuurr  ddee  ll''eemmpprreessaa..  CCrreecc  qquuee  hhii  hhaavviiaa  dduueess  
rraaoonnss  qquuee  aabboonnaavveenn  llaa  sseevvaa  ppoossttuurraa::  uunnaa,,  ffoonnaammeennttaall,,  eerraa  qquuee  
nnoo  tteenniiaa  ttaallllaa  ssuuffiicciieenntt,,  ii  ll''aallttrraa,,  eell  sseeuu  ggrraann  ii  ddiissssiimmuullaatt  eeggooiissmmee  
ppeerrssoonnaall  ii  eell  mmeennyysstteenniimmeenntt  ddeellss  aallttrreess,,  ccrreeiieenntt--ssee  ll''aarrttííffeexx  ddee  
ll''èèxxiitt..  QQuuaann  ppaarrllaavvaa  ddee  ll''EEmmpprreessaa  ddeeiiaa::    ““  AA  ccaassaa  ..........””,,  ccoomm  ssii  
ffooss  ll''aammoo  aabbssoolluutt..  
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UUnnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  ttaallllaa,,  ssii  ééss  hhoonneessttaa,,  nnoo  ddeeffuuiigg  lleess  sseevveess  
oobblliiggaacciioonnss  rreessppeeccttee  aall  sseeuuss  ccoommpprroommiissooss..  NNoo  ééss  hhoonneesstt  sseerr  
ccoonnsscciieenntt  ddee  lleess  nneecceessssiittaattss  dd''uunnaa  eemmpprreessaa  ii  nnoo  
ccoommpprroommeettrree''ss  aa  iinntteennttaarr  rreessoollddrree--lleess..  TTeenniiaa  jjoo  uunnss  3355  aannyyss  
qquuaann  eess  vvaa  oorrggaanniittzzaarr  uunnaa  aannaaddaa  aa  AAlleemmaannyyaa,,  aa  HHaannnnoovveerr,,  ppeerr  
aassssiissttiirr  aa  uunnaa  ffiirraa  ddee  mmaaqquuiinnààrriiaa  ttèèxxttiill..  EErraa  llaa  pprriimmeerraa  vveeggaaddaa  ii  
ppeerr  aa  mmii  vvaa  sseerr  uunnaa  aaggrraaddaabbllee  ssoorrpprreessaa;;  éérreemm  eell  ggeerreenntt,,  uunn  
aallttrree  jjoovvee  iinndduussttrriiaall  dd''OOlloott  ii  eell  ttaaxxiissttaa  qquuee  eennss  aaccoommppaannyyàà..  JJoo  
eessttaavvaa  ccooffooii  ppeerr  llaa  nnoovveettaatt,,  ppeerròò  nnoo  vvaaiigg  ttaarrddaarr  ggaaiirree  eenn  
aaddoonnaarr--mmee  qquuee  llaa  mmeevvaa  pprreessèènncciiaa  eenn  ll''eexxppeeddiicciióó  eerraa  ppeerr  ffeerr  
ddee  ttaappaaddoorraa,,  ppeerr  eemmmmaassccaarraarr  eell  vveerrttaaddeerr  mmoottiiuu  ddeell  vviiaattggee,,  
qquuee  nnoo  eerraa  aallttrraa  qquuee  ccoommpprraarr  llaa  mmaaqquuiinnààrriiaa  ppeerr  iinnssttaall··llaarr  uunnaa  
nnoovvaa  iinnddúússttrriiaa,,  pprroommoogguuddaa  ppaarrttiiccuullaarrmmeenntt  ppeell  ggeerreenntt  ddee  llaa  
nnoossttrraa  eemmpprreessaa  ffeenntt  ssoocciieettaatt  aammbb  llaa  ffaammíílliiaa  ddee  ll''aallttrree  
aaccoommppaannyyaanntt..  AAiixxòò  ccoonnttrraavveenniiaa  eellss  eessttaattuuttss..    
  
NNoo  eess  ppoott  ddiirr  qquuee  ffaabbrriiccaarr  aarrttiicclleess  ddee  ppuunntt  ddee  rreeggeenneerraatt  ffooss  uunn  
nneeggooccii  ddee  ffuuttuurr,,  jjaa  qquuee  eell  pprroodduuccttee  tteenniiaa  ssoorrttiiddaa  eenn  uunnaa  èèppooccaa  
mmééss  aavviiaatt  ddee  mmiissèèrriiaa,,  ii  ssii  bbéé  ttaammbbéé  eess  ffaabbrriiccaavveenn  aarrttiicclleess  ddee  
mmééss  qquuaalliittaatt,,  eell  ggèènneerree  ddee  ppuunntt  hhaa  eessttaatt  sseemmpprree  aa  ll''aabbaasstt  ddee  
qquuaallsseevvooll  aarrtteessàà..  MMaanntteenniirr  uunnaa  eemmpprreessaa  ddee  ggrraannss  ddiimmeennssiioonnss  
eerraa  rreellaattiivvaammeenntt  ffààcciill  eenn  aaqquueelllleess  cciirrccuummssttàànncciieess,,  ppeerrqquuèè  eellss  
nnoossttrreess  cclliieennttss  eerreenn  dd’’uunn  ppaaííss  ppoobbrree  ii  ssoobbrreettoott,,  
ssuubbddeesseennvvoolluuppaatt..  AA  mmeessuurraa  qquuee  ppaassssaavvaa  eell  tteemmppss  ii  eell  mmeerrccaatt  
eexxiiggiiaa  mmééss  qquuaalliittaatt  ii,,  ssoobbrreettoott,,  mmooddaa,,  lleess  ddiiffiiccuullttaattss  eess  
mmuullttiipplliiccaarreenn..  
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DDeesspprrééss  dd''uunnaa  èèppooccaa  eenn  qquuèè  eellss  ccaannvviiss  eerreenn  mmoolltt  lleennttss,,  nnoo  eess  
ppeennssaavvaa  qquuee  ddee  ccoopp  ccoommeennççaarriieenn  aa  ccaannvviiaarr  lleess  ccoosseess  aammbb  
uunnaa  rraappiiddeessaa  eexxttrraaoorrddiinnààrriiaa..  ÉÉss  eell  qquuee  vvaa  ppaassssaarr  aallss  aannyyss  
sseeiixxaannttaa..  EEnnss  aaddoonnààvveemm  ddeell  ggrraann  ccaannvvii  ii  nnoo  eess  rreeaacccciioonnaavvaa  
ddeegguuddaammeenntt..  QQuuaannttaa  mmééss  rreessppoonnssaabbiilliittaattss  eess  tteenniieenn,,  mmééss  
oobblliiggaattss  eessttààvveemm  aa  ssiittuuaarr--nnooss  ddee  ccaarraa  aall  ffuuttuurr,,  ii  aarraa  ééss  ffààcciill  ddiirr  
qquuee  eellss  ddiirriiggeennttss  nnoo  vvaarreenn  eessttaarr  aa  ll''aallttuurraa  ddee  lleess  
cciirrccuummssttàànncciieess..  
  
AAmmbb  llaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddeell  tteemmppss,,  ppeennssoo  qquuee  jjoo  ttaammppoocc  vvaaiigg  
eessttaarr  aa  ll''aallttuurraa  ddee  lleess  cciirrccuummssttàànncciieess,,  jjaa  qquuee  ssiigguuii  qquuiinn  ssiigguuii  eell  
nniivveellll  eenn  qquuèè  hhoomm  eess  ttrroobbaa  ii  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittaattss  qquuee  eess  
ddeettiinngguuiinn,,  ccrreecc  qquuee  ss''hhaa  ddee  tteenniirr  mmééss  aammbbiicciióó  ddee  ccaarraa  aall  ffuuttuurr  
ii  nnoo  eennggaannyyaarr--ssee  uunn  mmaatteeiixx  aammbb  llaa  ccrreeeennççaa  qquuee  ccoommpplliinntt  aall  
mmààxxiimm  lleess  pprròòppiieess  oobblliiggaacciioonnss  jjaa  nn''hhii  hhaa  pprroouu..  CCrreeiiaa  qquuee  nnoo  
mm''hhaavviiaa  ddee  ffiiccaarr  eenn  rreess  qquuee  ssoorrttííss  ddee  lleess  mmeevveess  aattrriibbuucciioonnss  
dduurraanntt  llaa  mmeevvaa  vviiddaa  llaabboorraall,,  ii  aarraa  vveeiigg  qquuee  nnoo  eessttaavvaa  pprroouu  
eenncceerrttaatt..  NNoo  vvoolliiaa  tteenniirr  pprroobblleemmeess  eenn  lleess  rreellaacciioonnss  ppeerrssoonnaallss  
eennttrree  eellss  ccoommppoonneennttss  ddeessttaaccaattss  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  nnoo  vvoolliiaa  ffiiccaarr--
mmee  eenn  tteerrrreennyy  ddeellss  aallttrreess,,  ii  aarraa  vveeiigg  qquuee  hhoo  hhaavviiaa  dd''hhaavveerr  ffeett  
aammbb  ddiissccrreecciióó  ppeerr  ttaall  ddee  tteenniirr  eell  mmààxxiimm  dd''iinnffoorrmmaacciióó..  LLaa  
iinnffoorrmmaacciióó  ééss  bbààssiiccaa,,  ééss  pprriimmoorrddiiaall,,  ppeerr  ttaall  ddee  pprreennddrree  
ddeecciissiioonnss  ssii  eess  vvooll  qquuee  ssiigguuiinn  eenncceerrttaaddeess..  
  
QQuuaann  aa  lleess  aaccaabbaalllleess  ddee  ll''eemmpprreessaa  vvaaiigg  ddeecciiddiirr,,  ppeell  mmeeuu  
ccoommppttee,,  ccoomm  hhee  ddiitt  aanntteerriioorrmmeenntt,,  ffeerr  uunn  ppllaa  ddee  vviiaabbiilliittaatt,,  eemm  
vvaaiigg  vveeuurree  oobblliiggaatt  aa  tteenniirr  eell  mmààxxiimm  dd''iinnffoorrmmaacciióó  ddee  ttootteess  lleess  
sseecccciioonnss  ddee  ll''eemmpprreessaa..  LLaa  llllààssttiimmaa  vvaa  sseerr  qquuee  nnoo  hhoo  hhaagguuééss  ffeett  
vviinntt--ii--cciinncc  aannyyss  aabbaannss  qquuaann  eennccaarraa  hhii  éérreemm  aa  tteemmppss..  AArraa  bbéé,,  
dd''hhaavveerr--hhoo  ffeett,,  hhaauurriiaa  aaccoonnsseegguuiitt  qquuee  eell  ppllaa  eess  ppoorrttééss  aa  
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tteerrmmee??  LL’’aanniimmaaddvveerrssiióó  ii  llaa  ppooccaa  ssiimmppaattiiaa  qquuee  mmoollttss  eemm  tteenniieenn,,  
hhaauurriieenn  ddiiffiiccuullttaatt  ii  oobbssttaaccuulliittzzaatt  ttoottaallmmeenntt  eell  ppllaa..  
  
HHaavviiaa  ffeett  eenn  ddeetteerrmmiinnaaddeess  cciirrccuummssttàànncciieess  ppeettiittss  ppllaannss  ddee  
rreeeessttrruuccttuurraacciióó  qquuee  aannaavveenn  lllliiggaattss  aammbb  aallttrreess  sseecccciioonnss  ii  vvaaiigg  
tteenniirr  eell  rreebbuuiigg  ssiisstteemmààttiicc  ddeellss  aaffeeccttaattss..  NN''ééss  uunn  eexxeemmppllee  qquuaann  
llaa  ccaaiigguuddaa  ddeell  rreeggeenneerraatt  ii  eell  ffiill  qquuee  ffaabbrriiccààvveemm  aannaavvaa  
ddiirreeccttaammeenntt  aa  llaa  vveennddaa..  FFiinnss  llllaavvoorrss  ll''ooppeerraacciióó  ddee  bboobbiinnaarr  ----  
pprreeppaarraarr  eell  ffiill  aa  ppuunntt  ddee  tteeiixxiirr  ----  eess  ffeeiiaa  aa  llaa  mmaatteeiixxaa  ppllaannttaa  qquuee  
eerraa  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  mmeevvaa  ppeerr  ttaall  ddee  ccoonnttrroollaarr  llaa  sseevvaa  
pprreeppaarraacciióó,,  jjaa  qquuee  ““uunn  ffiill  bbeenn  bboobbiinnaatt  ééss  mmiigg  tteeiixxiitt””,,  eess  ssoolliiaa  
ddiirr,,  ii  uunn  ddiiaa  vvaaiigg  pprrooppoossaarr  qquuee  eess  ffeess  ll''ooppeerraacciióó  eell  mmééss  pprròòxxiimm  
aa  lleess  mmààqquuiinneess  ddee  ffiillaarr,,  jjaa  qquuee  eell  pprrooccééss  qquuee  ssee  sseegguuiiaa  eerraa  
uunnaa  ppèèrrdduuaa  ddee  tteemmppss  iimmpprreessssiioonnaanntt::  eennccaaiixxaarr  eell  ffiill  ffuussaaddaa  ppeerr  
ffuussaaddaa,,  ppuujjaarr--lloo  aa  llaa  ppllaannttaa  ssuuppeerriioorr,,  bboobbiinnaarr--lloo,,  eemmbbaallaarr--lloo  ii  
ttoorrnnaarr--lloo  aa  llaa  ppllaannttaa  iinnffeerriioorr  ppeerr  aa  llaa  sseevvaa  eexxppeeddiicciióó..  
  
EEll  ttrraassllllaatt  ddee  llaa  mmaaqquuiinnààrriiaa  aa  llaa  ppllaannttaa  ddee  ffiillaarr  eerraa  mmoolltt  mmééss  
rraacciioonnaall  qquuee  llaa  cciirrccuullaacciióó  ccoonnssttaanntt  ddeell  pprroodduuccttee,,  eell  qquuee  aarraa  eenn  
ddeeuueenn  ddiirr  llooggííssttiiccaa..  LL''eessttaallvvii  ddee  tteemmppss  ii  mmàà  dd''oobbrraa  eerraa  
iinnqqüüeessttiioonnaabbllee..  NNoo  hhoo  vvaaiigg  aaccoonnsseegguuiirr..  LLeess  rraaoonnss  aadddduuïïddeess  
ppeellss  aallttrreess  rreessppoonnssaabblleess  eerreenn  qquuee  jjoo  vvoolliiaa  ttrreeuurree''mm  ffeeiinnaa,,  ii  llaa  
ddiirreecccciióó  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  ccoomm  ddee  ccoossttuumm,,  eess  vvaa  iinnhhiibbiirr,,  ffiinnss  qquuee  
aall  ccaapp  dd''uunnss  aannyyss  nnoo  hhii  vvaa  hhaavveerr  mmééss  rreemmeeii  qquuee  aacccceeddiirr..  
  
LL''aaddeeqquuaacciióó  dd''uunnaa  eemmpprreessaa  aa  lleess  cciirrccuummssttàànncciieess  ddee  ccaaddaa  
mmoommeenntt  ééss  vviittaall,,  ii  ssii  nnoo  ss''aarrrriibbaa  aa  aaccoorrddss  rrààppiiddss  eennttrree  eellss  
rreessppoonnssaabblleess  ddeell  sseeuu  bboonn  ffuunncciioonnaammeenntt,,  ii  eenn  úúllttiimmaa  iinnssttàànncciiaa  
nnoo  hhii  hhaa  qquuii  ttiinngguuii  pprroouu  vviissiióó  ddee  lleess  ccoosseess  ii  aauuttoorriittaatt  ssuuffiicciieenntt  
ppeerr  pprreennddrree  ddeecciissiioonnss,,  eennccaarraa  qquuee  lleess  aaccttiittuuddss  ppeerrssoonnaallss  lleess  
ffaacciinn  ddiiffíícciillss,,  eess  ppeerrdd  eell  ttrreenn  ii  jjaa  nnoo  eess  ttoorrnnaa  aa  aaggaaffaarr  mmaaii  mmééss..  
AAiixxíí  vvaa  ssuucccceeiirr..  
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NNoo  eess  ffaann  eellss  ccaannvviiss  oo  aaddeeqquuaacciioonnss,,  qquuaann  ccoonnvvéé,,  eenn  ccoosseess  qquuee  
sseemmbblleenn  ddee  ppooccaa  iimmppoorrttàànncciiaa,,  ii  aaiixxíí  eess  ppeerrdd  ll''hhààbbiitt  ddee  lllluuiittaa  
ppeerr  aa  llaa  ssuuppeerraacciióó  ii  llaa  ccaappaacciittaatt  dd''aaffrroonnttaarr  lleess  ggrraannss  ddeecciissiioonnss;;  
lleess  qquuee  ss''hhaavviieenn  dd''hhaavveerr  pprreess  eenn  eell  sseeuu  mmoommeenntt..  AArraa  ééss  ffààcciill  
vveeuurree  lleess  mmaannccaanncceess  ddee  llaa  ddiirreecccciióó  ddee  ll''eemmpprreessaa  eenn  eellss  
mmoommeennttss  ccllaauuss,,  ppeerròò  hheemm  ddee  tteenniirr  eenn  ccoommppttee  qquuee  aallgguunnss  ddeellss  
ddiirriiggeennttss  eerreenn  ccoonnssiiddeerraattss,,  llllaavvoorrss,,    pprriimmeerreess  ffiigguurreess..  
  
EEnn  ll''èèppooccaa  mmééss  fflloorreenntt,,  eellss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  aa  nniivveellll  
ttèèccnniicc,,  eessttààvveemm  ttoottss  eennffrroonnttaattss  oo  eennss  iiggnnoorrààvveemm  ii  eenn  eell  pprriimmeerr  
ccaannvvii  ddee  ddiirreecccciióó  qquuee  vvaaiigg  vviiuurree  hhii  vvaa  hhaavveerr  uunn  cceerrtt  
aaccoossttaammeenntt,,  ffiinnss  ii  ttoott  llaa  sseennyyoorraa,,  jjaa  ggrraann,,  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  
sseecccciióó  ddee  ppaattrroonnaattggee  ii  ttaallll..  UUnn  ddiiaa  ssee’’mm  vvaa  ppoossaarr  aa  pplloorraarr,,  ttoott  
ddiieenntt--mmee::    
--  VVaallggaa’’mm  DDééuu!!  PPoocc  mm''hhoo  ppeennssaavvaa  qquuee  eerreess  aaiixxíí..      
NNoo  sséé  eell  qquuee  llii  ddeevviiaa  eexxpplliiccaarr  oo  eess  ddeevviiaa  ccaallllaarr  ll''aanntteerriioorr  
ddiirreecccciióó  ddee  mmii,,  eell  ccaass  ééss  qquuee  ffiinnss  llllaavvoorrss  mm''hhaavviiaa  ttiinngguutt  ccoomm  
uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnttrraaccttaabbllee..    BBeenn  sseegguurr  qquuee  uunnaa  ddee  lleess  ccaauusseess  eerraa  
eell  ppoocc  iinntteerrèèss  qquuee  jjoo  tteenniiaa  eenn  ppaarrllaarr  aammbb  eellss  ccoommppaannyyss  ddee  
ttrreebbaallll  ssii  nnoo  eerraa  ppeerr  rraaoonnss  ddee  ffeeiinnaa,,  eenn  uunnaa  ppaarraauullaa,,  jjoo  eerraa  ppoocc  
ssoocciiaabbllee..  NNoo  tteenniiaa  ccaapp  tteennddèènncciiaa  aa  ffeerr--mmee  aaggrraaddaabbllee  ii  ccrreeiiaa  
qquuee  ssii  hhaavviiaa  ddee  pprroossppeerraarr  sseerriiaa  ppeerr  mmèèrriittss  iinnqqüüeessttiioonnaabblleess  ii  
nnoo  ppeerr  ppoolliittiiqquueeiigg..    
  
MMaallaauurraaddaammeenntt,,  eell  ppoolliittiiqquueeiigg  ééss  mmoolltt  eemmpprraatt  ppeerr  
pprroommoocciioonnaarr--ssee  aa  nniivveellll  ppeerrssoonnaall..  AAiixxòò  ffaa  qquuee  hhii  hhaaggii  ttaanntteess  
ppeerrssoonneess  ooccuuppaanntt  ccààrrrreeccss  ppeellss  qquuaallss  nnoo  eessttaann  ddoottaattss  ii,,  ccoomm  aa  
ccoonnttrraappaarrttiiddaa,,  aallttrreess  qquuee  eellss  ffaallttaa  aaqquueellll  ppuunntt  dd''aammbbiicciióó  qquuee  
eellss  ffaarriiaa  ppuujjaarr  aa  nniivveellllss  mmééss  dd''aaccoorrdd  aammbb  lleess  sseevveess  aappttiittuuddss  ii  
ccaappaacciittaattss,,  ii  ssóónn  iinnffrraavvaalloorraattss,,  ppeerròò  ssii  eenn  uunnaa  eemmpprreessaa  qquuii  hhaa  
ddee  ffeerr  lleess  vvaalloorraacciioonnss  ééss  pprroouu  iinntteell··lliiggeenntt,,  aaiixxòò  nnoo  ppaassssaa..  
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DDeeiiaa  uunn  iimmppoorrttaanntt  eexxeeccuuttiiuu  eenn  uunnaa  rreeuunniióó  aammbb  eessttuuddiiaannttss  
ffuuttuurrss  eexxeeccuuttiiuuss::  
--  PPeerr  mmééss  qquuee  llaa  vvoossttrraa  aaccttiittuudd  ii  eell  vvoossttrree  ttrreebbaallll  ssiigguuii  
eexxeemmppllaarr  ii  aallttaammeenntt  eeffeeccttiiuu,,  ssii  nnoo  ssaabbeeuu  ccaauurree  bbéé  aallss  vvoossttrreess  
ssuuppeerriioorrss,,  mmaaii  pprroossppeerraarreeuu..  
AAiixxòò  ssooll  sseerr  ffoorrççaa  vveerriittaatt  ii  hhoo  ccoorrrroobboorraa  llaa  ddiittaa  ::  ““VVaall  mmééss  
ccaauurree  eenn  ggrrààcciiaa  qquuee  sseerr  ggrraacciióóss””..  
  
UUnn  ddeellss  ttèèccnniiccss  ddee  ll’’eemmpprreessaa  ii  rreessppoonnssaabbllee  dd’’uunnaa  sseecccciióó  
iimmppoorrttaanntt,,  nnoo  ddeessaapprrooffiittaavvaa  ccaapp  ooccaassiióó  ppeerr  ddeemmoossttrraarr--mmee  llaa  
sseevvaa  aavveerrssiióó  ii  ggeelloossiiaa..  JJaa  ddee  mmoolltt  jjoovveess  eessttaavvaa  mmoolltt  iinntteerreessssaatt  
eenn  ssaabbeerr  qquuiinneess  eerreenn  lleess  mmeevveess  ccoonnddiicciioonnss  eeccoonnòòmmiiqquueess  ii  
ccoomm  qquuee  sseemmpprree  hhee  ccoonnssiiddeerraatt  qquuee  ssóónn  ccoosseess  pprroouu  
ppaarrttiiccuullaarrss,,  jjoo  nnoo  eellss  hhoo  ddeeiiaa..  FFaa  bbeenn  ppoocc  qquuee,,  eenn  uunn  ddeellss  
ppaappeerrss  ddee  ll’’eemmpprreessaa  qquuee  eemm  vvaa  ddoonnaarr  uunn  eexxccoonnsseelllleerr,,  hhii  
hhaavviiaa  lleess  rreettrriibbuucciioonnss  ddeell  ppeerrssoonnaall  iimmppoorrttaanntt  ii  llaa  mmeevvaa,,  
eeqquuiippaarraabbllee  aa  llaa  dd’’uunn  ggeerreenntt,,  eerraa  mmoolltt  mmééss  aallttaa  qquuee  llaa  sseevvaa..  
VVeett  aaqquuíí  eell  mmoottiiuu  ddeell  sseeuu  ccoommppoorrttaammeenntt,,  vvaaiigg  ppeennssaarr  eenn  
vveeuurree--hhoo,,  eellll  ddeevviiaa  eessttaarr--nnee  aassssaabbeennttaatt..  MMaallaauurraaddaammeenntt,,  ééss  
mmoolltt  ccoorrrreenntt  eenn  lleess  eemmpprreesseess,,  aa  ttoottss  eellss  nniivveellllss,,  pprreeooccuuppaarr--ssee  
ppeerr  lleess  ccoonnddiicciioonnss  eeccoonnòòmmiiqquueess  ddeellss  aallttrreess;;  vviiccii  mmoolltt  eessttèèss  eenn  
llaa  ssoocciieettaatt  aaccttuuaall..    
  
SSii  eess  ppeennssaa  mmaassssaa  eenn  llaa  bboonnaa  ssiittuuaacciióó  eeccoonnòòmmiiccaa  ii  eell  nniivveellll  ddee  
vviiddaa  mmééss  aalltt  qquuee  eell  nnoossttrree  ddeellss  qquuee  eennss  eennvvoolltteenn,,  tteenniimm  eell  
ppeerriillll  qquuee  ccrreeiixxii  llaa  nnoossttrraa  ggeelloossiiaa  ii  eennss  aalltteerrii  llaa  ppaauu  iinntteerriioorr..  
SSóónn  lleess  ppeettiitteess  ssaattiissffaacccciioonnss  qquuee  eennss  pprrooppoorrcciioonneenn  lleess  nnoossttrreess  
aaccttiivviittaattss,,  qquuaann  eess  ffaann  aa  gguusstt  ii  aammbb  aammoorr  ii  qquuee  nnoo  nneecceessssiitteemm  aa  
nniinnggúú  ppeerrqquuèè  eennss  lleess  vvaalloorrii,,  lleess  qquuee  eennss  hhaann  ddee  ddoonnaarr  uunn  
eeqquuiilliibbrrii  ii  uunnaa  aaddeeqquuaaddaa  aauuttooeessttiimmaa..      
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EEss  ppooddrriiaa  ddiivviiddiirr  ll''eexxiissttèènncciiaa  dd''aaqquueessttaa  eemmpprreessaa  eenn  qquuaattrree  
eettaappeess  oo  èèppooqquueess::  
  
FFuunnddaacciióó::  22--22--11991166,,  eessccrriippttuurraaddaa  ppeell  nnoottaarrii  VViicceennss  CCaappddeevviillaa..  
  
PPrriimmeerraa  èèppooccaa::  11991166  aa  11993366,,  2200  aannyyss..    IInniiccii,,  lllluuiittaa  ii  ggrraannss  
ddiiffiiccuullttaattss  ppeerr  pprroossppeerraarr..  
  
SSeeggoonnaa  èèppooccaa::  11993366  aa  11993399,,  33  aannyyss..    PPaarrèènntteessii  ddee  llaa  gguueerrrraa  
cciivviill..    
  
TTeerrcceerraa  èèppooccaa::  11993399  aa  11996655,,  2266  aannyyss..    PPoossttgguueerrrraa  aammbb  ggrraannss  
ddiiffiiccuullttaattss  ppeerr  aallss  ttrreebbaallllaaddoorrss  ii  ggrraannss  bbeenneeffiicciiss  ppeerr  aa  
ll''eemmpprreessaa,,  eellss  aacccciioonniisstteess,,  ii,,  ssoobbrreettoott,,  eellss  aallttss  ddiirriiggeennttss..  
  
QQuuaarrttaa  ii  uullttiimmaa  èèppooccaa::  11996655  aa  11999900,,  2255  aannyyss..  DDeeccaaddèènncciiaa  ii  ffii..  
DDeellss  7744  aannyyss  dd''eexxiissttèènncciiaa  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  nnoommééss  uunnss  2200  ffoorreenn  
fflloorreennttss,,  ssuuffiicciieennttss  ppeerr  eessttrruuccttuurraarr--llaa  ddee  ccaarraa  aall  ffuuttuurr  ssii  hhaagguuééss  
eessttaatt  ggeessttiioonnaaddaa  ppeerr  ppeerrssoonneess  aammbb  aaqquueesstt  pprrooppòòssiitt  ii  ddoottaaddeess  
ddee  lleess  qquuaalliittaattss  aaddeeqquuaaddeess..  NNoo  eess  ccoommpprrèènn  ccoomm  eess  ppoogguueerreenn  
ppaassssaarr  ttaannttss  aannyyss  eenn  qquuèè  ssoollaammeenntt  dduueess  oo  ttrreess  ppeerrssoonneess,,  eennttrree  
eellss  cciinncc--cceennttss  aacccciioonniisstteess,,  ssaabbiieenn  llaa  vveerrttaaddeerraa  ssiittuuaacciióó  
eeccoonnòòmmiiccaa  ddee  ll''eemmpprreessaa..    EEss  jjuussttiiffiiccaavvaa  ddiieenntt  qquuee  ddee  ssaabbeerr--ssee  
llaa  ssiittuuaacciióó  rreeaall,,  eellss  aacccciioonniisstteess  vvoollddrriieenn  ppaarrttiicciippaarr  aammbb  
ddeessmmeessuurraa  eenn  eell  rreeppaarrttiimmeenntt  ddeellss  bbeenneeffiicciiss..  HHii  hhaavviiaa  ccaappaacciittaatt  
eeccoonnòòmmiiccaa  ppeerr  pprroommoouurree  aallttrreess  eemmpprreesseess  ii  ffeerr  iinnvveerrssiioonnss  
aammbb  lleess  qquuaannttiioosseess  rreesseerrvveess  qquuee  ddiissppoossaavvaa  ll''eemmpprreessaa;;  ttoott  eerraa  
mmaannttiinngguutt  eenn  eell  mmééss  rriiggoorróóss  sseeccrreett..  EEllss  sseeuuss  ddiirriiggeennttss,,  ccoomm  aa  
ttaallss,,  eenn  ttiinngguueerreenn  ooppoorrttuunniittaattss  ii  lleess  eennccaammiinnaarreenn  sseeggoonnss  eellss  
ccoonnvviinngguuéé  ppaarrttiiccuullaarrmmeenntt..  
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LLaa  pprriimmeerraa  ffààbbrriiccaa  jjaa  dd''uunnaa  cceerrttaa  iimmppoorrttàànncciiaa  ----  ss''hhaavviiaa  
ccoommeennççaatt  eenn  ddiiffeerreennttss  llllooccss  mmééss  mmooddeessttooss  ----  eessttaavvaa  ssiittuuaaddaa  
eennttrree  eell  rriiuu  FFlluuvviiàà,,  eell  ccaarrrreerr  mmaajjoorr  ddee  llaa  VViillaa  VVeellllaa  ii  llaa  ppllaaççaa    
ddee  SSaannttaa  MMaaggddaalleennaa,,  aall  ccoossttaatt  ddee  llaa  ccaappeellllaa  ii  ttooccaanntt  ll''eessttrreett  
ppoonntt  ddeell  mmaatteeiixx  nnoomm,,  qquuee  ccoonndduuïïaa  aall  bbaarrrrii  ddee  SSaanntt  CCrriissttòòffoorr  oo  
""ddeellss  bbooiiggss"",,  ccoomm  eenn  ddeeiieenn,,  ttoott  pplleeggaatt  aammbb  uunnaa  ssuuppeerrffíícciiee  
dd''uunnss  11..440000  mm22  ii  ddooss  oo  ttrreess  ppllaanntteess  sseeggoonnss  ddiiffeerreennttss  ccoossssooss  
dd''eeddiiffiicciiss..    EErraa  uunnaa  zzoonnaa  oonn  hhii  hhaavviiaa  aallgguunneess  ddee  lleess  eemmpprreesseess  
mmééss  iimmppoorrttaannttss  ddeell  sseeccttoorr,,  ccoomm,,  AAuubbeerrtt,,  MMaasslllloorreennss,,  EEssccuubbóóss  ii  
aallttrreess..      
  
SS''aannaarreenn  mmiilllloorraanntt  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  ii  eess  pprreesseennttàà  ll''ooccaassiióó  ddee  
ccoommpprraarr  CCaann  DDeessccaallss,,  uunnaa  eemmpprreessaa  mmoolltt  mmééss  iimmppoorrttaanntt  
hhiippootteeccaaddaa  ppeell  BBaanncc  dd''EEssppaannyyaa  aa  ll''aannttiicc  pprrooppiieettaarrii,,  eell  sseennyyoorr  
BBaallddiirrii  DDeessccaallss,,  ii  ttaammbbéé  ddeeddiiccaaddaa  aall  ggèènneerree  ddee  ppuunntt,,  aammbb  uunnaa  
ssuuppeerrffíícciiee  ttoottaall  dd''uunnss  44..446699  mm22  ii  eeddiiffiicciiss  ddee  dduueess  ppllaanntteess  oo  
mmééss..    FFoorrmmaavvaa  ppaarrtt  dd''uunnaa  ffiinnccaa  eenn  qquuèè  hhii  hhaavviiaa  eell  cciinneemmaa  
IIddeeaall  PPaarrkk,,  dd''uunneess  11..550000  llooccaalliittaattss..  QQuuaann  eess  vvaa  ttaannccaarr,,  
ll''eemmpprreessaa  CCooffaassaa  tteenniiaa  uunnaa  ssuuppeerrffíícciiee  dd''uunnss  1122..000000  mm22  
eeddiiffiiccaattss..  SS''hhaavviieenn  aannaatt  aaddqquuiirriinntt  eellss  tteerrrreennyyss  qquuee  ll''eennvvoollttaavveenn..  
  
LLaa  ffààbbrriiccaa  ddee  ccaann  DDeessccaallss  ffoouu  aaddqquuiirriiddaa  ppeerr  225500..000000  ppeesssseetteess,,  
llaa  mmeeiittaatt  ppaaggaaddeess  eell  1155--77--11993300  ii  llaa  rreessttaa  aa  uunn  iinntteerrèèss  ddeell  55  %%  
ffoouu  ppaaggaatt  eell  2277--99--11993355..  
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LLaa  pprriimmeerraa  ffaabbrriiccaa,,  aa  ll’’eennttrraaddaa  ddeell  ppoonntt  ddee  SSaannttaa  MMaaggddaalleennaa..  
FFoottooggrraaffiiaa  ffeettaa  eell  11999966..  
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11111111ªªªªªªªª        ÈÈÈÈÈÈÈÈppppppppooooooooccccccccaaaaaaaa..  
  
LLaa  pprriimmeerraa  èèppooccaa,,  ddee  ll''aannyy  sseettzzee  aall  ttrreennttaa--ssiiss  --  hheemm  ddee  tteenniirr  
eenn  ccoommppttee  qquuee  aall  sseettzzee  nnoommééss  ffeeiiaa  ppooccss  aannyyss  qquuee  ss''hhaavviiaa  
ccoommeennççaatt  aa  aapplliiccaarr  ll''eelleeccttrriicciittaatt  aa  llaa  iinnddúússttrriiaa  ttèèxxttiill;;  ffiinnss  llllaavvoorrss  
eellss  tteelleerrss  eerreenn  mmoogguuttss  aa  mmàà,,  ccaavvaalllleerriiaa,,  vvaappoorr  ii  ttuurrbbiinnaa,,  
sseeggoonnss  iinnssttaall··llaacciioonnss  ii  ttiippuuss  ddee  mmaaqquuiinnààrriiaa  ----  eess  ppoott  ddiirr  qquuee  
eennttrree  llaa  pprriimmeerraa  gguueerrrraa  mmuunnddiiaall  ii  llaa  ""iinncciivviill""  eessppaannyyoollaa,,  ffoouu,,  
mmaallggrraatt  ttoott,,  ll''èèppooccaa  mmééss  ssaannaa..      
  
AApprrooffiittaanntt  llaa  bboonnaa  ccoonnjjuunnttuurraa  qquuee  eess  ddoonnàà  eenn  llaa  pprriimmeerraa  
gguueerrrraa  mmuunnddiiaall,,  eess  ccrreeàà  ll''eemmpprreessaa  ii  llaa  ccooooppeerraacciióó  eennttrree  ttoottss  
eellss  qquuee  hhii  ppaarrttiicciippaarreenn  eerraa  eexxttrraaoorrddiinnààrriiaa,,  ss''aannaavvaa  pprroossppeerraanntt  
ddee  mmiiccaa  eenn  mmiiccaa  ii  gguuaannyyaanntt  qquuoottaa  ddee  mmeerrccaatt  eennttrree  lleess  aallttrreess  
eemmpprreesseess  eessttaabblleerrtteess  mmoollttss  aannyyss  aabbaannss  aa  llaa  zzoonnaa  ----  aallgguunneess  
dd''eelllleess  aa  ffiinnaallss  ddeell  sseeggllee  XXVVIIII  ----  ffiinnss  aaccoonnsseegguuiirr  ddee  sseerr,,  dduurraanntt  
llaa  tteerrcceerraa  èèppooccaa,,  llííddeerr  eenn  eell  ttiippuuss  ddee  pprroodduuccttee  qquuee  eess  
ffaabbrriiccaavvaa::  ggèènneerree  ddee  ppuunntt  ddee  rreeggeenneerraatt  eenn  uunn  pprrooccééss  ddee  
ffaabbrriiccaacciióó  ccoommpplleettaammeenntt  vveerrttiiccaall..  
  
EEll  pprroodduuccttee  qquuee  eess  ffaabbrriiccaavvaa  eerraa  ppeerr  aa  llaa  tteemmppoorraaddaa  dd''hhiivveerrnn  
ii  qquuaann  mmiinnvvaavveenn  lleess  ccoommaannddeess  ss''aaccoommiiaaddaavvaa  llaa  ggeenntt  ssoobbrraanntt,,  
sseennssee  ccoobbrraarr  ccaapp  ssuubbssiiddii,,  ffiinnss  qquuee  vveenniiaa  llaa  nnoovvaa  tteemmppoorraaddaa..    
EEss  ttrreebbaallllaavvaa  ddee  ddiilllluunnss  aa  ddiissssaabbttee  ii  ffiinnss  ii  ttoott  eell  ddiiuummeennggee  aall  
mmaattíí..  LL''hhoorraarrii  eerraa  eennttrree  ddoottzzee  ii  ccaattoorrzzee  hhoorreess  ddiiààrriieess,,  sseeggoonnss  
èèppooqquueess..  AAiixxòò  ffeeiiaa  uunneess  nnoorraannttaa  hhoorreess  sseettmmaannaallss,,  qquuee  
ss''aannaarreenn  rreedduuiinntt,,  ccoomm  ll''eessffoorrçç  ffííssiicc,,  aarrrriibbaanntt  aa  lleess  aaccttuuaallss  
qquuaarraannttaa  hhoorreess,,  mmeennttrree  aarraa  eess  ppaarrllaa  ddee  ttrreennttaa--cciinncc,,  aa  ccaauussaa  ddee  
llaa  ffaallttaa  ddee  ttrreebbaallll  ppeerr  mmoottiiuuss  ddee  pprroodduuccttiivviittaatt  ii  ppeerr  llaa  ggrraann  
ccoommppeettèènncciiaa  ddee  ppaaïïssooss  eenn  vviieess  ddee  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt,,  eennttrree  
dd’’aallttrreess  ccaauusseess..  
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RReeccoorrddoo  hhaavveerr  aannaatt  aallgguunnaa  vveeggaaddaa  aa  ll''eemmpprreessaa  dduurraanntt  
aaqquueessttaa  pprriimmeerraa  èèppooccaa  qquuee  aaccaabbàà  eell  ttrreennttaa--ssiiss,,  qquuaann  jjoo  tteenniiaa  
vvuuiitt  aannyyss..  EEnn  cceerrttaa  ooccaassiióó,,  ttoott  cceelleebbrraanntt  llaa  ffeessttaa  ddee  llaa  ffààbbrriiccaa  
aammbb  uunn  ddiinnaarr  aa  ccaann  LLlloonnggaa,,  hhoossttaall  ddeellss  HHoossttaalleettss  ddee  BBaass,,  
ddeesspprrééss  ddee  ddiinnaarr  ii  qquuaann  llaa  ccoossaa  eess  ccoommeennççaavvaa    aa  aanniimmaarr  ii  eellss  
mmeennuuttss  eennss  ffeerreenn  aannaarr  aa  jjuuggaarr  aa  ffoorraa,,    nnoo  sséé  ppeerr  qquuèè  vvaaiigg  
ttoorrnnaarr  aall  mmeennjjaaddoorr  ii  vvaaiigg  vveeuurree  uunnaa  sseennyyoorraa  ddrreettaa  ssoobbrree  uunnaa  
ttaauullaa  mmeennttrree  bbrriinnddaavvaa  ttoott  ddiieenntt  ::    
--  BBrriinnddoo  ppeerrqquuèè  bbrriinnddoo,,    bbrriinnddoo  ppeerrqquuèè  ssíí  ..........  aall  mmeeuu  hhoommee  llii  
hhaa  ssoorrttiitt  uunn  ggrraa  aaqquuíí  ii  ttéé  uunnaa  ppoorr  ddee  mmoorriirr..  
EErraa  iinndduubbttaabbllee  qquuee  aaqquueellllaa  sseennyyoorraa  hhaavviiaa  bbeegguutt  mmééss  ddeell  
ccoommppttee,,  ppeerròò  ttoottaa  llaa  vviiddaa  hhee  rreeccoorrddaatt  aaqquueesstt  bbrriinnddiiss..  
    
MMaaii  mmééss  ssee  cceelleebbrràà  llaa  ffeessttaa  ddee  llaa  ffààbbrriiccaa..  TToott  hhaavviiaa  ccaannvviiaatt,,  llaa  
gguueerrrraa  ii,,  ssoobbrreettoott  llaa  ffeebbrree  ppeerr  pprroodduuiirr  ccoomm  mmééss  jjeerrsseeiiss  mmiilllloorr,,  
jjaa  qquuee  eess  vveenniieenn  aammbb  ggrraann  ffaacciilliittaatt  eennccaarraa  qquuee  ss’’eessttiigguuééss  
sseemmpprree  ppeennddeenntt  ddee  llaa  FFiissccaalliiaa  ddee  TTaassaass,,  pprrooppiicciiaarreenn  uunnaa  
ssiittuuaacciióó  ttoottaallmmeenntt  nnoovvaa..  EEll  ppaaííss  eessttaavvaa  ddeessttrroossssaatt  ppeellss  ttrreess  
aannyyss  ddee  gguueerrrraa,,  aaïïllllaatt  ddee  llaa  rreessttaa  ddeell  mmóónn  ii  eemmppoobbrriitt  ffiinnss  aa  
eexxttrreemmss  qquuee  aarraa  eennss  sseemmbblleenn  iimmppoossssiibblleess..    
  
AAbbaannss  ddeellss  qquuiinnzzee  aannyyss,,  eenn  qquuèè  vvaaiigg  ccoommeennççaarr  aa  ttrreebbaallllaarr  aa  
ll’’eemmpprreessaa,,  rraarreess  vveeggaaddeess  hhii  aannaavvaa..  DDee  lleess  ppooqquueess  vveeggaaddeess  
qquuee  vvaaiigg  aannaarr--hhii,,  nnoommééss  rreeccoorrddoo  uunnaa  dd’’eelllleess  qquuee  eenn  ppaassssaarr  
ppeell  ppaattii  qquuee  ccoonndduuïïaa  aa  llaa  pprriimmeerraa  eennttrraaddaa,,  llaa  ffiillllaa  ggrraann  ddeell  
ddiirreeccttoorr  ----  tteenniieenn  ll’’eessttaaddaa  aa  llaa  mmaatteeiixxaa  eemmpprreessaa  qquuee  eenn  ddèèiieemm  
““LLaa  TToorrrraa””  ii  qquuee  jjaa  hhaavviiaa  eessttaatt  llaa  rreessiiddèènncciiaa  ddeellss  aannttiiccss  
pprrooppiieettaarriiss,,  ccaann  DDeessccaallss  eessttaavvaa  eenn  uunn  bbaallccoonneett  ssoommrriieenntt  
mmeennttrree  eemm  mmiirraavvaa  ttoott  ssaalluuddaanntt--mmee;;  tteenniiaa  uunn  ssoommrriiuurree  mmoolltt  
ccaappttiivvaaddoorr..  VVaa  mmoorriirr  mmoolltt  jjoovveenneettaa  ii  ccoomm  ssooll  ppaassssaarr,,  eenn  ppaarrllaarr  
ddee  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  ssee  nn’’hhaann  aannaatt,,  tteenniiaa  ttootteess  lleess  ggrrààcciieess  ii  
mmééss  eennccaarraa  qquuaann  lleess  ccoommppaarreemm  aammbb  lleess  qquuee  eess  qquueeddeenn..  
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22222222ªªªªªªªª        ÈÈÈÈÈÈÈÈppppppppooooooooccccccccaaaaaaaa..  
  
LLaa  sseeggoonnaa  èèppooccaa,,  llaa  gguueerrrraa  ““iinncciivviill””  ddeell  ttrreennttaa--ssiiss  aall  ttrreennttaa--
nnoouu,,  eess  ccaarraacctteerriittzzàà,,  eennttrree  dd’’aallttrreess  ccoosseess,,  ppeerr  llaa  ddaavvaallllaaddaa  ddee  
llaa  pprroodduuccttiivviittaatt  aa  ccaauussaa  ddee  aa  llaa  iinntteerrvveenncciióó  ddeellss  ssiinnddiiccaattss,,  qquuee  
pprroohhiibbiirreenn  ttrreebbaallllaarr  aa  pprreeuu  ffeett..  LLaa  ddaavvaallllaaddaa  ffoouu  dd’’uunn  sseettaannttaa--
cciinncc  ppeerr  cceenntt  eenn  aaqquueesstt  ttiippuuss  ddee  ffeeiinneess..  
  
MMoolltteess  eemmpprreesseess  hhaavviieenn  eessttaatt  ccooll··lleeccttiivviittzzaaddeess  ppeerr  llaa  
GGeenneerraalliittaatt  ii  eerreenn  ccoonnssiiddeerraaddeess  iinnddúússttrriieess  ddee  gguueerrrraa..    
EEssccaasssseejjaavvaa  ttoott  ii  eerraa  mmoolltt  ccoorrrreenntt  ffeerr  ""ccaannvviiss"";;  eellss  qquuee  tteennííeemm  
ppoossssiibbiilliittaattss  dd''oobbtteenniirr  jjeerrsseeiiss  eellss  ccaannvviiaavveenn  ppeerr  oollii,,  ppeerr  
eexxeemmppllee..    CCaaddaa  aajjuunnttaammeenntt  eess  ffeeiiaa  llaa  sseevvaa  pprròòppiiaa  mmoonneeddaa,,  
eessttaallvviiaarr  eeqquuiivvaalliiaa  aa  lllleennççaarr  eellss  ""ddiinneerrss""..    
  
RReeccoorrddoo  qquuee  aa  vveeggaaddeess  aannààvveemm  aammbb  llaa  mmaarree  ffiinnss  aa  AAnnggllèèss    
aaggaaffaanntt  eell  ccaarrrriilleett,,  ii  ppoorrttààvveemm  uunnss  qquuaannttss  jjeerrsseeiiss  qquuee  ffèèiieemm  
sseerrvviirr  ccoomm  aa  mmoonneeddaa  ddee  ccaannvvii  ppeerr  ttaall  dd’’oobbtteenniirr  eell  qquuee  aa  OOlloott  
eessccaasssseejjaavvaa,,  qquuee  eenn  aaqquueesstt  ccaass  eerraa  ll’’oollii..    
  
NNoo  vviissqquuéérreemm  llaa  gguueerrrraa  dd’’uunnaa  mmaanneerraa  ddiirreeccttaa,,  ppeerròò  ssíí  llaa  
iinneessttaabbiilliittaatt  qquuee  ccoommppoorrttaavvaa..  DDeesspprrééss  ddeell  ddeessoorrddrree  iinniicciiaall  ii  ddee  
lleess  mmaattaanncceess  ddee  ddeessaaffeecctteess  aa  llaa  RReeppúúbblliiccaa,,  ppeerr  ddiirr--hhoo  
dd’’aallgguunnaa  mmaanneerraa,,  eellss  ssoovviinntteejjaattss  ccaannvviiss  dd’’eessccoollaa,,  ppeettiittss  
mmoovviimmeennttss  mmiilliittaarrss,,  aarrrriibbaaddeess  ddee  bbrriiggaaddeess  iinntteerrnnaacciioonnaallss,,  
rreecclluutteess  ffeenntt  llaa  iinnssttrruucccciióó  aammbb  ffuusseellllss  ssiimmuullaattss,,  ttoottss  ddee  ffuussttaa,,  
vviinngguuddeess  ddee  rreeffuuggiiaattss  qquuee  ffuuggiieenn  ddee  llaa  pprriimmeerraa  llíínniiaa  ddee  bbaattaallllaa  
ii  aarrrriibbaaddeess  ddee  ffeerriittss  qquuee  iinnssttaall··llaavveenn  aall  ccooll··lleeggii  ddeellss  eessccoollaappiiss  ii  
aa  ccaann  XXiiqquuééss,,  qquuee  ss’’hhaavviieenn  hhaabbiilliittaatt  ccoomm  aa  hhoossppiittaallss  ddee  ssaanngg  ii  
ddeellss  qquuee  ccaaddaa  ddiiaa  eenn  ssoorrttiiaa  aallgguunn  ccaarrrreettóó  ttiirraatt  ppeerr  uunn  ppaarreellll  
dd’’iinnffeerrmmeerrss  ii  ccaarrrreeggaatt  aammbb  dduueess  oo  ttrreess  ccaaiixxeess  ddee  ffuussttaa  nnuuaa,,  
ccoomm  ssii  ffoossssiinn  eemmbbaallaattggeess  ddee  mmeerrccaaddeerriieess  ii  qquuee  ppoorrttaavveenn  aall  
cceemmeennttiirrii  sseennssee  ccaapp  cceerriimmòònniiaa  nnii  aaccoommiiaaddaammeenntt  ddee  nniinnggúú,,  
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lllleevvaatt  ddeellss  iinnffeerrmmeerrss--  UUnn  mmuunntt  ddee  ccoosseess  mmééss  eennss  rreeccoorrddaavveenn  
ccoonnssttaannttmmeenntt  llaa  ddeessggrrààcciiaa  qquuee  eessttààvveemm  vviivviinntt,,  ffiinnss  qquuee  vvaa  
aarrrriibbaarr  llaa  ttaann  ddeessiittjjaaddaa  ppaauu,,  qquuee  eenn  mmoollttss  aassppeecctteess  ffoouu  ppiittjjoorr  
qquuee  ll’’èèppooccaa  ddee  gguueerrrraa..  
  
UUnn  ddeellss  aarrttiicclleess  qquuee  eess  ffaabbrriiccaavveenn  aa  ll’’eemmpprreessaa  aammbb  nnoorrmmaalliittaatt  
eerreenn  eellss  ppaassssaammuunnttaannyyeess,,  mmoolltt  uuttiilliittzzaattss  ppeellss  ccoommbbaatteennttss..  
TTeenniiaa  ffoorrmmaa  ttuubbuullaarr  ddoobbllaatt  eenn  ddooss  ffuullllss  ii  ccoossiitt  ppeerr  llaa  ppaarrtt  
ssuuppeerriioorr  ddoonnaanntt--llii  uunnaa  ffoorrmmaa  aarrrrooddoonniiddaa  aaccaabbaatt  aammbb  uunn  
bboottoonneett  rreeccoobbeerrtt  ddeell  mmaatteeiixx  tteeiixxiitt  aall  cceennttrree  ddee  llaa  ccúússppiiddee  ii  aa  
ll’’aallttuurraa  ddeellss  uullllss  hhii  hhaavviiaa  llaa  ccoorrrreessppoonneenntt  oobbeerrttuurraa  ppeerr  qquuaann  eess  
ddeesspplleeggaavvaa  ppeerr  aarrrriibbaarr  ffiinnss  aa  lleess  eessppaattlllleess..  EEnn  pplleeggaarr--lloo,,  ooppcciióó  
qquuee  ss’’aaddooppttaavvaa  qquuaann  eell  ffrreedd  nnoo  eerraa  ttaanntt  vviiuu,,  llaa  ppaarrtt  ssuuppeerriioorr  
ddee  ll’’oobbeerrttuurraa  aa  ll’’aallttuurraa  ddeellss  uullllss  ffoorrmmaavvaa  uunnaa  ppeettiittaa  vviisseerraa..  EEss  
ppooddrriiaa  ddiirr  qquuee  eell  ppaassssaammuunnttaannyyeess  eerraa  ccoomm  uunn  bbaarrrreettiinnaa  aammbb  
ll’’oobbeerrttuurraa  ppeerr  aallss  uullllss,,  ppeerròò  dd’’uunn  ccoolloorr  ddee  ttoonnaalliittaattss  mmééss  aavviiaatt  
ggrriisseess..  EErreenn  tteemmppss  eenn  qquuèè  eell  ffrreedd  eerraa  mmooll  mmééss  iinntteennss  qquuee  aarraa  ii  
eell  ppaassssaammuunnttaannyyeess  eerraa  uunnaa  ppeeççaa  mmoolltt  ccoorrrreenntt,,  ffiinnss  ii  ttoott  llaa  
mmaaiinnaaddaa  ll’’uuttiilliittzzààvveemm..  
  
DD’’aaqquueellllaa  èèppooccaa  ttaammbbéé  eenn  rreeccoorrddoo  eellss  eessccllooppss  ii  lleess  
eessppaarrddeennyyeess  aammbb  ssoollaa  ddee  ffuussttaa..  LL’’eessppaarrddeennyyaa  eerraa  dd’’úúss  
ccoorrrreenntt  ppeerr  aa  llaa  mmaajjoorriiaa  ddee  ggeenntt  ii  ccoomm  qquuee  eessccaasssseejjaavvaa  eell  
ccàànneemm,,  llaa  ppllaannttaa  eess  ffeeiiaa  ddee  ffuussttaa  ii  llaa  tteellaa  ss’’uunniiaa  aa  llaa  ffuussttaa  
ccllaavvaanntt--llaa  eenn  eell  ccaanntteellll  aammbb  ppeettiittss  ccllaauuss  ddee  ccaabboottaa  mmééss  ggrraann  
qquuee  eell  nnoorrmmaall..      
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33333333ªªªªªªªª        ÈÈÈÈÈÈÈÈppppppppooooooooccccccccaaaaaaaa..  
  
LLaa  mmeevvaa  iinnccoorrppoorraacciióó  aa  ll''eemmpprreessaa  ffoouu  eell  vviinntt--ii--nnoouu  ddee  mmaarrçç  ddee  
11994433,,  qquuaann  ppoorrttaavvaa  jjaa  vviinntt--ii--sseett  aannyyss  dd''eexxiissttèènncciiaa,,  oo  ssiigguuii,,  eenn  
pplleennaa  èèppooccaa  dd''eexxppaannssiióó,,  oo  tteerrcceerraa  èèppooccaa..  LLaa  mmeevvaa  bbaaiixxaa  ffoouu  
eell  sseett  dd''aabbrriill  ddee  11999900,,  mmiigg  aannyy  aabbaannss  ddeell  sseeuu  ttaannccaammeenntt  
ddeeffiinniittiiuu..  TToott  pplleeggaatt,,  qquuaarraannttaa--sseett  aannyyss..  NNoo  mmee''nn  sseennttoo  
oorrgguullllóóss..    EEnn  ttaannttss  aannyyss  ppooddiiaa  hhaavveerr  ffeett  mmééss  ccoosseess,,  ffiinnss  ii  ttoott  aa  
llaa  mmaatteeiixxaa  eemmpprreessaa,,  ssii  hhaagguuééss  ttiinngguutt  vvoolluunnttaatt  ddee  ccoonnttrriibbuuiirr  
aammbb  mmééss  ffoorrççaa  eenn  llaa  sseevvaa  ddiirreecccciióó..  PPeerr  aaiixxòò  ss''hhaa  ddee  tteenniirr  uunnaa  
pprreeddiissppoossiicciióó  aaddeeqquuaaddaa,,  nnoo  ssuuppoorrttaavvaa  llaa  lllluuiittaa  ppeell  ppooddeerr..  
CCoomm  ddiirrííeemm  aarraa,,  nnoo  mm''hhee  ssaabbuutt  vveennddrree  mmaaii..  
  
UUnnaa  vveeggaaddaa  aaccaabbaatt  ll''aapprreenneennttaattggee  ddee  mmeeccàànniicc,,  vvaaiigg  
iinnccoorrppoorraarr--mmee  aa  llaa  sseecccciióó  ddee  ttiissssaattggee  ii  ccoonnffeecccciióó;;  aall  ffrroonntt  ddee  llaa  
qquuaall  hhii  hhaavviiaa  eell  mmeeuu  ppaarree..    EEss  ttrreebbaallllaavvaa  aa  uunn  rriittmmee  ffrreennèèttiicc,,  
aammbb  ccoonnssttaannttss  rreennoovvaacciioonnss  ii  aammpplliiaacciioonnss  ddee  mmaaqquuiinnààrriiaa  ii  
eeddiiffiicciiss..    NNoo  hhii  hhaavviiaa  aa  ppeenneess  ppllaanniiffiiccaacciióó,,  nnii  iinnvveessttiiggaacciióó  ddee  
nnoovveess  tteeccnnoollooggiieess,,  ii  mmeennyyss  mmeettooddoollooggiieess,,  ttaanntt  oo  mmééss  
iimmppoorrttaannttss  qquuee  lleess  pprriimmeerreess,,  ttoott  ii  sseerr  uunnaa  èèppooccaa  qquuee  ppeerrmmeettiiaa  
ffeerr  ggrraannss  ssèèrriieess..  TTrreett  ddeell  ppaarree,,  nnoo  vvaaiigg  sseennttiirr  ppaarrllaarr  mmaaii  
sseerriioossaammeenntt  ssoobbrree  eell  ffuuttuurr  ddee  ll’’eemmpprreessaa,,  sseemmbbllaavvaa  ccoomm  ssii  aallllòò  
hhaagguuééss  ddee  dduurraarr  sseemmpprree..  
  
PPaassssaarr  ddeell  ttaalllleerr  mmeeccàànniicc  aa  llaa  sseecccciióó  ddee  ggèènneerree  ddee  ppuunntt  vvaa  sseerr  
ttoott  uunn  ccaannvvii,,  ttoott  eerreenn  ssoorrpprreesseess..  EErraa  mmoolltt  nnoorrmmaall  ii  pprrooppii  ddee  
ll’’èèppooccaa,,  qquuee  aa  mmoolltteess  ppeerrssoonneess  ssee  lleess  ccoonneegguuééss  mmééss  ppeell  
mmoottiiuu  qquuee  ppeell  nnoomm  oo  ccooggnnoomm,,  ccoomm,,  ppeerr  eexxeemmppllee;;  aa  uunnaa  
sseennyyoorraa  qquuee  tteenniiaa  ll’’aassppeeccttee  ddee  ssuuppeerriioorraa  dd’’uunn  ccoonnvveenntt  llii  ddeeiieenn  
llaa  RReevveerreennddaa;;  uunnaa  aallttrraa  qquuee  tteenniiaa  uunnaa  ppeettiittaa  sseemmbbllaannççaa  aammbb  
uunnaa  aarrttiissttaa  ddee  cciinneemmaa,,  llaa  GGeeccoovviinnii;;  aa  uunnaa  ddee  mmoolltt  pprreessuummiiddaa  ii  
qquuee  ddee  jjoovvee  hhaavviiaa  ttaallllaatt  eell  bbaaccaallllàà,,  ccoomm  ssee  ssooll  ddiirr,,  llaa  PPoossttíínn;;  llaa  
MMaammeelllluuddaa  nnoo  ccaall  ddiirr  ppeerrqquuèè;;  oo  llaa  GGaarrddeellllaa,,  llaa  CCiivviillaa,,  ppeerrqquuèè  
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eell  sseeuu  mmaarriitt  eerraa  gguuààrrddiiaa  cciivviill,,  llaa  MMuunniicciippaallaa,,  ppeerr  sseerr  eessppoossaa  
dd’’uunn  mmuunniicciippaall;;  llaa  MMaalllloollaa  ppeerrqquuèè  eerraa  ddeell  MMaallllooll,,  ppoobbllee  vvoorraa  
dd’’OOlloott;;  llaa  BBeeccoonnaa,,  ccuurriioossaammeenntt  eerraa  eell  mmoottiiuu  dd’’uunn  hhoommee..  FFiinnss  ii  
ttoott  hhii  hhaavviiaa  qquuii  tteenniiaa  ddooss  mmoottiiuuss,,  ccoomm  eell  PPoopp,,  aall  qquuaall  ttaammbbéé  llii  
ddeeiieenn  eenn  GGaaffaasseerrppss,,  ppeerr  llaa  sseevvaa  hhaabbiilliittaatt  eenn  aaqquueessttaa  ffuunncciióó;;  
ssoovviinntt  eennss  eennsseennyyaavvaa  ccoomm  ss’’hhaavviiaa  dd’’aaggaaffaarr  uunnaa  sseerrpp,,  pprreemmeenntt--
llaa  ffoorrtt  ssoottaa  eell  ccaapp  ii  aammbb  llaa  mmàà  eessqquueerrrraa,,  ppeerrqquuèè  ddeeiiaa  qquuee  eess  
ffeeiiaa  mmééss  ffoorrççaa..    
  
JJoo  tteenniiaa  uunnss  ddiivvuuiitt  aannyyss  ii  jjuunnttaammeenntt  aammbb  uunn  mmoolltt  bboonn  aammiicc  
vvààrreemm  mmuunnttaarr  uunnaa  ppeettiittaa  ffààbbrriiccaa  ddee  mmiittjjoonnss  ddee  rreeggeenneerraatt,,  eellll  
aammbb  mmééss  ddeeddiiccaacciióó  ii  jjoo  hhii  aannaavvaa  qquuaann  pplleeggaavvaa  ddee  llaa  ccaassaa  
ggrraann..  TTeennííeemm  mmiittjjaa  ddoottzzeennaa  ddee  tteelleerrss  ddee  ttrreess  mmaarrqquueess,,  jjaa  qquuee  
eerraa  mmoolltt  ddiiffíícciill  ttrroobbaarr    mmaaqquuiinnààrriiaa  ppeerr  ccoommpprraarr..  MMaaii  mm’’hhii  vvaaiigg  
lllliiuurraarr  ddee  ppllee,,  ttoott  ii  qquuee  vvààrreemm  tteenniirr  uunn  cceerrtt  pprrooggrrééss,,  aaddqquuiirriinntt  
mmààqquuiinneess  cciirrccuullaarrss  ddee  ggrraann  ddiiààmmeettrree,,  ccoonnffeecccciioonnaanntt  eell  qquuee  
tteeiixxííeemm  ii  vveenneenntt  tteeiixxiitt  ppeerr  ccoonnffeecccciioonnaarr..  PPoorrttaavvaa  uunnss  aannyyss  ddee  
ccaassaatt  qquuaann  vvaaiigg  ddeeiixxaarr  aaqquueesstt  ppeettiitt  nneeggooccii  qquuee  nnoo  llii  vveeiiaa  ffuuttuurr  
ii  nnoommééss  eemm  ppoorrttaavvaa  pprroobblleemmeess..  
    
LLaa    ppoollííttiiccaa    dd''eemmpprreessaa  qquuee  ssee  sseegguuiiaa,,  aa  ggrraannss  ttrreettss,,  eerraa  ppaaggaarr  
ppoocc  eellss  pprreeuuss  ffeettss  ppeerrqquuèè  eess  ttrreebbaallllééss  mmééss  ii  iinnssttaall··llaarr  mmééss  
mmaaqquuiinnààrriiaa  aammbb  llaa  ccoorrrreessppoonneenntt  mmàà  dd''oobbrraa,,    aauuggmmeennttaanntt  aaiixxíí  
llaa  ssuuppeerrffíícciiee  eeddiiffiiccaaddaa..  HHii  hhaavviiaa  mmoolltt  ppooccaa  iinnqquuiieettuudd  ssoocciiaall..  
SS''hhaavviiaa  ccrreeaatt  uunn  ffoonnss  dd''aacccciioonnss  eellss    rreennddiimmeennttss  ddee  lleess  qquuaallss  eess  
ddeessttiinnaavveenn  aa  eemmpplleeaattss  jjuubbiillaattss,,  ppeerròò  tteenniiaa  uunnaa  iimmppoorrttàànncciiaa  
íínnffiimmaa;;  ppeerr  ccoonnttrraa,,  eess  pprrooccuurraavvaa  ccoottiittzzaarr  eell  mmíínniimm  aa  llaa  
SSeegguurreettaatt  SSoocciiaall,,  ddoonnaanntt--ssee  eell  ccaass  qquuee  ppeerrssoonneess  qquuee  hhaavviieenn  
ooccuuppaatt  ccààrrrreeccss  iimmppoorrttaannttss  eess  rreettiirraarreenn  aammbb  llaa  ppeennssiióó  mmíínniimmaa..  
UUnnaa  ddee  lleess  ppooqquueess  ccoosseess  ppoossiittiivveess,,  eenn  aaqquueesstt  aassppeeccttee,,  ddee  lleess  
ddiirreecccciioonnss  ffiinnaallss  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  ffoouu  eelleevvaarr  lleess  ccoottiittzzaacciioonnss,,  eenn  
aallgguunnss  ccaassooss  aall  mmààxxiimm,,  aallss  ccààrrrreeccss  iimmppoorrttaannttss..  
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LL''eemmpprreessaa  eess  ddiivviiddiiaa  eenn  ttrreess  sseeccttoorrss  ddee  pprroodduucccciióó::  ffiillaattss,,  ttiinnttss  ii  
aaccaabbaattss,,  ii  ttiissssaattggee  ii  ccoonnffeecccciióó..  AAqquueesstt  úúllttiimm  eessttaavvaa  ssoottaa  llaa  
mmeevvaa  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  dduurraanntt  eellss  úúllttiimmss  vviinntt--ii--cciinncc  aannyyss..    LL''úúnniiccaa  
ccoonnnneexxiióó  eennttrree  lleess  ttrreess  sseecccciioonnss  eerraa  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ddiirreecccciióó..  
ÉÉss  mmoolltt  ffààcciill  jjuuttjjaarr  aarraa  ii  ddiirr  eell  ggrraann  eerrrroorr  qquuee  aaiixxòò  
rreepprreesseennttaavvaa,,  ppeerròò  aammbb  llaa  mmeennttaalliittaatt  ii  ffoorrmmaacciióó  ddeellss  ddiirriiggeennttss  
dd''aaqquueellllaa  èèppooccaa,,  eerraa  eenn  cceerrttaa  mmaanneerraa  nnoorrmmaall  aaqquueellllaa  
ccoonncceeppcciióó  dd''eemmpprreessaa..    UUnn  ddeellss  ddiirriiggeennttss  ddee  ll''úúllttiimmaa  èèppooccaa  vvaa  
iinntteennttaarr  iimmppllaannttaarr  qquuee  llaa  ddiirreecccciióó  ttèèccnniiccaa  ii  ddee  pprroodduucccciióó  ffooss  
úúnniiccaa  ppeerr  aa  ttootteess  sseecccciioonnss..    AAiixxíí  mm''hhoo  vvaa  mmaanniiffeessttaarr  uunn  ddiiaa  
mmeennttrree  eessttààvveemm  eellss  ddooss  eenn  uunn  aasscceennssoorr,,  ttoott  ddiieenntt--mmee  qquuee  
ppeennssaavvaa  qquuee  aaqquueessttaa  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  ffooss  mmeevvaa..  NNoo  vvaaiigg  ffeerr--llii  
mmaassssaa  ccaass,,  ppeerrqquuèè  vveeiiaa  aa  vveenniirr  qquuee  eellss  aallttrreess  ss''hhii  ooppoossaarriieenn  
aaffeerrrriissssaaddaammeenntt..  NNoo  mmee''nn  vvaa  ppaarrllaarr  mmaaii  mmééss,,  eerraa  dd''eessppeerraarr..  
  
SSeeggoonnss  ccoomm,,  ffííssiiccaammeenntt  eess  vveeiiaa  ccaaddaa  aappaarrttaatt  ddee  ttiippuuss  ddee  ffiill  aallss  
mmaaggaattzzeemmss,,  eess  ddoonnaavvaa  ll''oorrddrree  ddee  ffaabbrriiccaacciióó,,  qquuaassii  ddee  ppaarraauullaa  
ssoollaammeenntt,,  sseennssee  ccaapp  ppllaanniiffiiccaacciióó,,  jjaa  qquuee  ssee  ssuuppoossaavvaa  qquuee  ttoott  
eess  vveennddrriiaa..    QQuuaann  eess  ccoonnssiiddeerraavvaa  qquuee  dd''uunn  tteeiixxiitt  jjaa  ssee  nn''hhaavviiaa  
ffeett  pprroouu  ----  aa  uullll  ----  ppeerr  aaqquueellllaa  tteemmppoorraaddaa,,  ss''eessccoolllliiaa  eennttrree  
ddiirreecccciióó  ii  ttèèccnniiccss  uunnaa  ddee  lleess  mmoossttrreess  qquuee  pprrèèvviiaammeenntt  ss''hhaavviieenn  
pprreeppaarraatt,,  eess  ffeeiieenn  lleess  ccaarrtteess  ddee  ccoolloorrss  ii  eess  ppoossaavvaa  eenn  
ffaabbrriiccaacciióó,,  pprreevveeiieenntt  ""mmééss  oo  mmeennyyss""  eellss  aarrttiicclleess  qquuee  ss’’hhii  
ccoonnffeecccciioonnaarriieenn..  CCoomm  qquuee  llaa  ddeemmaannddaa  eerraa  ttrreess  vveeggaaddeess  
ssuuppeerriioorr  aa  llaa  ccaappaacciittaatt  ddee  pprroodduucccciióó,,  nnoo  vveenniiaa  dd''aaqquuíí..      
  
AAllgguunnss  ssiisstteemmeess  ddee  ttrreebbaallll  ddiinnss  ll''eemmpprreessaa  aarraa  sseerriieenn  
iinnaaddmmiissssiibblleess..  NN''eerraa  uunn  eexxeemmppllee  llaa  sseecccciióó  ddee  ccoonnffeecccciióó::  lleess  
aapprrooxxiimmaaddaammeenntt  ttrreennttaa  ooppeerrààrriieess  dd''oowweerrlloocckk  ----  ccoossttuurraa  ddee  lleess  
ppeecceess  ----  eess  rreeppaarrttiieenn  llaa  ffeeiinnaa  ddiissppoonniibbllee  ccaaddaa  ddiiaa  eennmmiigg  ddee  
ppeettiitteess  lllluuiitteess  ppeerrqquuèè  ttootteess  ttiinngguueessssiinn  lleess  mmaatteeiixxeess  
ppoossssiibbiilliittaattss,,  jjaa  qquuee  ccaaddaa  aarrttiiccllee  tteenniiaa  eell  sseeuu  pprreeuu  ii  ttootteess  vvoolliieenn  
gguuaannyyaarr  eell  mmaatteeiixx,,  ddoonnccss  aallgguunnss  aarrttiicclleess  eess  ccoonnssiiddeerraavveenn  mmééss  
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bbeenn  ppaaggaattss  qquuee  aallttrreess..    UUnnaa  vveeggaaddaa  tteenniieenn  llaa  ffeeiinnaa  rreeppaarrttiiddaa,,  
uunneess  ccaattoorrzzee  ddoottzzeenneess  ddiiààrriieess  aapprrooxxiimmaaddaammeenntt,,  aa  vveeggaaddeess  
ccaapp  ddeell  mmaatteeiixx  aarrttiiccllee,,  ttaallllaa  ii  ccoolloorr  ----  aaiixxòò  ssuuppoossaavvaa  eennffiillaarr  ddee  
nnoouu  llaa  mmààqquuiinnaa  mmoolltteess  vveeggaaddeess,,  tteenniirr  mmééss  ddiissppoonniibbiilliittaattss  ddee  ffiill  
ddee  ccoossiirr,,  bbaarrrreejjaarr  ttoottss  eellss  aarrttiicclleess,,  eettcc..  ----,,  eess  ddiissppoossaavveenn  aa  
ttrreebbaallllaarr  ffrreennèèttiiccaammeenntt  ffeenntt  ll''hhoorraarrii  aa  llaa  ccoonnvveenniièènncciiaa  ddee  
ccaaddaassccúú  ttaann  aa  ll''eennttrraaddaa  ccoomm  aa  llaa  ssoorrttiiddaa  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  aammbb  uunn  
ttoottaall  dd''hhoorreess  ttrreebbaallllaaddeess  eennttrree  ssiiss  ii  ddeeuu,,  sseeggoonnss  ll''hhaabbiilliittaatt  ddee  
ll''ooppeerrààrriiaa,,  ppeerr  ffeerr  ttootteess  llaa  mmaatteeiixxaa  qquuaannttiittaatt  ddee  ffeeiinnaa..      
  
SSii  bbéé  aaqquueesstt  ssiisstteemmaa  ggaarraannttiiaa  uunn  ccoosstt,,  nnoo  bbeenn  bbéé  ccoomm  
aaccttuuaallmmeenntt  ppeerr  ccoonnttrraaccttaacciióó  aa  aallttrreess  ttaalllleerrss,,  eerraa  ttoottaallmmeenntt  
iirrrraacciioonnaall,,  pprroovvooccaanntt  ggrraannss  ppèèrrdduueess  ddee  tteemmppss  ii  aaccuummuullaacciioonnss  
dd''aarrttiicclleess  aa  mmiigg  ffeerr  eessppeerraanntt  eennttrraarr  aa  aallttrreess  ooppeerraacciioonnss..  
TTiinngguueemm  eenn  ccoommppttee  qquuee  eellss  jjoorrnnaallss  qquuee  eess  ccoobbrraavveenn  eerreenn  
mmoolltt  mmiiggrraattss..  
  
UUnn  eexxeemmppllee  bbeenn  ssiiggnniiffiiccaattiiuu  ddee  llaa  mmaannccaa  dd''oorrggaanniittzzaacciióó,,  ffoouu  
qquuaann  eenn  cceerrttaa  ooccaassiióó  eenn  ddiissppoossaarr--ssee  aa  ffeerr  uunnaa  ttrraammeessaa,,  qquuaann  
jjaa  eess  ccoommeennççaavvaa  aa  ffaabbrriiccaarr  sseeggoonnss  ccoommaannddaa,,  ffaallttaarreenn  ttrreess--
cceenntteess  ddoottzzeenneess  dd''uunn  aarrttiiccllee;;  aaiixxòò  rreepprreesseennttaavvaa  mmééss  ddee  ttrreess  
mmiill  qquuiillooss  ddee  mmaattèèrriiaa  aabbaannss  dd''eennttrraarr  ll''aarrttiiccllee  eenn  ffaabbrriiccaacciióó;;  nnoo  
hhii  hhaagguuéé  mmaanneerraa  ddee  llooccaalliittzzaarr  llaa  ppaarrttiiddaa  ppeerr  mmééss  qquuee  eell  
rreessppoonnssaabbllee  ddee  llllaannççaammeenntt  ddeemmoossttrrééss  qquuee  ss''hhaavviiaa  ddoonnaatt  
ll''oorrddrree  ddee  ffaabbrriiccaarr..    EEss  ddeecciiddíí  ffaabbrriiccaarr  rrààppiiddaammeenntt  ddee  nnoouu  llaa  
ppaarrttiiddaa  ii  aa  ffiinnaall  dd''aannyy,,  eenn  ffeerr  bbaallaannçç,,  ssoorrttiirreenn  lleess  ttrreess--cceenntteess  
ddoottzzeenneess  eenn  uunn  ppuunntt  ddeell  mmaaggaattzzeemm..  
  
FFoouu  llaa  pprriimmeerraa  eemmpprreessaa  dd''OOlloott  qquuee  eessttaabbllíí  llaa  ""sseettmmaannaa  
aanngglleessaa"",,  ppeerròò  nnoo  ppaass  bbeenn  bbéé::  eess  ffeeiiaa  ffeessttaa  eell  ddiissssaabbttee  aa  llaa  
ttaarrddaa  rreeccuuppeerraanntt  lleess  qquuaattrree  hhoorreess  dduurraanntt  llaa  sseettmmaannaa..  
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EEnn  cceerrttaa  ooccaassiióó  eellss  ttèèccnniiccss  dd''uunnaa  eemmpprreessaa  llooccaall,,  ttaanntt  oo  mmééss  
iimmppoorrttaanntt  qquuee  llaa  nnoossttrraa,,  ffeerreenn  uunneess  mmooddiiffiiccaacciioonnss  eenn  uunn  tteelleerr  
cciirrccuullaarr  ccoonnvveenncciioonnaall  ppeerr  ttaall  ddee  ffeerr  eell  pprriinncciippii  ddeell  jjeerrsseeii,,  oo  
bbaaiixx,,    eell  qquuee  eenn  ddiieemm  ppaassssaaddaa  ddee  sseeppaarraacciióó,,  eenn  eell  mmaatteeiixx  tteelleerr  
eevviittaanntt  llaa  nneecceessssiittaatt  ddee  ccoossiirr--lloo..  AAiixxòò  ffeeiiaa  qquuee  ll''aarrttiiccllee  ttiinngguuééss  
mmééss  pprreessèènncciiaa  ii  qquuaalliittaatt,,  ttaall  ccoomm  ccoommeennççaavveenn  aa  rreeccllaammaarr  eellss  
cclliieennttss..  EEll  rreessppoonnssaabbllee  dd''aaqquueessttaa  eemmpprreessaa,,  qquuee  hhaavviiaa  eessttaatt  
iimmppoossaatt  ppeerr  uunn  bbaanncc  aa  ccaauussaa  ddee  lleess  ddiiffiiccuullttaattss  eeccoonnòòmmiiqquueess  
qquuee  ppaassssaavvaa,,  eennss  vvaa  ooffeerriirr  llaa  nnoovveettaatt  pprrooppoossaanntt  uunnaa  
ccooll··llaabboorraacciióó  ddee  lleess  dduueess  eemmpprreesseess..  PPeerr  pprriimmeerraa  vveeggaaddaa,,  eell  
mmeeuu  ppaarree  ii  jjoo  vvaamm  sseerr  ccrriiddaattss  aall  ddeessppaattxx  ddee  ggeerrèènncciiaa  ppeerr  
ttrraaccttaarr  ddee  ll''aassssuummppttee..  EEll  mmeeuu  ppaarree,,  qquuee  tteenniiaa  mmoollttaa  mmeennyyss  
ccoorrddaa  qquuee  jjoo,,  vvaa  rreeaacccciioonnaarr  aammbb  dduurreessaa  nnoo  vvoolleenntt  ssaabbeerr  rreess  
ddee  llaa  ppoossssiibbllee  ccooll··llaabboorraacciióó  aammbb  uunn  aallttrraa  eemmpprreessaa  ii  ssee  nn’’aannàà  
ddee  llaa  rreeuunniióó..    LLaa  mmeevvaa  rreeaacccciióó  ffoouu  bbeenn  ddiiffeerreenntt::  ““SSii  eellllss  hhoo  hhaann  
ffeett  ttaammbbéé  hhoo  ppuucc  ffeerr  jjoo””,,  eemm  vvaaiigg  ddiirr..    AAll  ccaapp  ddee  mmiigg  aannyy  jjaa  
hhaavviiaa  ttrraannssffoorrmmaatt  eell  pprriimmeerr  tteelleerr,,  ffeenntt  ccoonnssttrruuiirr  ppaarrtt  ddee  lleess  
ppeecceess  aa  ddiiffeerreennttss  ttaalllleerrss  ppeerr  gguuaannyyaarr  tteemmppss..    VVaa  pprroodduuiirr  mmoollttss  
aannyyss  aa  ppllee  rreennddiimmeenntt..    VVaa  ccoossttaarr  ppooccss  ddiinneerrss  ii  ppeell  ttrreebbaallll  vvaaiigg  
rreebbrree  ddee  ll''eemmpprreessaa  uunnaa  pprriimmaa  ddee  ddeeuu  mmiill  ppeesssseetteess,,  ii  vvaa  sseerr  
llllaarrggaammeenntt  aammoorrttiittzzaatt,,  aa  ddiiffeerrèènncciiaa  dd''aallttrreess  tteelleerrss,,  aaddqquuiirriittss  jjaa  
mmééss  eennddaavvaanntt  aa  lleess  ccoonnssttrruuccttoorreess  ddee  mmaaqquuiinnààrriiaa  ii  eenn  mmoolltteess  
ooccaassiioonnss  sseennssee  ccoonnssuullttaa  pprrèèvviiaa  aallss  ttèèccnniiccss  ddee  ll''eemmpprreessaa..  
AAllgguunneess  dd''aaqquueesstteess  mmààqquuiinneess  ttrreebbaallllaarreenn  mmoolltt  ppoocc  ii  mmaaii  vvaarreenn  
sseerr  aammoorrttiittzzaaddeess..  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                                                                          PPEETTIITTAA  HHIISSTTÒÒRRIIAA  DD’’ UUNN  GGRRAANN  BBLLUUFF                        4455  

                                                                                                                                                        
                                                                                                      
  

  

LLLLLLLLaaaaaaaa        CCCCCCCCoooooooollllllll········llllllllaaaaaaaabbbbbbbboooooooorrrrrrrraaaaaaaacccccccciiiiiiiióóóóóóóó        aaaaaaaammmmmmmmbbbbbbbb        MMMMMMMMaaaaaaaaqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa        GGGGGGGGéééééééénnnnnnnneeeeeeeerrrrrrrroooooooossssssss        ddddddddeeeeeeee        PPPPPPPPuuuuuuuunnnnnnnnttttttttoooooooo        
  
LL''eemmpprreessaa  MMaaqquuiinnààrriiaa  ppaarraa  GGéénneerrooss  ddee  PPuunnttoo  SS..AA..,,  
ddeessaappaarreegguuddaa  ll''aannyy  9911,,  eerraa  eell  pprriinncciippaall  pprroovveeïïddoorr  ddee  lleess  
eemmpprreesseess  ddee  ggèènneerreess  ddee  ppuunntt  llooccaallss  ii  ccoonnsseeqqüüeennttmmeenntt  ddee  llaa  
nnoossttrraa,,  aammbb  llaa  qquuaall  eell  mmeeuu  ppaarree  jjaa  hhii  hhaavviiaa  ccooll··llaabboorraatt  eenn  eell  
ddiisssseennyy  ddee  mmaaqquuiinnààrriiaa..  EEnn  aassssaabbeennttaarr--ssee  ddee  llaa  ccoonnssttrruucccciióó,,  oo  
mmiilllloorr  ddiitt,,  ttrraannssffoorrmmaacciióó  ddeell  pprriimmeerr  tteelleerr  cciirrccuullaarr  aammbb  ppaassssaaddaa  
ddee  sseeppaarraacciióó,,  vvaann  rreeqquueerriirr  llaa  mmeevvaa  ppaarrttiicciippaacciióó  ppeerr  ddiisssseennyyaarr  
tteelleerrss,,  ii  aaiixxíí  vvaa  ccoommeennççaarr  uunnaa  ccooll··llaabboorraacciióó  qquuee  vvaa  dduurraarr  uunnss  
ttrreennttaa  aannyyss,,  ddeess  ddee  ll''aannyy  6600  aall  9900;;  ffiinnss  aall  ttaannccaammeenntt  ddee  
ll''eemmpprreessaa,,  aammbb  llaa  ccoonnssttrruucccciióó  ddee  ll''úúllttiimm  tteelleerr  cciirrccuullaarr  qquuee  
vvaaiigg  ddiisssseennyyaarr,,  ii  qquuee  tteenniiaa  ccoomm  aa  nnoovveettaatt  llaa  ppaassssaaddaa  ddee  
sseeppaarraacciióó  sseennssee  ccoossttuurreess  llaatteerraallss  aall  ccooss  ddeell  jjeerrsseeii..  AAqquueesstt  
ttiippuuss  ddee  tteelleerr  eerraa  eell  qquuee  dduurraanntt  mmoollttss  aannyyss  vvaaiigg  iinntteennttaarr  
ddiisssseennyyaarr  sseennssee  aaccoonnsseegguuiirr--hhoo,,  jjaa  qquuee  ttéé  uunnaa  ppeeccuulliiaarriittaatt  qquuee  
nnoo  ttiinncc  nnoottiicciiaa  qquuee  ttiinngguuii  ppaarriióó;;  eenn  uunnaa  ppaarraauullaa,,  nnoo  ccrreecc  qquuee  
nn''eexxiisstteeiixxii  ccaapp  aammbb  aaqquueesstteess  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess..  EEll  pprriimmeerr  vvaa  
sseerr  aaddqquuiirriitt  ppeerr  llaa  ppeettiittaa  ffààbbrriiccaa  qquuee  tteenniiaa  aammbb  eell  mmeeuu  aammiicc  ii  
ssooccii..  MMééss  ttaarrdd,,  CCooffaassaa  ttaammbbéé  eenn  vvaa  aaddqquuiirriirr  uunnss  qquuaannttss,,  qquuaann  
eess  ttiinngguuéé  ggaarraannttiiaa  ddeell  sseeuu  bboonn  ffuunncciioonnaammeenntt..  
  
UUnnaa  cceerrttaa  iinnqquuiieettuudd  aa  ffeerr  ccoosseess,,  nnoo  ddiirréé  mmoolltt  iinnnnoovvaaddoorreess,,  
ppeerròò  ssíí  ddiiffeerreennttss  qquuee  eell  qquuee  ffeeiieenn  eellss  aallttrreess  ccoommppeettiiddoorrss,,  ssíí  
qquuee  llaa  tteennííeemm,,  ffiinnss  ii  ttoott  aallgguunnss  pprrooccuurraavveenn  sseegguuiirr--nnooss  eenn  llaa  
tteennddèènncciiaa  qquuee  mmaarrccààvveemm..  SSii  hhaagguuééss  aaccoonnsseegguuiitt,,  eenn  aaqquueellllaa  
èèppooccaa,,  ccoonnssttrruuiirr  eell  tteelleerr  cciirrccuullaarr  qquuee  eennccaarraa  ttiinncc  ii  qquuee  vvaaiigg  ffeerr  
ccoomm  aa  úúllttiimmaa  ccrreeaacciióó,,  bbeenn  sseegguurr  qquuee  nn''hhaauurrííeemm  ttrreett  uunn  ggrraann  
pprrooffiitt  ii  aarraa  eell  ttiinncc  mmiigg  aabbaannddoonnaatt  jjaa  qquuee  eess  ffaa  mmoolltt  ddiiffíícciill  qquuee  
aallgguunn  ccoonnssttrruuccttoorr  ddee  mmaaqquuiinnààrriiaa  ss''iinntteerreessssii  ppeerr  eellll..  EEnn  qquueeddeenn  
ttaanntt  ppooccss  aall  mmóónn!!..    AA  mmééss,,  ééss  mmoolltt  ddiiffíícciill  qquuee  aallggúú  eemm  ffaaccii  ccaass,,  
ccoossttaa  mmoolltt  ddee  vvaalloorraarr  eell  qquuee  ffaann  eellss  aallttrreess..  
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EEll  pprriimmeerr  tteelleerr  cciirrccuullaarr  aammbb  ppaassssaaddaa  ddee  sseeppaarraacciióó  ddiisssseennyyaatt  

ppeerr  aa  ll’’eemmpprreessaa  ““CCaann  CCiiuurraannaa””..  
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RReepplliiccaa  ddeell  pprriimmeerr  tteelleerr  aammbb  ll’’eessttrruuccttuurraa  ddee  nnoouu  ddiisssseennyy  ii  mmééss  
ppoossssiibbiilliittaattss  ttèèccnniiqquueess..  
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EEll  ddiisssseennyy  ddee  mmaaqquuiinnààrriiaa  ppeerr  aa  ggèènneerree  ddee  ppuunntt  eenn  
ll''eessppeecciiaalliittaatt  ddee  tteelleerrss  cciirrccuullaarrss  ddee  ggrraann  ddiiààmmeettrree,,  eemm  vvaa  
pprrooppoorrcciioonnaarr  uunnss  iinnggrreessssooss  ssuupplleemmeennttaarriiss  ii  uunnaa  ffeeiinnaa  qquuee  ffeeiiaa  
mmoolltt  aa  gguusstt,,  ttoott  ii  qquuee  mm''ooccuuppaavvaa  mmoolltt  tteemmppss..  TTeenniiaa  eellss  aappaarreellllss  
ddee  ddiibbuuiixx  lliinneeaall  ssoottaa  llaa  ttaauullaa  ddeell  mmeennjjaaddoorr  mmiittjjaannççaanntt  uunn  
mmuunnttaattggee  eessppeecciiaall  qquuee  eemm  ppeerrmmeettiiaa  ttrreeuurree  eell  ttaauulleerr  ii  ssiittuuaarr--lloo  
ssoobbrree  llaa  ttaauullaa,,  ggeenneerraallmmeenntt  ddeesspprrééss  ddee  ssooppaarr..    EErraa  ll''èèppooccaa  
qquuee  eellss  ffiillllss  eerreenn  ppeettiittss  ii  eellss  pprriimmeerrss  aannyyss  ddee  llaa  tteelleevviissiióó,,  ccoossaa  
qquuee  nnoo  mm''iimmppeeddiiaa  ddee  ddiibbuuiixxaarr,,  jjaa  qquuee  tteenniiaa  eell  mmuunnttaattggee  aa  llaa  
mmaatteeiixxaa  ssaallaa..    
  
LLaa  mmeevvaa  ccooll··llaabboorraacciióó  aammbb  MMaaqquuiinnaarriiaa  ppaarraa  GGéénneerrooss  ddee  
PPuunnttoo  SS..AA..,,  oo  mmééss  bbeenn  ddiitt,,  ccaann  CCiiuurraannaa,,  nnoo  vvaa  sseerr  ffoorrmmaalliittzzaaddaa  
mmaaii  ppeerr  ccaapp  ccoonnttrraaccttee  eessccrriitt,,  lllleevvaatt  ddee  ll''úúllttiimm  aannyy  eenn  qquuèè  
vvààrreemm  ffeerr  uunn  ddooccuummeenntt  nnoottaarriiaall  eenn  qquuèè  eess  ddeeiiaa  qquuee  eell  tteelleerr  
qquuee  ss''eessttaavvaa  ccoonnssttrruuiinntt  eerraa  mmeeuu,,  ccoomm  aa  ccoommppeennssaacciióó  ddeell  qquuee  
eemm  qquueeddaarreenn  aa  ddeeuurree  ----  mmaaii  vvààrreemm  ppaassssaarr  ccoommpptteess  ffiinnaallss,,  uunnaa  
aallttrraa  ccoossaa  aannoorrmmaall  ----  ppeerr  llaa  mmeevvaa  ccooll··llaabboorraacciióó  aammbb  
ll''eemmpprreessaa..  TToott  eerraa  ddee  ppaarraauullaa  ii  aammbbdduueess  ppaarrttss  nnoo  vvààrreemm  sseerr  
mmaaii  eexxiiggeennttss  ll''uunnaa  aammbb  ll''aallttrraa..  PPeerr  ppaarrtt  mmeevvaa  ffeeiiaa  lleess  ccoosseess  aall  
mmeeuu  aaiirree,,  jjaa  qquuee  ppeerr  aa  mmii,,  eell  ttrreebbaallll  sseemmpprree  hhaa  eessttaatt  uunnaa  
ddiivveerrssiióó,,  ii  eellllss  nnoo  tteenniieenn  mmaaii  pprreessssaa  ppeerr  aa  rreess,,  nnii  ccaapp  mmeennaa  
dd''iinnqquuiieettuudd  ppeerr  pprroossppeerraarr  ii  mmeennyyss  aaddeeqquuaarr--ssee  aa  lleess  
cciirrccuummssttàànncciieess  aaddqquuiirriinntt  mmaaqquuiinnààrriiaa  mmooddeerrnnaa,,  qquuee  eenn  aaqquueesstt  
ccaass  eerraa  iimmpprreesscciinnddiibbllee  ppeerr  pprroodduuiirr  mmééss  ii  mmiilllloorr..    MMaaii  eess  
pprreeooccuuppaarreenn  ddee  pprroommoocciioonnaarr  eellss  sseeuuss  pprroodduucctteess,,  nnoo  tteenniieenn  
ccaapp  mmeennaa  ddee  ddeeppaarrttaammeenntt  ddee  vveennddeess  nnii  rreess  qquuee  ssee  llii  
aasssseemmbbllééss,,  eessppeerraavveenn  qquuee  lleess  ccoommaannddeess  eellss  aarrrriibbeessssiinn  ssoolleess,,  
ffiinnss  qquuee  eess  vvaarreenn  qquueeddaarr  sseennssee  ssaabbeerr  qquuèè  ffeerr..  
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PPrroottoottiippuuss  ((ddeettaallll))  ddeell  tteelleerr  cciirrccuullaarr  ppeerr  aa  tteeiixxiirr  sseennssee  ccoossttuurreess  
llaatteerraallss  aall  ccooss  ii  aammbb  ppaassssaaddaa  ddee  sseeppaarraacciióó..  CCaallddrriiaa  
aaccttuuaalliittzzaarr--lloo  ppeerrqquuèè  ffooss  ccoommaannddaatt  eelleeccttrròònniiccaammeenntt..    
  
  
  



                                                                                                                                                                                          PPEETTIITTAA  HHIISSTTÒÒRRIIAA  DD’’ UUNN  GGRRAANN  BBLLUUFF                        5500  

                                                                                                                                                        
                                                                                                      
  

  

  
  
DDeettaallll  dd’’uunn  ddeellss  úúllttiimmss  tteelleerrss  cciirrccuullaarrss  ddee  3333  ppoollssaaddeess  ppeerr  aa  
ggaallgguueess  ffiinneess  ii  dd’’uunnaa  ggrraann  rroobbuusstteessaa..  
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44444444ªªªªªªªª        ÈÈÈÈÈÈÈÈppppppppooooooooccccccccaaaaaaaa..  
  
QQuuaann  jjaa  ss''hhaavviiaa  aaccaabbaatt  ll''èèppooccaa  mmééss  fflloorreenntt,,  ccaapp  aa  ll''aannyy  11996677,,  
vvaa  mmoorriirr  eell  ggeerreenntt  ddee  ll''eemmpprreessaa  dd''uunnaa  mmaanneerraa  ssoobbttaaddaa,,  ppeerròò  
nnoo  iimmpprreevviissiibbllee,,  jjaa  qquuee  eessttaavvaa  sseenntteenncciiaatt  aa  ccaauussaa  dd’’uunnaa  
mmaallaallttiiaa  ddee  ccoorr..  TToott  vvaann  sseerr  ccoorrrreeddiisssseess  ppeerr  nnoo  aannaarr  eennlllloocc..  EEll  
CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó  eess  vvaa  ddeeiixxaarr  ppoorrttaarr  ppeellss  qquuee  
aammbbiicciioonnaavveenn  ooccuuppaarr  eell  lllloocc  ddeell  ddiiffuunntt,,  eerraa  iinnccaappaaçç  ddee  ffeerr  
aallttrraa  ccoossaa,,  jjaa  qquuee  nnoo  hhii  hhaavviiaa  ccaapp  pprreevviissiióó  ----  ppeerr  mmééss  qquuee  eellss  
iinntteerreessssaattss  ddiigguueessssiinn  qquuee  ssíí  ----  ppeell  qquuee  ffeeiiaa  tteemmppss  qquuee  eessttaavvaa  
ccaannttaatt..  
    
EEnn  llaa  rreeuunniióó  eexxttrraaoorrddiinnààrriiaa  dd''aacccciioonniisstteess  pprrooppoossaarreenn  uunn  
""ttrriiuummvviirraatt"",,  ffoorrmmaatt  ppeerr  ddooss  ccoommppoonneennttss  ddeell  mmaatteeiixx  CCoonnsseellll  ii  
eenn  ppllaannttiillllaa  aa  ll''eemmpprreessaa  ii  uunn  aallttrree  ttaammbbéé  ddee  ppllaannttiillllaa  aa  
ll''eemmpprreessaa..  LL''AAsssseemmbblleeaa  vvaa  ddiirr  qquuee  ssíí  ddee  ttoott,,  mmiilllloorr  ddiitt,,  nnoo  vvaa  
ddiirr  rreess,,  ccoomm  sseemmpprree,,  qquuee  vvoolliiaa  ddiirr  ssíí,,  sseennssee  llaa    mmééss  ppeettiittaa  
oobbjjeecccciióó..    DDooss  ddeellss  nnoouuss  ggeerreennttss  vveenniieenn  ddee  llaa  ppaarrtt,,  ddiigguueemm--
nnee,,  ""ccoommeerrcciiaall""  jjaa  qquuee  ssoorrttiieenn  aa  vveennddrree  aa  ddiiffeerreennttss  zzoonneess  ii  
ll''aallttrraa  eerraa  eell  ccoommppttaabbllee..    AA  llaa  pprrààccttiiccaa  ssoollaammeenntt  uunn  aaccttuuaavvaa  
ccoomm  aa  ggeerreenntt,,  eellss  aallttrreess  hhoo  ffeeiieenn  aa  ffiinnaallss  ddee  mmeess..    EErraa  llaa  
ssoorrttiiddaa  qquuee  ssoolleenn  tteenniirr  mmoolltteess  ddiiccttaadduurreess  sseennssee  ddoonnaarr  qquuaassii  
mmaaii  ccaapp  bboonn  rreessuullttaatt,,  ii  vvaa  ccoonnttiinnuuaarr  llaa  ddaavvaallllaaddaa  eenn  ttoottss  eellss  
aassppeecctteess..    
  
EEnn  hhaavveerr--hhii  dduueess  bbaaiixxeess  aall  CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó  eess  
pprrooppoossaarreenn  ddooss  nnoouuss  ccoonnsseelllleerrss,,  ll''uunn  vvaaiigg  sseerr  jjoo  ii  aa  ll''aallttrree  nnoo  llii  
vvaaiigg  sseennttiirr  llaa  vveeuu  ffiinnss  qquuee  aall  ccaapp  dd''uunnss  aannyyss  vvaaiigg  pprreesseennttaarr  llaa  
mmeevvaa  ddiimmiissssiióó  ii  eellll  vvaa  ddiirr::  ““JJoo  ttaammbbéé””..  
  
DDooss  ddiieess  aabbaannss  ddee  ll''AAsssseemmbblleeaa  vvaaiigg  aassssaabbeennttaarr--mmee,,  ppeerr  uunnaa  
ccoonnffiiddèènncciiaa,,  qquuee  eemm  pprrooppoossaarriieenn  ppeerr  aa  ccoonnsseelllleerr;;  sseegguuiieenn  eell  
mmaatteeiixx  ssiisstteemmaa  ddee  sseemmpprree,,  oo  ssiigguuii,,  nnoo  ccoonnssuullttaarr  ppeerr  aa  rreess  aa  
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ll''iinntteerreessssaatt..  IIgguuaall  qquuee  ttoottss  eellss  aacccciioonniisstteess  aassssiisstteennttss  aa  
ll''AAsssseemmbblleeaa,,  jjoo  nnoo  vvaaiigg  ddiirr  nnii  ppiiuu,,  ttoott  ii  nnoo  eessttaarr  dd''aaccoorrdd  aammbb  
lleess  ddeecciissiioonnss  pprreesseess..  LLaa  mmééss  aabbssoolluuttaa  ccoonnvviicccciióó  qquuee  ffeess  eell  
qquuee  ffeess  nnoo  aaccoonnsseegguuiirriiaa  rreess,,  eennccaarraa  eemm  ffrreennaavvaa  mmééss..  ÉÉss  uunnaa  
mmeennaa  ddee  mmeennyysstteenniimmeenntt  qquuee  nnoo  hhaauurrííeemm  ddee  tteenniirr,,  jjaa  qquuee  eennss  
hhaauurriieenn  dd''eedduuccaarr  ddeess  ddee  ppeettiittss  aa  ppaarrllaarr  ppúúbblliiccaammeenntt  ii  ppoottsseerr  
nnoo  eennss  ttrroobbaarrííeemm  qquuee  eellss  qquuee  hhii  tteenneenn  uunnaa  pprreeddiissppoossiicciióó  
iinnnnaattaa,,  oo  ss’’hhii  eessffoorrcceenn,,  ssóónn  eellss  qquuee  eess  ffaann  eessccoollttaarr  ii  ssii  ddiiuueenn  lleess  
ccoosseess  mmééss  oo  mmeennyyss  bbéé,,  ssee''llss  ccrreeuueenn,,  eennccaarraa  qquuee  aa  ll''hhoorraa  ddee  llaa  
vveerriittaatt  ttoott  ssiigguuii  ffaaççaannaa,,  ppaarraauulleess  ii  rreess  mmééss..    UUnnaa  ddee  lleess  mmeevveess  
mmaannccaanncceess  hhaa  eessttaatt  llaa  ppooccaa  pprreeddiissppoossiicciióó  ii  ssoolltteessaa  ppeerr  ppaarrllaarr  
eenn  ppúúbblliicc,,  mm’’hhaauurriiaa  aaggrraaddaatt  tteenniirr  ccoorraattggee  ii  ffaacciilliittaatt  ddee  ppaarraauullaa..  
EEnn  pprreessèènncciiaa  dd''uunn  ppúúbblliicc  nnoommbbrróóss  qquueeddoo  ccoomm  ttaallllaatt  ii  eemm  ffaallttaa  
llaa  vvaalleennttiiaa,,  ll''ooffiiccii    oo  llaa  ""ccaarraa""  qquuee  aallgguunnss  tteenneenn..  
  
EErraa  eevviiddeenntt  qquuee  ssii  eess  nnoommeennaavveenn  ttrreess  ggeerreennttss  llòòggiiccaammeenntt  
hhaavviieenn  ddee  sseerr  eessppeecciiaalliisstteess  eenn  ddiiffeerreennttss  sseeccttoorrss,,  ccoommeerrcciiaall,,  
ttèèccnniicc  ii  aaddmmiinniissttrraattiiuu,,  ii  nnoommeennaarreenn  ttrreess  ccoommeerrcciiaallss--
aaddmmiinniissttrraattiiuuss..    SSii  jjoo  hhaagguuééss  ddiitt  qquuee  hhii  ffaallttaavvaa  uunn  ttèèccnniicc  hhaauurriiaa  
eessttaatt  ttaanntt  ccoomm  ddiirr  qquuee  jjoo  hhaavviiaa  ddee  ffoorrmmaarr  ppaarrtt  ddeell  ttrriiuummvviirraatt,,  jjaa  
qquuee  eerraa  eell  qquuee  eessttaavvaa  mmééss  bbeenn  pprreeppaarraatt,,  oo  mmééss  bbeenn  ddiitt,,  ccrreecc  
qquuee  eerraa  eell  mmééss  aaddeeqquuaatt..  
  
DD''hhaavveerr  pprroommoogguutt  uunnaa  aallttrraa  pprrooppoossttaa  eennttrree  eellss  ttèèccnniiccss  ddee  
ll''eemmpprreessaa,,  eerraa  ttoottaallmmeenntt  sseegguurr  qquuee  nnoo  mm''hhaauurriieenn  rreeccoollzzaatt..  
RReeccoorrddoo  qquuee  uunnaa  vveeggaaddaa,,  qquuaann  llaa  ssiittuuaacciióó  eessttaavvaa  eennccaarraa  mmééss  
mmoogguuddaa,,  uunn  ddeellss  aallttrreess  ttèèccnniiccss  eemm  vvaa  ddiirr  ::  
--  NNii  ttuu  nnii  jjoo  ppooddrreemm  sseerr  mmaaii  ggeerreennttss  ..    
NNoo  hhaauurriiaa  ssuuppoorrttaatt  qquuee  jjoo  hhoo  ffooss  ii  hhoo  vvaa  ddeemmoossttrraarr  
aabbaassttaammeenntt,,  ssee  llii  nnoottaavvaa  qquuee  llaa  ggeelloossiiaa  qquuee  eemm  tteenniiaa  nnoo  eell  
ddeeiixxaavvaa  vviiuurree,,  mmééss  dd’’uunnaa  vveeggaaddaa  mm’’hhoo  vvaarreenn  mmaanniiffeessttaarr  aallgguunn  
ddeellss  ggeerreennttss..  PPeennssoo  qquuee  ssii  jjoo  hhaagguuééss  eessttaatt  mmééss  oobbeerrtt,,  
ssiimmppààttiicc,,  ccoommuunniiccaattiiuu,,  eenn  lllloocc  ddee  sseerr  iinnttrroovveerrttiitt,,  sseerriióóss,,  ttaannccaatt  ii  
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aabbssoorrbbiitt  nnoommééss  ppeerr  llaa  ffeeiinnaa;;  ssii  mm''hhaagguuééss  ddeeddiiccaatt  aa  
pprroommoocciioonnaarr--mmee  dd''uunnaa  mmaanneerraa  iinntteell··lliiggeenntt,,  nnoo  hhaauurriiaa  ttiinngguutt  
ttaanntteess  aannttiippaattiieess,,  ccoossaa  qquuee,,  ppeerr  aallttrraa  ppaarrtt,,  eemm  pprreeooccuuppaavvaa  bbeenn  
ppoocc..  ÉÉss  aarraa  qquuee,,  qquuaann  hhii  ppeennssoo,,    vveeiigg  qquuee  llaa  mmeevvaa  iinnhhiibbiicciióó  eenn  
aaqquueesstteess  qqüüeessttiioonnss  nnoo  vvaa  sseerr  ggeennss  bbeenneeffiicciióóss  ppeerr  aa  ll''eemmpprreessaa,,  
jjaa  qquuee  ccrreecc  qquuee  aammbb  uunnaa  aallttrraa  aaccttiittuudd  mmeevvaa  ppoott  sseerr  qquuee  
aallgguunneess  ccoosseess  hhaagguueessssiinn  aannaatt  dd''aallttrraa  mmaanneerraa..  
  
AArraa  ppeennssoo  qquuee  ttaammbbéé  vvaa  sseerr  uunnaa  eeqquuiivvooccaacciióó,,  ppeerr  ppaarrtt  mmeevvaa,,  
nnoo  hhaavveerr  aassssaabbeennttaatt  aa  ttootthhoomm  ddeellss  ppllaannss  qquuee  ppoorrttaavvaa  eell  
CCoonnsseellll  ppeerr  ssoolluucciioonnaarr  llaa  ssuucccceessssiióó  eenn  llaa  ddiirreecccciióó  ddee  
ll''eemmpprreessaa..  AAmmbb  ddooss  ddiieess  eess  ppooddrriiaa  hhaavveerr  pprreeppaarraatt  uunnaa  
rrèèpplliiccaa,,  ppeerrqquuèè  ll''eeffeeccttee  ssoorrpprreessaa  nnoo  hhaagguuééss  eexxiissttiitt..  EEssttaarr  aa  
vveeuurree  vveenniirr  sseemmpprree  jjuuggaa  aa  ffaavvoorr,,  ii  mmééss  qquuaann  ssuuppoosseess  oo  ssaappss,,  
ccoomm  eenn  aaqquueesstt  ccaass,,    ccoomm  aaccttuuaarràà  ll’’aallttrraa  ppaarrtt..  
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AA  llaa  pprriimmeerraa  rreeuunniióó  ddeell  CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó,,  eemm  vvaaiigg  
pprrooppoossaarr  ddiirr  eell  qquuee  ppeennssaavvaa  ddee  llaa  ssiittuuaacciióó  ii,,  eenn  aaccaabbaarr  eellss  
""tteemmeess""  ddee  ll''oorrddrree  ddeell  ddiiaa,,  vvaaiigg  eexxppoossaarr  dd''uunnaa  mmaanneerraa  mmoolltt  
ppoocc  ddiipplloommààttiiccaa  eell  mmeeuuss  ppuunnttss  ddee  vviissttaa,,  aammbb  uunn  ttoo  ggeennss  
aapprrooppiiaatt..    EEnn  aaqquueesstteess  ooccaassiioonnss  ééss  qquuaann  hhaauurriiaa  nneecceessssiittaatt  llaa  
ttrraannqquuiill··lliittaatt  ii  ll''aapplloomm  qquuee  tteenniiaa  eenn  lleess  ssiittuuaacciioonnss  ccoommpprroommeesseess  
mmeennttrree  ffeeiiaa  eell  sseerrvveeii  mmiilliittaarr..    SSeemmpprree  mm''hhaa  ffaallttaatt,,  ii  eemm  ffaallttaa  
eennccaarraa,,  tteenniirr  mmééss  ttaaccttee  aa  eennffooccaarr  lleess  qqüüeessttiioonnss  ddeelliiccaaddeess,,  
ppeennssaarr  bbéé  eell  qquuee  eessttààss  ddiieenntt,,  ppaarrllaarr  ppaauussaaddaammeenntt,,  eessccoollttaarr  eellss  
aallttrreess  qquuaann  ccoonnvvéé,,  nnoo  aaiixxeeccaarr  mmaassssaa  llaa  vveeuu,,  ppaarrllaarr  ssuuaauummeenntt,,  
eenn  ffii,,  ttoott  eell  qquuee  ffaa  qquuee  eellss  aallttrreess    eessccoollttiinn  ii  ffaaccii  mmééss  ccrreeïïbbllee  eell  
qquuee  hhoomm  eessttàà  ddiieenntt..  
  
ÉÉss  ddiiffíícciill  ppaarrllaarr  bbéé,,  aammbb  mmeessuurraa,,  nnaattuurraalliittaatt  ii  sseennssee  aaffeeccttaacciióó  
ppeerr  nnoo  sseemmbbllaarr  uunn  pprreeddiiccaaddoorr..  BBààssiiccaammeenntt  ss''hhaauurriiaa  dd''oobbrraarr  
pprrooccuurraanntt  ttrreeuurree  iimmppoorrttàànncciiaa  aa  llaa  ssiittuuaacciióó,,  ppoossaarr--hhii  iinntteerrèèss,,  
ppeerròò  sseennssee  ppaassssiióó,,  sseerr  ccoonnvviinncceenntt,,  sseennssee  eexxiiggiirr  llaa  rraaóó,,  
ddeemmaannaarr  ll''ooppiinniióó  ddeellss  aallttrreess,,  mmaajjoorrmmeenntt  aallss  qquuee  nnoo  aaccoossttuummeenn  
aa  ddoonnaarr--llaa,,  eenn  uunnaa  ppaarraauullaa,,  ffeerr  lleess  ddiissccuussssiioonnss  eenn  ppoossiittiiuu,,  
iinnvvoolluuccrraanntt--hhii  eellss  aallttrreess,,  eell  qquuee  ddee  ppeettiitt  eell  sseennyyoorr  MMuunntteeiiss,,  
aaddmmiirraaddaa  ppeerrssoonnaa,,  eemm  vvaa  ddiirr  uunn  ddiiaa::  
--  EEsstteevvee,,  nnoo  ddeeffuuggiiss  mmaaii  lleess  ddiissccuussssiioonnss,,  qquuee  ddee  llaa  ddiissccuussssiióó  
eenn  vvee  llaa  lllluumm..  
  
NNoommééss  aaccoonnsseegguueeiixxoo  ppeerrssiissttiirr  eenn  uunnaa  ddiissccuussssiióó  qquuaann  eell  tteemmaa,,  
ppeerr  aa  mmii,,  nnoo  ttéé  ccaapp  ttrraannsscceennddèènncciiaa..    AAqquueessttaa  vvaa  sseerr  llaa  mmeevvaa  
ggrraann  mmaannccaannççaa  dduurraanntt  llaa  ppeerrmmaannèènncciiaa  aall  CCoonnsseellll  
dd''AAddmmiinniissttrraacciióó,,  nnoo  ssaabbeerr  sseerr  ccoonnvviinncceenntt,,  nnoo  aaccoonnsseegguuiirr  mmaaii  
eell  rreeccoollzzaammeenntt  eenn  qqüüeessttiioonnss  ffoonnaammeennttaallss  qquuee  mmoolltteess  vveeggaaddeess  
vvaaiigg  pprrooppoossaarr..  UUnn  ddiiaa  ll’’aasssseessssoorr  ffiissccaall  qquuee  tteenniiaa  ll''eemmpprreessaa  vvaa  
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ddiirr,,  eenn  uunnaa  sseessssiióó  ddee  CCoonnsseellll,,  ttoott  ttaarrttaammuuddeejjaanntt  ccoomm  sseemmpprree  
ssoolliiaa  ffeerr::  
--  VVoossttèè,,  ssee....  ssee....  sseennyyoorr  RRoouurraa,,  qquuaann  ddiiuu  uunnaa  ccoossaa  hhii  ttooccaa  ----  
PPeerròò,,  lleess  ccoosseess  nnoo  ppaassssaavveenn  mmaaii  dd''aaqquuíí..  II  aaiixxíí  vvaaiigg  ddiirr::  
  
--  NNoo  eessttiicc  ggeennss  dd''aaccoorrdd  aammbb  eell  ffuunncciioonnaammeenntt  qquuee  sseemmpprree  hhaa  
ttiinngguutt  aaqquueesstt  CCoonnsseellll..  CCrreecc  qquuee  nnoo  ééss  llòòggiicc  qquuee  eellss  ccoonnsseelllleerrss  
nnoo  hhaaggiinn  ssaabbuutt  mmaaii  llaa  ssiittuuaacciióó  eeccoonnòòmmiiccaa  ddee  ll''eemmpprreessaa  ––  eell  
mmeeuu  ppaarree  vvaa  sseerr--hhoo  uunnss  aannyyss  --;;  ccrreecc,,  aa  mmééss,,  qquuee  ss''hhaann  ddee  ffeerr  
lleess  aacctteess  ddee  ccaaddaa    rreeuunniióó  ii    ssiiggnnaarr--lleess  ttoottss  eellss  pprreesseennttss..  EEll  
CCoonnsseellll  ééss  qquuii  hhaa  ddee  pprreennddrree  lleess  ddeecciissiioonnss  iimmppoorrttaannttss  uunnaa  
vveeggaaddaa  aasssseessssoorraatt  ppeerr  llaa  ddiirreecccciióó  ddee  ll''eemmpprreessaa;;  eenn  uunnaa  
ppaarraauullaa,,  ccrreecc  qquuee  aaqquueesstt  CCoonnsseellll  eessttàà  ppeennssaatt  ppeerrqquuèè  ddiigguuii  
qquuee  ssíí  ddee  ttoott..  
--  QQuuèè  vvoollss  ssaabbeerr  ??  
EEmm  pprreegguunnttàà  eell  ggeerreenntt  aaddmmiinniissttrraattiiuu,,  ffiinnss  llllaavvoorrss  ccoommppttaabbllee  ddee  
ll''eemmpprreessaa,,  aammbb  uunn  ttoo  ddee  rreepprroovvaacciióó  ii  vviissiibblleemmeenntt  ssoorrpprrèèss  
ccoomm  ttoottss  eellss  pprreesseennttss..  
--  QQuuee  nnoo  hhii  hhaa  ccoonnffiiaannççaa  ??  --  ddiigguuéé  ttoott  sseegguuiitt..  
--  NNoo  eess  ttrraaccttaa  ddee  ccoonnffiiaannççaa,,  ééss  aallllòò  qquuee  eess  ddiiuu  ddee  llaa  ddoonnaa  
hhoonnrraaddaa  qquuee  aa  mmééss  ddee  sseerr--hhoo  hhoo  hhaa  ddee  sseemmbbllaarr..  EEss  ttrraaccttaa  qquuee  
nnoo  ttéé  sseennttiitt  qquuee  ttoott  uunn  CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó  nnoo  ssààppiiggaa  qquuiinnaa  
ééss  llaa  vveerrttaaddeerraa  ssiittuuaacciióó  ddee  ll''eemmpprreessaa..  QQuuiinneess  ddeecciissiioonnss  vvoolleeuu  
qquuee  pprreenngguueemm  ssii  nnoo  tteenniimm  iinnffoorrmmaacciióó??  OO  ééss  qquuee  eesstteemm  aaqquuíí  
ssoollaammeenntt  ppeerr  ddiirr  qquuee  ssíí  ddee  ttoott  ccoomm  ssii  ffóóssssiimm  nniinnoottss??  
  
VVaarreenn  qquueeddaarr  ttoottss  aaccoolllloonniittss,,  ppeerròò  nnoo  vvaarreenn  cceeddiirr  eenn  rreess  ii  
iinnssiissttiirreenn  ddee  nnoouu  qquuee  hhii  hhaa  dd''hhaavveerr  ccoonnffiiaannççaa..  
--  NNoo  nn’’hhii  hhaa  pprroouu  aammbb  llaa  ccoonnffiiaannççaa,,  ss''hhaann  ddee  ddeemmoossttrraarr  lleess  
ccoosseess  aammbb  ccllaarreeddaatt  ii  ttrraannssppaarrèènncciiaa,,  oo  ééss  qquuee  nnoo  tteenniiuu  
""ccoonnffiiaannççaa""  eenn  eell  CCoonnsseellll??  --  vvaaiigg  iinnssiissttiirr  ddee  nnoouu,,  sseennssee  èèxxiitt..  
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VVaa  aaccaabbaarr  llaa  pprriimmeerraa  rreeuunniióó  ccoomm  uunnss  ffuunneerraallss  ddee  tteerrcceerraa  ii  
ll’’eennddeemmàà  uunn  ddeellss  ggeerreennttss  eemm  vvaa  rreeccrriimmiinnaarr  llaa  mmeevvaa  aaccttiittuudd,,  
ppeerrqquuèè  sseeggoonnss  eellll,,  eell  pprreessiiddeenntt  ddeell  CCoonnsseellll  hhaavviiaa  ttiinngguutt  uunn  
ggrraann  ddiissgguusstt  ppeerr  llaa  mmeevvaa  aaccttiittuudd  ttaann  ""ddeessccoonnssiiddeerraaddaa""..    EEll  ccaass  
ééss  qquuee  eell  pprreessiiddeenntt  ttaammppoocc  eenn  ssaabbiiaa  ""ddee  llaa  mmiissssaa  llaa  mmeeiittaatt""..      
  
LL''aanntteerriioorr  ddiirreecccciióó  nnoo  vvaa  vvoolleerr,,  oo  nnoo  vvaa  ssaabbeerr,,  eennccaarraarr  
ll''eemmpprreessaa  aa  uunn  ffuuttuurr  qquuee  ccaaddaa  vveeggaaddaa  eess  vveeiiaa  mmééss  ddiiffíícciill..    EEnn  
uunnaa  ppaarraauullaa,,  jjoo  nnoo  tteenniiaa  lleess  ccoosseess  ccllaarreess,,  oo  mmééss  bbeenn  ddiitt,,  uunn  
pprrooggrraammaa  ddee  ccaarraa  aall  ffuuttuurr,,  ppeerròò  eennccaarraa  qquuee  ll''hhaagguuééss  ttiinngguutt,,  eess  
nneecceessssiittaavvaa  sseerr  uunn  ffoorraa  ddee  ssèèrriiee  ppeerr  ffeerr  sseegguuiirr  aaqquueellllaa  ggeenntt  
qquuee  nnoommééss  aammbbiicciioonnaavveenn  aannaarr  vviivviinntt  ddee  llaa  rriiffeettaa..  UUnn  ddeellss  nnoouuss  
ggeerreennttss  ssee''ll  vveeiiaa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnqquuiieettaa  ii  aammbb  ggaanneess,,  ppeerròò  eellss  
qquuee  eell  ccoonneeiixxííeemm  ssaabbííeemm  qquuee  eenn  bbaallllaavvaa  mmééss  qquuee  nnoo  eenn  
ttooccaavvaa,,  eerraa  ppeerriillllóóss..  EEmm  sseennttiiaa  ccoommpplleettaammeenntt  ssooll,,  jjaa  qquuee  ffoorraa  
ddeell  CCoonnsseellll,,  oo  ssiigguuii,,  eellss  aallttrreess  rreessppoonnssaabblleess  ddeell  bboonn  
ffuunncciioonnaammeenntt  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  nnoo  eemm  tteenniieenn  ccaapp  ssiimmppaattiiaa  ii  
ttaammppoocc  eennss  vvààrreemm  ppoossaarr  mmaaii  dd''aaccoorrdd  eenn  rreess,,  nnii  eemm  vvaaiigg  
eessffoorrççaarr  mmaaii  eenn  gguuaannyyaarr  llaa  sseevvaa  ccoonnffiiaannççaa..  
  
UUnnss  mmeessooss  ddeesspprrééss  ddee  llaa  mmoorrtt  ddeell  ggeerreenntt  úúnniicc,,  vvaaiigg  ttrroobbaarr  eell  
sseeuu  ggeennddrree  ii  eemm  ddiigguuéé  qquuee  ppeennssaavvaa  vveenniirr  aa  vveeuurree''mm..    VVaaiigg  
ppeennssaarr  qquuee  jjaa  eerraa  hhoorraa  qquuee  ss''iinntteerreesssseessssiinn  ppeerr  llaa  qqüüeessttiióó,,  jjaa  
qquuee  eellllss  eerreenn  eellss  pprriinncciippaallss  aacccciioonniisstteess  ddee  ll''eemmpprreessaa  aammbb  uunn  
1100  %%  ddeell  ccaappiittaall..    
  
QQuuaann  uunnaa  ppeerrssoonnaa  eett  ddiiuu  qquuee  eett  vviinnddrràà  aa  vveeuurree  ppeerr  uunn  
aassssuummppttee,,  hhoo  ppeennsseess  ttoott  ii  mmaaii  eennddeevviinneess  eell  mmoottiiuu  ddee  llaa  sseevvaa  
vviissiittaa..    LLaa  ssoorrpprreessaa  vvaa  sseerr  mmaajjúússccuullaa::  eell  mmoottiiuu  ddee  llaa  vviissiittaa  eerraa  
ssaabbeerr  ssii  eell  CCoonnsseellll  hhaavviiaa  ttrraaccttaatt  ddee  llaa  lliiqquuiiddaacciióó  ssaallaarriiaall  ddeell  
sseeuu  ssooggrree..  LLii  vvaaiigg  ddiirr  qquuee  nnoo  ii  vvaa  aannaarr--ssee''nn  ttoott  ssaattiissffeett  sseennssee  
mmééss  ccoommeennttaarriiss..    CCoomm  sseemmpprree  eemm  vvaa  ccoossttaarr  dd’’aaddoonnaarr--mmee  qquuee  
eell  qquuee  eellllss  pprreetteenniieenn  eerraa  ccoobbrraarr  llaa  lliiqquuiiddaacciióó  ddee  ttoott  ll''aannyy  ii  nnoo  
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eellss  ttrreess  mmeessooss  ttrreebbaallllaattss  ppeell  ddiiffuunntt,,  ii  eellss  nnoouuss  ggeerreennttss  eess  
ddeevviieenn  eexxccuussaarr  aammbb  eell  CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó,,  ccoomm  ssoolliieenn  
ffeerr  eenn  mmoolltteess  cciirrccuummssttàànncciieess,,  ppeerr  nnoo  ppaaggaarr--llooss--hhii,,  oo  ssiigguuii,,  ééss  
llòòggiicc  ppeennssaarr  qquuee  aaqquueellll  aannyy  eess  vvaa  ppaaggaarr  eell  ssoouu  ddee  qquuaattrree  
ggeerreennttss  ii  eell  CCoonnsseellll  nnoo  ssee''nn  vvaa  aassssaabbeennttaarr..  
  
EEll  CCoonnsseellll  ttaammppoocc  ssaabbiiaa  lleess  ccoonnddiicciioonnss  eeccoonnòòmmiiqquueess  ddeellss  
nnoouuss  ggeerreennttss  ii  ccrreecc,,  eenn  aaqquueesstt  ccaass,,  qquuee  eerraa  mmiilllloorr  aaiixxíí,,  ssii  tteenniimm  
eenn  ccoommppttee  qquuee  jjoo  ffoorrmmaavvaa  ppaarrtt  ddee  llaa  ppllaannttiillllaa  ddee  ll''eemmpprreessaa;;  
mmeennttrree  hhoo  ssaabbééss  eell  pprreessiiddeenntt,,  ppeerr  aa  mmii  eerraa  ssuuffiicciieenntt..  CCrreecc  qquuee  
nnoo  ééss  bboo  qquuee  eenn  uunnaa  eemmpprreessaa  ttootthhoomm  ssààppiiggaa  eellss  ssoouuss  ddeellss  
aallttrreess,,  pprriinncciippaallmmeenntt  qquuaann  eess  ttrraaccttaa  ddeell  ppeerrssoonnaall  qquuaalliiffiiccaatt,,  llaa  
ggeelloossiiaa  nnoo  ddeeiixxaa  vviiuurree  mmoolltteess  ppeerrssoonneess  ii  ttootthhoomm  eess  ccrreeuu  tteenniirr  
mmééss  mmèèrriittss  qquuee  eellss  aallttrreess  qquuaann  eess  ffaann  ccoommppaarraacciioonnss..  MMaaii  nnoo  
eemm  vvaaiigg  iinntteerreessssaarr  ppeerr  lleess  ccoonnddiicciioonnss  eeccoonnòòmmiiqquueess  ddeellss  
aallttrreess,,  nnii  vvaaiigg  ppaarrllaarr  aa  nniinnggúú  ddee  lleess  mmeevveess  eennccaarraa  qquuee  mm''hhoo  
ddeemmaanneessssiinn  aammbb  iinnssiissttèènncciiaa,,  ccoomm  eenn  aallgguunn  ccaass  eemm  ssuucccceeíí,,  
sseegguurraammeenntt  ppeennssaavveenn  qquuee  lleess  mmeevveess  ccoonnddiicciioonnss  
eeccoonnòòmmiiqquueess  eerreenn  mmoolltt  ssuuppeerriioorrss  aa  lleess  sseevveess..  
  
EEllss  aassssuummpptteess  ddee  ddiinneerrss  sseemmpprree  ssóónn  ddeelliiccaattss  ii  aallhhoorraa  ddiiffíícciillss..  
QQuuaann  eell  mmeeuu  ppaarree  vvaa  ffoorrmmaarr  ppaarrtt  ddeell  CCoonnsseellll  dd’’AAddmmiinniissttrraacciióó,,  
rreeccoorrddoo  hhaavveerr--llii  sseennttiitt  ccoommeennttaarr  aallgguunnaa  vveeggaaddaa  qquuee  eell  
pprreessiiddeenntt  ddeell  CCoonnsseellll  eess  qquueeiixxaavvaa  ddeell  ggeerreenntt  eenn  aaqquueellllss  
mmoommeennttss  ––  eell  ddee  ll’’èèppooccaa  fflloorreenntt  --    rreeffeerreenntt  aa  lleess  sseevveess  
ccoonnddiicciioonnss  eeccoonnòòmmiiqquueess,,  ttoott  ddiieenntt  dd’’eellll::  
--  NNoo  eenn  ttéé  mmaaii  pprroouu!!        
ÉÉss  eenn  aaqquueessttss  ccaassooss,,  ii  pprroobbaabblleemmeenntt  eenn  nnoo  ggaaiirreess  mmééss,,  qquuee  eell  
pprreessiiddeenntt  ddeell  CCoonnsseellll  eessttaavvaa  iinnffoorrmmaatt  ddee  llaa  qqüüeessttiióó..  AAllggúú  hhaavviiaa  
dd’’aauuttoorriittzzaarr  eell  ssoouu  ddeellss  ggeerreennttss..  BBeenn  mmiirraatt  ttoott  pplleeggaatt  eerraa  pprroouu  
eessttrraannyy..  
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PPeerr  ttaall  dd''eevviittaarr  lleess  ccoonnttíínnuueess  ccrriittiiqquueess  ii  ccoommeennttaarriiss  eennttrree  
rreessppoonnssaabblleess  ddeellss  ddiiffeerreennttss  ddeeppaarrttaammeennttss,,  ss''iinniicciiaarreenn  uunneess  
rreeuunniioonnss  ddee  ttoottss  eellllss  jjuunnttaammeenntt  aammbb  eellss  ttrreess  ggeerreennttss,,  ccaaddaa  
ddiilllluunnss,,  uunnaa  vveeggaaddaa  aaccaabbaaddaa  llaa  jjoorrnnaaddaa  llaabboorraall..  PPeerròò,,  eennlllloocc  
ddee  ssuuaavviittzzaarr  llaa  ssiittuuaacciióó  ii  aaccoossttuummaarr--ssee  aa  ttrreebbaallllaarr  eenn  eeqquuiipp,,  
ddeebbaatteenntt  tteemmeess  iimmppoorrttaannttss  ddee  ddiirreecccciióó,,  ccoooorrddiinnaacciióó  ii  ppoollííttiiccaa  
dd’’eemmpprreessaa,,  vvaa  sseerr  ccoomm  uunnaa  ppllaattaaffoorrmmaa  ddee  ccoonnttiinnuuaattss  
eennffrroonnttaammeennttss  ii  ddooss  ddeellss  ggeerreennttss  ddeeiixxaarreenn  dd''aassssiissttiirr--hhii  ppeerr  
sseemmpprree..  UUnnaa  ddee  lleess  qqüüeessttiioonnss  qquuee  vvaa  ccoonnttrriibbuuiirr  aa  sseeppaarraarr--nnooss  
mmééss  ffoouu  llaa  pprreetteennssiióó  dd''uunn  ddeellss  ggeerreennttss  ddee  ccooll··llooccaarr  eell  sseeuu  ffiillll  aa  
ll''eemmpprreessaa..  LLaa  mmaajjoorriiaa  ddee  nnoossaallttrreess  hhaavvííeemm  ssuubbssttiittuuïïtt  aallss  ppaarreess  
rreessppeeccttiiuuss  eenn  eell  ccààrrrreecc  ii,,  aammbb  ttoott,,  nnoo  ccoonnssiiddeerrààvveemm  qquuee  ffooss  
eenncceerrttaatt  qquuee  eellss  ggeerreennttss  ccooll··llooqquueessssiinn  eellss  sseeuuss  ffiillllss  aa  
ll''eemmpprreessaa..    EEll  rreessuullttaatt  ffoouu  qquuee  ll''aassssuummppttee  eess  ttrraassllllaaddàà  aall  
CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó  ppeerr  ccoonnvvèènncceerr--mmee  aa  mmii  ii  aaqquueesstt  hhoo  
aapprroovvàà..  LLaa  ddeecciissiióó  ffoouu  ttoottaallmmeenntt  nneeggaattiivvaa::  aall  ppoocc  tteemmppss,,  eell  
pprriimmeerr  ffiillll  ddee  ggeerreenntt  qquuee  vvaa  eennttrraarr  aa  ll''eemmpprreessaa  ssee''nn  vvaa  aannaarr  
aavvoorrrriitt  ddee  llaa  ssiittuuaacciióó,,  ddeecciissiióó  qquuee  ddeeiiaa  mmoolltt  aa  ffaavvoorr  sseeuu..  
  
UUnnss  ddiieess  ddeesspprrééss  ddee  mmoorriirr  ll''aanntteerriioorr  ggeerreenntt  úúnniicc,,  uunn  ddeellss  nnoouuss  
ggeerreennttss,,  eell  qquuee  eessttaavvaa  ppeerr  ssoobbrree  ddeellss  aallttrreess,,  eemm  vvaa  pprreegguunnttaarr  
ssii  mmaaii  ll''aanntteerriioorr  ggeerreenntt  nnoo  mm''hhaavviiaa  ppaarrllaatt  ddeellss  ffiillllss  dd''eellllss,,  ii  llii  
vvaaiigg  ddiirr  qquuee  nnoo..  FFoouu  uunnaa  ddee  lleess  ppooqquueess  vveeggaaddeess  eenn  llaa  vviiddaa  
qquuee  rreeccoorrddoo  hhaavveerr  mmeennttiitt..  EEll  ddiiffuunntt  mmee  nn''hhaavviiaa  ppaarrllaatt  eenn  
vveeuurree''ss  mmoolltt  pprreessssiioonnaatt  ppeellss  qquuee  aarraa  ooccuuppaavveenn  eell  sseeuu  lllloocc,,  ii  
vvoolliiaa  ssaabbeerr  eell  mmeeuu  ppaarreerr  ttoott  eessppeerraanntt  qquuee  aaqquueesstt  ffooss  nneeggaattiiuu,,  
ccoomm  aaiixxíí  vvaa  sseerr..  VVaaiigg  mmaanniiffeessttaarr--llii  qquuee  nnoo  eerraa  ccoonnvveenniieenntt  qquuee  
aa  ll''eemmpprreessaa  eennttrree  eell  ppeerrssoonnaall  qquuaalliiffiiccaatt  hhii  hhaagguuééss  vviinncclleess  
ffaammiilliiaarrss  eennttrree  eellllss..  AAiixxòò  ééss  eell  qquuee  eessppeerraavvaa  sseennttiirr  ll''aannttiicc  
ggeerreenntt  ppeerr  mmaanniiffeessttaarr--hhoo  aallss  ppaarreess  ii  aaiixxíí  ssoorrttiirr  ddee  ll''eennttrreebbaanncc..  
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HHaauurriiaa  eessttaatt  mmiilllloorr  qquuee  aaqquueessttaa  rreessppoossttaa  jjoo  ll''hhaagguuééss  ddoonnaatt  ddee  
nnoouu  aa  ll''iinntteerreessssaatt..      
  
LLaa  mmaajjoorriiaa  ddee  lleess  qqüüeessttiioonnss  qquuee  eess  ttrraaccttaavveenn  eenn  eell  CCoonnsseellll  
dd''AAddmmiinniissttrraacciióó  tteenniieenn  mmoolltt  ppooccaa  iimmppoorrttàànncciiaa  ii  nnoo  vvaall  llaa  ppeennaa  
tteenniirr--lleess  eenn  ccoonnssiiddeerraacciióó,,  ttrraaccttaarreemm  ssoollaammeenntt  ddee  lleess  qquuee  ssíí  eenn  
ttiinngguueerreenn  dd''iimmppoorrttàànncciiaa,,  ii  mmoollttaa..  EEnnccaarraa  qquuee  ssiigguuii  aanneeccddòòttiicc,,  
ééss  iinntteerreessssaanntt  eell  ccaass  qquuee,,  ddee  ttaanntt  eenn  ttaanntt,,  eell  qquuee  eess  ttrraaccttaavvaa  eenn  
eell  CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó  ttrraannsscceennddiiaa  ii  ll’’eennddeemmàà  ttootthhoomm  
nn''eessttaavvaa  aassssaabbeennttaatt..  JJoo  ssoossppiittaavvaa  dd''uunn  ddeellss  ggeerreennttss  ii  ccoomm  ééss  ddee  
ssuuppoossaarr  eellll  ddeevviiaa  ssoossppiittaarr  ddee  mmii..  EEll  ccaass  ééss  qquuee  eenn  mmoolltteess  
ooccaassiioonnss  eerraa  mmoolltt  ddeessaaggrraaddaabbllee  eessttaarr  mmaallffiiaanntt  ll''uunn  ddee  ll''aallttrree..    
AAll  ccaapp  ddeellss  aannyyss,,  qquuaann  ll''eemmpprreessaa  eessttaavvaa  eenn  lleess  sseevveess  
aaccaabbaalllleess  ii  lleess  lllluuiitteess  eerreenn  eennttrree  eell  CCoonnsseellll  ii  ggeerrèènncciiaa,,  ii  eellss  
ttrreebbaallllaaddoorrss  aaffeeccttaattss  ppeerr  llaa  rreegguullaacciióó  ddee  ppllaannttiillllaa  ppeerr  nneeggoocciiaarr  
lleess  iinnddeemmnniittzzaacciioonnss,,  eemm  vvaarreenn  iinnffoorrmmaarr  ddeell  ccoonnttiinngguutt  dd''uunnaa  ddee  
lleess  rreeuunniioonnss  ddeell  CCoonnsseellll  ii  eenn  ssuucccceessssiivveess  ooccaassiioonnss  ll''iinnffoorrmmee  
eerraa  ppuunnttuuaall..  NNoo  mm''eexxpplliiccaavvaa  ccoomm  ppooddiiaa  sseerr,,  ffiinnss  qquuee  ssee''mm  
ddiigguuéé  eell  ssiisstteemmaa..    CCoomm  qquuee  jjoo  eessttaavvaa  eenn  eell  ggrruupp  ddeellss  aaffeeccttaattss  
jjaa  nnoo  ttiinngguueerreenn  iinnccoonnvveenniieenntt  eenn  ddiirr--mmee  eell  ssiisstteemmaa  
dd''eessppiioonnaattggee  qquuee  dduurraanntt  ttaannttss  aannyyss  hhaavviieenn  eemmpprraatt,,  sseemmpprree  
qquuee  eess  ffeeiieenn  lleess  rreeuunniioonnss  ddeell  CCoonnsseellll  aa  llaa  ssaallaa  pprreeppaarraaddaa  aammbb  
aaqquueesstt  ffii..    SSoobbrree  llaa  ggrraann  ttaauullaa  eenn  qquuèè  ss''aasssseeiieenn  eellss  ccoonnsseelllleerrss  
hhii  hhaavviiaa  uunn  tteellèèffoonn,,  ii  llaa  llíínniiaa  ddeell  mmaatteeiixx  aannaavvaa  aall  tteerrrraa  ppaassssaanntt  
ppeerr  uunn  ttuubb  ddee  ffeerrrroo  mmoolltt  mmééss  ggrraann  ddee  ddiiààmmeettrree  qquuee  eell  ffiill  ddeell  
tteellèèffoonn,,  ffiinnss  aall  ssootteerrrraannii..  EEllss  eessccoolltteess  eess  ttoorrnnaavveenn  ppeerr  ppoossaarr  
ll''oorreellllaa  aall  ttuubb  ii  aassssaabbeennttaarr--ssee  ddee  ttoott  eell  qquuee  eess  ddeeiiaa  aa  llaa  ppllaannttaa  
ssuuppeerriioorr..    SSeemmbbllaa  mmeennttiiddaa  qquuee  eell  ssiisstteemmaa  ffuunncciioonnééss  dduurraanntt  
ttaannttss  aannyyss  ii  nniinnggúú  ssoossppiittééss..  LL''úúnniiccaa  eexxpplliiccaacciióó  qquuee  hhii  hhaavviiaa  eerraa  
qquuee  llaa  mmúúttuuaa  mmaallffiiaannççaa  eennttrree  eellss  ccoonnsseelllleerrss,,  ffeeiiaa  qquuee  nnoo  eess  
ppeennssééss  eenn  ccaapp  aallttrraa  ppoossssiibbiilliittaatt..  
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EEss  ppllaanntteejjàà  llaa  ""nneecceessssiittaatt""  ddee  ccrreeaarr  uunn  aallttrraa  eemmpprreessaa,,  aammbb  
ll''úúnniiccaa  ffiinnaalliittaatt  dd''aafflloorraarr  ccaappiittaall..  LLaa  pprrooppoossttaa  eerraa  ccrreeaarr  uunnaa  
eemmpprreessaa  aammbb  eellss  mmaatteeiixxooss  aacccciioonniisstteess  ddee  CCooffaassaa  ii  qquuee  
mmaannttiinngguueessssiinn  llaa  mmaatteeiixxaa  pprrooppoorrcciióó  ddee  ppaarrttiicciippaacciioonnss  eenn  lleess  
dduueess  eemmpprreesseess;;  eell  ccaappiittaall  ssoorrttiirriiaa  ddee  lleess  rreesseerrvveess  ii  eess  
rreeppaarrttiirriiaa  pprrooppoorrcciioonnaallmmeenntt  aa  lleess  ppaarrttiicciippaacciioonnss  ddeellss  
aacccciioonniisstteess  ddee  ll''eemmpprreessaa  mmaarree..  EEll  CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó  
sseerriiaa  eell  mmaatteeiixx,,  ssoollaammeenntt  ccaannvviiaarriiaa  llaa  ggeerrèènncciiaa,,  qquuee  sseerriiaa  
úúnniiccaa  ii  rreepprreesseennttaaddaa  ppeerr  ll''aasssseessssoorr  ffiissccaall  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  
pprroobbaabblleemmeenntt  aauuttoorr  ddee  llaa  iiddeeaa..  
--  AA  qquuèè  eess  ddeeddiiccaarràà  llaa  nnoovvaa  eemmpprreessaa  ??  --  vvaaiigg  pprreegguunnttaarr..  
--  DDoonnccss,,  aa  ffeerr  iinnvveerrssiioonnss,,  ccoomm  ppooddeenn  sseerr  aacccciioonnss  dd''aallttrreess  
ccoommppaannyyiieess,,  pprréésstteeccss  aammbb  ggaarraannttiieess,,  eenn  uunnaa  ppaarraauullaa  eell  sseeuu  
ppaattrriimmoonnii  sseerràà  tteenniirr  eell  qquuee  eenn  ddiiuueenn  ""ppaappeerr  ddee  vvíídduuaa""    --  vvaa  
ccoonntteessttaarr  eell  ffuuttuurr  ggeerreenntt..    LLaa  ddiissccrreeppàànncciiaa  ppeerr  ppaarrtt    mmeevvaa    eerraa  
aabbssoolluuttaa  ii  vvaaiigg  ccoonntteessttaarr--llii::  
--  SSii  eess  ttrraaccttaa  dd''aafflloorraarr  ccaappiittaall  ccrreeaanntt    uunnaa    nnoovvaa  eemmpprreessaa,,  ccrreecc  
qquuee  ss''hhaauurriiaa  ddee  tteenniirr  mmééss  aammbbiicciióó;;  eell  CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó  
hhaauurriiaa  dd''eessttaarr  ffoorrmmaatt  ppeerr  aacccciioonniisstteess  pprroouu  rreepprreesseennttaattiiuuss  ddee  
ll''eemmpprreessaa  aaccttuuaall,,  ppeell  qquuee  ffaa  aa  ccaappiittaall  ii  ccaappaacciittaattss  eemmpprreessaarriiaallss  
ii,,  ssoollaammeenntt  uunn  ppaarreellll  dd''aaqquueessttss  hhaauurriieenn  ddee  sseerr--hhoo  ddee  lleess  dduueess  
ssoocciieettaattss  ppeerr  ttaall  ddee  nnoo  eessttaarr  mmaassssaa  ddeessvviinnccuullaaddeess;;  cceerrccaarr  uunnaa  
aaccttiivviittaatt  ccoommeerrcciiaall  aammbb  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  ffuuttuurr  ii  nnoo  ccoonnffoorrmmaarr--
ssee  aammbb  eell  ""ppaappeerr  ddee  vvíídduuaa"",,  qquuee  ddiitt  ssiigguuii  ddee  ppaass  ééss  uunn  ""ttrriisstt  
ppaappeerr"";;  ii  ssii  eell  qquuee  eess  vvooll  ééss  ggaarraannttiirr  eell  ppaattrriimmoonnii,,  ppooddrrííeemm  
ppaassssaarr  llaa  pprrooppiieettaatt  ddeellss  eeddiiffiicciiss  aa  llaa  nnoovvaa  ssoocciieettaatt,,  ppeerr  ttaall  ddee  
nnoo  tteenniirr  ttoottss  eellss  oouuss  aall  mmaatteeiixx  cciisstteellll..  
--  AAiixxòò  nnoo  ppoott  sseerr  ----  vvaa  ddiirr  eell  ggeerreenntt  aaddmmiinniissttrraattiiuu  ----  jjaa  qquuee  hheemm  
ddee  pprrooccuurraarr  qquuee  eellss  aacccciioonniisstteess  ttiinngguuiinn  sseemmpprree  llaa  mmaatteeiixxaa  
ppaarrttiicciippaacciióó  eenn  lleess  dduueess  ssoocciieettaattss..  
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--  ÉÉss  aabbssuurrdd  pprreetteennddrree  aaiixxòò,,  jjaa  qquuee  nnoo  hhii  hhaa  ccaapp  lllleeii  qquuee  pprriivvii  aa  
uunn    aacccciioonniissttaa  ddee  vveennddrree''ss  lleess  aacccciioonnss  dd''uunnaa  ddee  lleess  ssoocciieettaattss  ----  
vvaaiigg  ccoonntteessttaarr--llii..  
  
PPeerr  ttaall  ddee  ddeemmoossttrraarr  eell  qquuee  ddeeiiaa,,  aa  llaa  pprriimmeerraa  ooccaassiióó  vvaaiigg  
ccoommpprraarr  aa  uunn  aacccciioonniissttaa  ssoollaammeenntt  lleess  aacccciioonnss  ddee  CCooffaassaa  ii  nnoo  
lleess  ddee  llaa  nnoovvaa  eemmpprreessaa,,  sseennssee  ccaapp  iimmppeeddiimmeenntt  ppeerr  ppaarrtt  ddee  
nniinnggúú..  
  
TToott  ffoouu  iinnúúttiill,,  eess  ccrreeàà  llaa  ssoocciieettaatt  aammbb  eell  nnoomm  ddee  PPRRIICCOOMMIISSAA,,  
qquuee  mmééss  oo  mmeennyyss  vvoolliiaa  ddiirr::  PPrroommoottoorraa  ddeell  CCoommeerrçç  ii  ddee  llaa  
IInnddúússttrriiaa  SS..AA..  ii,,  ss''iinnvveerrttíí  eell  ccaappiittaall  eenn  tteelleeffòònniiqquueess,,  bbaannccààrriieess  ii  
aallttrreess  ""ppaappeerrss  ddee  vvíídduuaa""..  LLaa  ddaattaa  ooffiicciiaall  ddee  llaa  ccrreeaacciióó  ddee  llaa  
nnoovvaa  eemmpprreessaa  ffoouu  eell  3300--55--11997700..  
  
EEss  vvaa  ppeerrddrree  uunnaa  ooccaassiióó  qquuee  ppoossssiibblleemmeenntt  hhaauurriiaa  ggaarraannttiitt  aallss  
aacccciioonniisstteess  eell  sseeuu  ppaattrriimmoonnii,,  jjaa  qquuee  uunn  aallttrree  CCoonnsseellll  
dd''AAddmmiinniissttrraacciióó  pprroobbaabblleemmeenntt  nnoo  hhaauurriiaa  ppeerrmmèèss  qquuee  eenn  
tteemmppss  ddiiffíícciillss  eess  mmaallvveerrssééss  ttoott  eell  ppaattrriimmoonnii  ddee  lleess  dduueess  
ssoocciieettaattss  ppeerr  ssoosstteenniirr  uunn  nneeggooccii  qquuee  nnoo  tteenniiaa  ffuuttuurr..  
  
FFeeiiaa  qquuaattrree  oo  cciinncc  aannyyss  qquuee  eerraa  ccoonnsseelllleerr  ii  ppeerr  pprriimmeerraa  
vveeggaaddaa  eennss  pprreesseennttaarreenn  eell  lllliibbrree  dd''aacctteess  ppeerr  ssiiggnnaarr..  EEnn  
ccoommeennççaarr  aa  lllleeggiirr--lloo,,  vvaaiigg  nneeggaarr--mm’’hhii  ppeerrqquuèè  nnoo  rreefflleeccttiiaa  llaa  
vveerriittaatt,,  ttoott  ss''hhaavviiaa  aapprroovvaatt  ppeerr  mmaajjoorriiaa  sseeggoonnss  lleess  aacctteess  ii  
mmoolltteess  qqüüeessttiioonnss  pprroouu  iimmppoorrttaannttss  nnii  eess  mmeenncciioonnaavveenn..    
--  NNoo  ssiiggnnaarr  lleess  aacctteess  ééss  uunnaa  iirrrreessppoonnssaabbiilliittaatt  ppeerr  ppaarrtt  tteevvaa,,  
qquuaann  ss''aacccceeppttaa  uunnaa  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  ss''hhaa  ddee  sseerr  ccoonnsseeqqüüeenntt  ----  
vvaa  ddiirr--mmee  eell  nnoouu  pprreessiiddeenntt  ddeell  CCoonnsseellll..  
--  HHoo  sseennttoo,,  eemm  ccoonnssiiddeerraarriiaa  uunn  iirrrreessppoonnssaabbllee  ssii  ssiiggnnééss  eell  qquuee  
nnoo  rreefflleecctteeiixx  llaa  vveerriittaatt  ddeell  qquuee  vvaa  ssuucccceeiirr    --  ffoouu  llaa  mmeevvaa  
rreessppoossttaa..  
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EEnnss  ppaassssààvveemm  mmoolltteess  rreeuunniioonnss  ddiissccuuttiinntt  ddee  tteemmeess  qquuee  ppeerr  aa  
ll’’eemmpprreessaa  nnoo  tteenniieenn  mmaassssaa  iimmppoorrttàànncciiaa..  UUnn  ddiiaa,,  vvaa  eemmmmaallaallttiirr  
uunn  ddeellss  ccoonnsseelllleerrss  mmééss  ggrraannss  eenn  eeddaatt  ii,,  aa  mmééss,,  iimmppoorrttaanntt  ccoomm  
aa  aacccciioonniissttaa..  NNoo  tteenniiaa  ffiillllss,,  ppeerròò  ssíí  mmoollttss  nneebboottss  ii  eess  ppaarrllaavvaa  ddee  
ccoomm  ffeerr  eell  ttrraassppààss  ddee  lleess  aacccciioonnss  aallss  nneebboottss  ppeerr  ttaall  dd’’eevviittaarr  eellss  
iimmppoossttooss..  JJoo  ttrroobbaavvaa  mmoolltt  mmaallaammeenntt  qquuee  hhii  iinntteerrvviinngguueessssiinn,,  ii  
eellss  ddeeiiaa  ::  
--  DDeeiixxeeuu--lloo  ttrraannqquuiill,,  qquuee  ssii  ttrraassppaassssaa  lleess  aacccciioonnss  aallss  nneebboottss,,  
uunnaa  vveeggaaddaa  ffeett  llii  ssaabbrràà  ggrreeuu..  
  
NNoo  vvaaiigg  aaccoonnsseegguuiirr,,  ccoomm  ddee  ccoossttuumm,,  qquuee  eemm  ffeessssiinn  ccaass  ii  eell  
ttrraassppààss  eess  ccoonnssuummàà,,  ii,,  ccoomm  nnoo  ppooddiiaa  sseerr  dd’’aallttrraa  mmaanneerraa,,  eell  
ppoobbrree  hhoommee  vvaa  ppaassssaarr  eellss  aannyyss  qquuee  llii  qquueeddaavveenn  ddee  vviiddaa  aammbb  
uunnaa  ggrraann  rreeccaannççaa  ppeerr  hhaavveerr  ppeerrdduutt  llaa  pprrooppiieettaatt  ddee  lleess  
aacccciioonnss..  ÉÉss  nnoorrmmaall  eenn  mmoolltteess  ppeerrssoonneess  qquuaann  ssóónn  ggrraannss  tteenniirr  
aaqquueesstteess  rreeaacccciioonnss,,  ii  eenn  aaqquueesstt  ccaass  eell  tteemmaa  ddee  lleess  aacccciioonnss  ddee  
llaa  ssoocciieettaatt  eellss  oobbsseessssiioonnaavvaa..  
  
NNoo  eenn  tteenniiaa  ccaapp  eexxppeerriièènncciiaa  ppeerrssoonnaall  ddeell  ccoommppoorrttaammeenntt  ddee  
lleess  ppeerrssoonneess  qquuaann  aarrrriibbeemm  aa  ggrraannss,,  mmééss  aavviiaatt  eessttaavvaa  eenn  
ccoonnttrraa  ddee  llaa  cceessssiióó  ddeell  ppaattrriimmoonnii  aa  nneebboottss  ppeell  qquuee  hhaavviiaa  sseennttiitt  
aa  ddiirr,,  ppeerròò,,  ssíí  qquuee  vvaaiigg  vviiuurree  uunnaa  ssiittuuaacciióó  sseemmbbllaanntt  qquuaann  llaa  
mmaarree  eessttaavvaa  aall  ffiinnaall  ddee  llaa  sseevvaa  vviiddaa..  EEnn  aarrrriibbaarr  aa  ggrraannss  eess  
ppeerrdd  eell  ccoonnttrrooll,,  vvééss  aa  ssaabbeerr  qquuèè  eemm  ppaassssaarràà  aa  mmii..  
  
VVaaiigg  sseerr  ccoonnsseelllleerr  aallss  ttrreennttaa--nnoouu  aannyyss,,  mmeennttrree  qquuee  eellss  aallttrreess  
ccoonnsseelllleerrss  ii  ggeerreennttss  eenn  tteenniieenn    uunnaa  vviinntteennaa  oo  mmééss  qquuee  jjoo  ii  mmaaii  
nnoo  vvaaiigg  aaccoonnsseegguuiirr  rreess  ddeell  qquuee  eemm  pprrooppoossaavvaa,,  sseemmpprree  
qquueeddaavvaa  ssooll,,  ttoott  ii  qquuee  sseegguuiiaa  eessccoollttaanntt  ppeerr  ppaarrtt  ddeell  ggeerreenntt  ddee  
llaa  nnoovvaa  ssoocciieettaatt  ::    
--  VVoossttèè,,  sseennyyoorr  RRoouurraa,,  qquu....  qquu....  qquuaann  ddiiuu  uunnaa  ccoossaa  hhii  ttooccaa..  
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CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrraaaaaaaacccccccctttttttteeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        ccccccccoooooooonnnnnnnnssssssssuuuuuuuullllllllttttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        IIIIIIIIOOOOOOOORRRRRRRR        
        
UUnn  ddeellss  ppooccss  iinntteennttss  ddee  mmiilllloorraa  ddee  llaa  ggeessttiióó  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  oo  ddee  
ll''oorrggaanniittzzaacciióó,,  ccoomm  ssoolliieenn  ddiirr  eellss  ggeerreennttss,,  vvaa  sseerr  ccoonnttrraaccttaarr  aa  
IIOORR,,  ccoonnssuullttoorrss  ii  oorrggaanniittzzaaddoorrss  dd''eemmpprreesseess..  VVaann  vveenniirr  aa  
vveeuurree''mm  aall  mmeeuu  ddeeppaarrttaammeenntt,,  ccoomm  ssuuppoossoo  qquuee  ffeerreenn  aa  ttoottss  eellss  
aallttrreess,,  pprrooccuurraanntt  iinnffoorrmmaarr--ssee  ddee  ttoott  eell  qquuee  ffeeiiaa  aa  lleess  
ccoorrrreessppoonneennttss  sseecccciioonnss..  VVaaiigg  tteenniirr  aa  lleess  mmeevveess  mmaannss,,  nnoo  
rreeccoorrddoo  ppeerr  qquuiinn  ccoonndduuccttee,,  ppaarrtt  ddeell  sseeuu  eessttuuddii,,  bbeenn  sseegguurr  
qquuee  hhii  ffaallttaavvaa  eell  mmééss  iimmppoorrttaanntt  jjaa  qquuee  ll''aassssuummppttee  vvaa  qquueeddaarr  
mmoorrtt  ii  ssuuppoossoo  qquuee  eell  mmoottiiuu  ddeegguuéé  sseerr  qquuee  lleess  ccoonncclluussiioonnss  nnoo  
iinntteerreessssaavveenn  aa  llaa  ggeerrèènncciiaa  ccooll··lleeggiiaaddaa..  
  
AArraa  eemm  pprreegguunnttoo::  ppeerr  qquuèè  nnoo  eemm  vvaaiigg  iinntteerreessssaarr  mmééss  ppeerr  
ssaabbeerr  lleess  ccoonncclluussiioonnss  aa  qquuèè  hhaavviiaa  aarrrriibbaatt  IIOORR??    EEll  mmééss  nnoorrmmaall  
eerraa  ppeennssaarr  qquuee  aaffeeccttaavveenn  nneeggaattiivvaammeenntt  aa  llaa  ggeerrèènncciiaa,,  ppeerròò,,  
aammbb  ttoott,,  jjoo  hhaavviiaa  ddee  tteenniirr    mmééss  iinntteerrèèss  eenn  ssaabbeerr  eell  rreessuullttaatt  dd''uunn  
ttrreebbaallll  qquuee  ttaammppoocc  vvaaiigg  pprreeooccuuppaarr--mmee  ddee  ssaabbeerr  qquuèè  hhaavviiaa  
ccoossttaatt..  SSii  hhaagguuééss  ddee  ccoommppttaabbiilliittzzaarr  lleess  mmeevveess  ffaallllaaddeess  eenn  ffaarriiaa  
uunn  bboonn  ggrruuiixx..  
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LLLLLLLL’’’’’’’’aaaaaaaassssssssssssssssuuuuuuuummmmmmmmpppppppptttttttteeeeeeee        SSSSSSSSaaaaaaaannnnnnnnttttttttaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaa        
        
PPaassssaavveenn  eellss  aannyyss  ii  lleess  ccoosseess  aannaavveenn  eemmppiittjjoorraanntt..    UUnn  ddiiaa,,  
ppaarrllaanntt  aammbb  uunn  mmeeuu  ccuunnyyaatt,,  mmééss  aaffeecccciioonnaatt  aall  tteennnniiss  qquuee  jjoo  ii  
aammbb  mmééss  tteemmppss  ddee  pprraaccttiiccaarr--lloo,,  ssoobbrree  ll''èèxxiitt  ppeerr  aa  ttoott  úúss  ddee  lleess  
ccaammiisseess  ddee  tteennnniiss  LLaaccoossttee  ii  FFrreedd  PPeerrrryy,,  ccoommeennttààrreemm  qquuee  lleess  
dduueess  mmaarrqquueess  ccoorrrreessppoonniieenn  aallss  nnoommss  ddee  ddooss  tteennnniisstteess  
ffaammoossooss  ii  llaa  ppoossssiibbiilliittaatt  ddee  ccrreeaarr  uunnaa  nnoovvaa  mmaarrccaa  aammbb  eell  nnoomm  
dd''uunn  aallttrree  tteennnniissttaa  ffaammóóss,,  qquuee  nnaattuurraallmmeenntt  ppooddrriiaa  sseerr  eell  ddee  
SSaannttaannaa..    EErraa  uunnaa  bboonnaa  iiddeeaa,,  ppeerròò,,  ccoomm  ffeerr  qquuee  eess  rreeaalliittzzééss??    
NNoo  hhii  hhaavviiaa  mmééss  rreemmeeii  qquuee  ffeerr  qquuee  eell  mmààxxiimm  rreessppoonnssaabbllee  ddee  
ll''eemmpprreessaa  eess  ccrreegguuééss  qquuee  llaa  iiddeeaa  hhaavviiaa  eessttaatt  sseevvaa  ii,,  aapprrooffiittaanntt  
llaa  vviissiittaa  ddiiààrriiaa  dd''aaqquueesstt  aall  mmeeuu  ddeessppaattxx,,  ttoott  eennccaammiinnaanntt  llaa  
ccoonnvveerrssaa  eenn  llaa  ddiirreecccciióó  mmééss  aapprrooppiiaaddaa,,  llii  vvaaiigg  ddiirr::  
--  LLaaccoossttee  vvaa  sseerr  eell  mmiilllloorr  tteennnniissttaa  ffrraannccèèss,,  FFrreedd  PPeerrrryy  ffoouu  eell  
mmiilllloorr  tteennnniissttaa  aannggllèèss  ........  
--  II  SSaannttaannaa  eell  mmiilllloorr  tteennnniissttaa  eessppaannyyooll  ----  vvaa  ddiirr  eellll  aammbb  
pprreecciippiittaacciióó  ii  ggrraann  ssaattiissffaacccciióó  ppeerr  llaa  bbrriillllaanntt  iiddeeaa  qquuee  aaccaabbaavvaa  
ddee  tteenniirr..  
  
IImmmmeeddiiaattaammeenntt  vvaa  bbuussccaarr  ccoonnttaacctteess  ppeerr  ttaall  ddee  ffeerr  llaa  pprrooppoossttaa  
aa  MMaannoolloo  SSaannttaannaa;;  ss''aaccoonnsseegguuíí,,  ii  aa  ppeessaarr  ddeellss  iinnccoonnvveenniieennttss  
qquuee  rreepprreesseennttaavvaa  qquuee  aaqquueesstt  jjaa  ttiinngguuééss  uunnss  ssoocciiss  qquuee  
eexxpplloottaavveenn  eell  sseeuu  nnoomm  ccoomm  aa  mmaarrccaa,,  eess  ffiirrmmaarreenn  uunnss  
ccoonnttrraacctteess  dd''eexxpplloottaacciióó..  EEll  ggeerreenntt,,  ffiinnss  ii  ttoott  ddaavvaanntt  mmeeuu,,  nnoo  
ddeessaapprrooffiittaavvaa  mmaaii  ll''ooccaassiióó,,  qquuaann  vveenniiaa  aall  ccaass,,  ddee  ddiirr  qquuee  eellll  
eerraa  qquuii  hhaavviiaa  ttiinngguutt  llaa  iiddeeaa  ddee  ffaabbrriiccaarr  ppoollooss  aammbb  llaa  mmaarrccaa  
SSaannttaannaa..  ÉÉss  bbeenn  ccuurriióóss  eell  ccoommppoorrttaammeenntt  hhuummàà,,  iiggnnoorreemm  oo  
oobblliiddeemm  eellss  aallttrreess  aammbb  ggrraann  ffaacciilliittaatt  qquuaann  eennss  ccoonnvvéé..  NNoo  eennss  
aaddoonneemm  qquuee  lleess  iiddeeeess  nnoo  ssoolleenn  sseerr  mmaaii  pprròòppiieess  aall  cceenntt  ppeerr  
cceenntt,,  sseemmpprree  hhii  hhaa  qquuii,,  oo  qquuèè,,  qquuee  eennss  hhaa  ddoonnaatt  eell  ccaammíí..  
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EErraa  iimmppoorrttaanntt  qquuee  ll''aassssuummppttee  ffuunncciioonnééss  jjaa  qquuee  ll''eemmpprreessaa  
aannaavvaa  mmaannccaaddaa  ddee  ccoommaannddeess  ii,,  aall  mmaatteeiixx  tteemmppss,,  eerraa  
pprreeooccuuppaanntt  ppeerr  ssii  aannaavvaa  mmaassssaa  bbéé..    TTaanntt  SSaannttaannaa  ccoomm  eellss  qquuii  
ll''eennvvoollttaavveenn  eerreenn  ddee  MMaaddrriizz  ii  eell  sseeuu  ttaarraannnnàà  nnoo  tteenniiaa  rreess  aa  
vveeuurree  aammbb  eell  nnoossttrree::  eerreenn  lleess  ccllààssssiiqquueess  ppeerrssoonneess  qquuee  
bbuussqquueenn  eell  nneeggooccii  ffààcciill..  
  
EEss  ffaabbrriiccaarreenn  mmééss  ddee  mmiigg  mmiilliióó  ddee  ccaammiisseess  eenn  uunnss  ttrreess  aannyyss  ii  
nnoo  ssee  ssaabbrràà  mmaaii  ssii  hhii  hhaagguueerreenn  bbeenneeffiicciiss,,  ppeerrqquuèè  aall  ffiinnaall  lleess  2255  
mmiill  ppeecceess  qquuee  eellllss  tteenniieenn  eenn  ddiippòòssiitt  aa  MMaaddrriizz  nnoo  lleess  ppaaggaarreenn  
mmaaii  ii  eellss  mmiilliioonnss  qquuee  ss''aavvaannççaarreenn  aa  SSaannttaannaa  aa  ccoommppttee  ddee  llaa  
sseevvaa  ppaarrttiicciippaacciióó  ttaammppoocc  eess  rreeccuuppeerraarreenn,,  jjaa  qquuee  eexxcceeddiieenn  eenn  
uunnss  2255  mmiilliioonnss  ddeell  qquuee  llii    ppeerrttooccaavvaa  qquuaann  lleess  vveennddeess  mmiinnvvaarreenn  
ddeell  ttoott..  LLeess  eexxiissttèènncciieess  qquuee  qquueeddaarreenn,,  uunneess  2255  mmiill  ppeecceess  mmééss,,  
qquuaann  eell  pprroodduuccttee  eess  vveenniiaa  ppoocc,,  ffoorreenn  lliiqquuiiddaaddeess  ppeell  ppeennúúllttiimm  
ggeerreenntt  aa  110000  ppeesssseetteess  uunniittaatt,,  aa  ccaauussaa  ddeell  mmeennyysspprreeuu  qquuee  tteenniiaa  
ppeerr  ll''aarrttiiccllee..    EEll  sseeuu  pprreeuu  ddee  vveennddaa  eerraa  ddee  11..660000  ppeesssseetteess  ii  llaa  
qquuaalliittaatt  ddee  ll’’aarrttiiccllee  eessttaavvaa  aa  llaa  mmaatteeiixxaa  aallttuurraa  qquuee  LLaaccoossttee  ii  
mmiilllloorr  qquuee  FFrreedd  PPeerrrryy..  EErraa  uunn  aarrttiiccllee  ccllààssssiicc  qquuee  nnoo  vvààrreemm  
ssaabbeerr  mmaanntteenniirr..  
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NNNNNNNNoooooooouuuuuuuussssssss        ccccccccoooooooommmmmmmmppppppppoooooooonnnnnnnneeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        aaaaaaaallllllll        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeellllllllllllllll        
        
HHii  hhaavviiaa  rreennoovvaacciioonnss  aall  CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó,,  uunn  dd''eellllss  vvaa  
sseerr  uunn  ccoommppoonneenntt  dd''uunnaa  ddee  lleess  ppooqquueess  ffaammíílliieess  iimmppoorrttaannttss  ppeell  
qquuee  ffaa  aa  ppaarrttiicciippaacciióó  ddee  ccaappiittaall  ssoocciiaall  ii  eenn  uunnaa  nnoovvaa  ooccaassiióó  
vvaaiigg  pprrooppoossaarr  uunn  sseeuu  nneebboott  ppeerr  aa  ccoonnsseelllleerr  ii  eellll  eemm  ddiigguuéé::  
““EEnnccaarraa  nnoo  ééss  eell  mmoommeenntt””..  EEllll  ssaabbrriiaa  ppeerrqquuèè..  MMééss  eennddaavvaanntt,,  
qquuaann  eell  nneebboott  vvaa  eennttrraarr  aa  ffoorrmmaarr  ppaarrtt  ddeell  CCoonnsseellll,,  eemm  vvaaiigg  
aaddoonnaarr  ddeell  qquuee  eenn  aaqquueellll  ddiiaa  eemm  vvaa  ddiirr  ll''oonnccllee::  hhaavviiaa  aarrrriibbaatt  eell  
mmoommeenntt  ddee  ffeerr  uunnaa  ppoollííttiiccaa  eennccaammiinnaaddaa  aa  ddeesspprreessttiiggiiaarr  llaa  
ggeerrèènncciiaa  ii  aappaarrttaarr--llaa  ddee  llaa  ddiirreecccciióó  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  nnoo  ppeerr  llaa  
sseevvaa  iinnccaappaacciittaatt,,  qquuee  llaa  tteenniiaa,,  ssiinnóó  mmééss  aavviiaatt  ppeerr  ccaassttiiggaarr--llaa  ddee  
ssuuppoossaattss  ppeeccaattss  ppaassssaattss  qquuee  ccoonnssiiddeerraavveenn  qquuee  aallgguunnss  dd''eellllss  
hhaavviieenn  ffeett,,  eenn  bbeenneeffiiccii  pprrooppii  ii  ccoonnttrraa  ll''eemmpprreessaa..  
    
PPeerr  aa  mmii  eerraa  uunnaa  ppoollííttiiccaa  ccoommpplleettaammeenntt  eeqquuiivvooccaaddaa,,  hhaavvííeemm  
dd''oobblliiddaarr  ccoosseess  ppaassssaaddeess  ii  mmiirraarr  eell  ffuuttuurr  bbuussccaanntt  ssoolluucciioonnss  aallss  
mmoollttss  pprroobblleemmeess  qquuee  hhii  hhaavviiaa  ppeerr  ttiirraarr  ll''eemmpprreessaa  eennddaavvaanntt..  
UUnnaa  aallttrraa  ccoossaa  hhaagguueerraa  eessttaatt  ssii  ss’’hhaagguueessssiinn  pprrooppoossaatt  ccaannvviiaarr  
llaa  ddiirreecccciióó  ppeerr  uunnaa  ddee  mmééss  ccaappaacciittaaddaa..  NNoo  vvaaiigg  aaccoonnsseegguuiirr  
mmaaii  mmiittiiggaarr  ll''ooddii  ii  eell  mmeennyysspprreeuu  qquuee  tteenniieenn  aaccuummuullaattss  dd''aannyyss,,  
jjaa  qquuee  aaqquueesstt  nnoo  eellss  ddeeiixxaavvaa  oobbrraarr  dd''aallttrraa  mmaanneerraa..  FFiinnss  ii  ttoott  
vvaaiigg  aarrrriibbaarr  aa  ppeennssaarr  qquuee  llaa  mmeevvaa  aaccttiittuudd  eellss  ffeeiiaa  ccrreeuurree  eenn  
uunnaa  mmeennaa  ddee  ccoommpplliicciittaatt,,  ppeerr  ppaarrtt  mmeevvaa,,  eenn  eellss  aassssuummpptteess  
ttèèrrbboollss  qquuee  eenn  aannyyss  ppaassssaattss  eess  pprroodduuïïrreenn,,  sseeggoonnss  ddeeiieenn  eellllss..  
  
RRaarreess  vveeggaaddeess  eess  ddoonneenn  ccaassooss  ddee  ppeerrssoonneess  qquuee,,  ooccuuppaanntt  
ppoossiicciioonnss  ddee  pprriivviilleeggii,,  ssee’’llss  aaddmmiirrii  ii  ssee’’llss  rreessppeeccttii  ii,,  
mmaallaauurraaddaammeenntt,,  ssooll  sseerr  ll’’eennvveejjaa  eell  qquuee  ffaa  qquuee  hhoomm  eellss  bbuussqquuii  
ttoottaa  ccllaassssee  ddee  ddeeffeecctteess  oo  eell  qquuee  ééss  ppiittjjoorr,,  ppeeccaattss..  CCoomm  qquuee  jjoo  
nnoo  eenn  tteenniiaa  ccaapp  pprroovvaa,,  mmaallggrraatt  hhaavveerr  sseennttiitt  eexxpplliiccaarr  mmoolltteess  
““hhiissttòòrriieess””  ddeess  ddee  ppeettiitt,,  ddee  ccaapp  mmaanneerraa  ppooddiiaa  rreeccoollzzaarr  
aaqquueesstteess  aaccttiittuuddss..  
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EEll  ggeerreenntt  qquuee  aaccttuuaavvaa  ccoomm  pprriimmeerr  oo  pprriinncciippaall,,  vvaa  ccoommeennççaarr  aa  
ppaarrllaarr  ddee  rreettiirraarr--ssee..    UUnn  ddiiaa  eess  vvaa  pprreesseennttaarr  aall  mmeeuu  ddoommiicciillii  
ppaarrttiiccuullaarr  ppeerr  pprrooppoossaarr--mmee  qquuee  jjoo  ffooss  eell  sseeuu  ssuubbssttiittuutt..    VVaaiigg  
ddiirr--llii  qquuee  hhoo  aacccceeppttaarriiaa  ssii  vveenniiaa  eell  ccaass,,  jjaa  qquuee  pprreevveeiiaa  qquuee  eess  
ddeessffeerrmmaarriiaa,,  ccoomm  aaiixxíí  vvaa  sseerr,,  uunnaa  lllluuiittaa  ffeerroottggee  ppeerr  ttaall  dd''eevviittaarr--
hhoo..  EEnn  ffeerr  llaa  pprrooppoossttaa  aallss  aallttrreess  ""ggeerreennttss"",,  ss''iinniicciiàà  uunnaa  lllluuiittaa  
ssootteerrrraaddaa  ppeerr  ttaall  dd''eevviittaarr  llaa  mmeevvaa  ddeessiiggnnaacciióó,,  uunnaa  lllluuiittaa  ppeerr  
ppaarrtt  ddeellss  aallttrreess,,  jjaa  qquuee  jjoo  nnoo  vvaaiigg  ffeerr  nnii  eell  mmééss  ppeettiitt  ppaass  
ppeerrqquuèè  ll''aassssuummppttee  pprroossppeerrééss,,  nnii  eenn  vvaaiigg  ppaarrllaarr  mmaaii  aammbb  
nniinnggúú..    
  
EEll  ggeerreenntt  ddee  PPRRIICCOOMMIISSAA  eerraa  eell  qquuee  eess  ddiiuu  uunn  ffuunncciioonnaarrii,,  mmaaii  
mmééss  bbeenn  ddiitt,,  jjaa  qquuee  hhaavviiaa  eessttaatt  ffuunncciioonnaarrii  dd''HHiisseennddaa  ii  aaiixxòò  ffeeiiaa  
qquuee  aasssseessssoorrééss  eemmpprreesseess  ppeerr  ttaall  dd''eessttaallvviiaarr--ssee  iimmppoossttooss..  NNoo  
eerraa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  dd''iiddeeeess  ccllaarreess,,  ii  mmeennyyss,,  eenn  eell  qquuee  ffeeiiaa  
rreeffeerrèènncciiaa  aa  llaa  ggeessttiióó  dd''uunnaa  eemmpprreessaa..  SSeemmpprree  tteenniiaa  ppoorr  ii  eess  
ccrreeiiaa  eenn  ll''oobblliiggaacciióó  ddee  ddiirr  sseemmpprree  eell  qquuee  mmaarrccaavvaa  llaa  lllleeii..  UUnnaa  
ddee  lleess  sseevveess  iinnssiissttèènncciieess  eerraa  ll''oobblliiggaacciióó  qquuee  hhii  hhaavviiaa  ddee  ffeerr  llaa  
rreegguullaarriittzzaacciióó  ddee  bbaallaannççooss,,  ccoossaa  qquuee  jjoo  ttaammppoocc  hhii  eessttaavvaa  
dd''aaccoorrdd;;  eell  vvaalloorr  ddee  lleess  ccoosseess  qquuaassii  sseemmpprree  ééss  mmoolltt  rreellaattiiuu  ii  
ttrraaccttaanntt--ssee  ddee  ""nnoo  ffeerr""  eellss  aallttrreess  hhii  eessttiigguueerreenn  dd''aaccoorrdd..    QQuuaann  jjaa  
eessttaavvaa  ffoorraa  ddeell  CCoonnsseellll,,  uunn  ddiiaa  eemm  vviinngguuéé  uunn  aaddmmiinniissttrraattiiuu  
ppeerrqquuèè  ccoonnffiirrmmééss  ll''eexxiissttèènncciiaa  ddee  mmaaqquuiinnààrriiaa  ii  vvaaiigg  ccoommpprroovvaarr  
qquuee  hhaavviieenn  ddoonnaatt  uunn  vvaalloorr  aassttrroonnòòmmiicc  aa  eelleemmeennttss  qquuee  eerreenn  
ppuurraa  ffeerrrraallllaa..  IInnccoommpprreennssiibbllee,,  ssii  nnoo  ééss  qquuee  eess  vvaallgguueerreenn  
dd’’aaiixxòò  ppeerr  aa  llaa  oobbtteenncciióó  ddee  ccrrèèddiittss..    
  
TToorrnnààvveemm  uunn  ddiiaa  ddee  BBaarrcceelloonnaa  eell  ggeerreenntt  qquuee  eess  vvoolliiaa  rreettiirraarr  ii  
jjoo,,  qquuaann  eenn  ppaassssaarr  ppeerr  GGiirroonnaa  aannààrreemm  aa  vviissiittaarr  eell  ggeerreenntt  
ffuunncciioonnaarrii  aall  sseeuu  ddeessppaattxx..    NNoo  sséé  ppeerrqquuèè  eess  ppaarrllàà  ddee  llaa  
ssuucccceessssiióó  eennffooccaanntt  ll''aassssuummppttee  eenn  uunn  aallttrraa  ddiirreecccciióó,,  eellss  ccaass  ééss  
qquuee  aallss  ppooccss  ddiieess  eess  vvaa  rreebbrree  uunnaa  ccaarrttaa  ddeell  ggeerreenntt  ffuunncciioonnaarrii  
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ddiirriiggiiddaa  aall  CCoonnsseellll  ddee  CCooffaassaa  eenn  llaa  qquuaall  eess  pprrooppoossaavvaa  ccrreeaarr  
uunnaa  aallttrraa  ggeerrèènncciiaa  ddee  ttiippuuss  ttèèccnniicc..  
--  II  aarraa!!  NNoossaallttrreess  eenn  vvoolleemm  ttrreeuurree  ii  aaqquueesstt  nn''hhii  vvooll  ppoossaarr  mmééss!!  --
--    ddiigguuéé  uunn  ddeellss  ccoonnsseelllleerrss,,  aammbb  ttoottaa  llaa  rraaóó..  
  
EErraa  uunn  ddeellss  ccoommppoonneennttss  dd''uunnaa  ddee  lleess  ffaammíílliieess  dd''aacccciioonniisstteess  aall  
qquuaall  vvaaiigg  rreeccoollzzaarr  ppeerrqquuèè  uunn  sseeuu  nneebboott,,  mmééss  jjoovvee  qquuee  jjoo,,  
eennttrrééss  aall  CCoonnsseellll  qquuaann  hhii  hhaagguuééss  uunnaa  bbaaiixxaa,,  ppeennssaanntt  qquuee  sseerriiaa  
ppoossiittiiuu,,  ii  llaa  mmeevvaa  mmaarree  eemm  vvaa  ddiirr  qquuee  mm''hhaavviiaa  eeqquuiivvooccaatt..    EEllllaa  
tteenniiaa  eenn  ccoommppttee  lleess  lllluuiitteess  qquuee  hhaavviieenn  ttiinngguutt  eell  sseeuu  ppaarree  ii  eell  
mmeeuu,,    ii  eell  qquuee  jjoo  vvoolliiaa  eerraa  qquuee  nnoo  hhii  hhaagguueessssiinn  aaqquueesstt  ttiippuuss  ddee  
pprroobblleemmeess,,  ppeerr  aaiixxòò  ddeeiiaa  ssoovviinntt  ::  
--  OObblliiddeemm  eell  ppaassssaatt  ssii  aaqquueesstt  ééss  uunn  oobbssttaaccllee  ppeerr  eennccaammiinnaarr  
bbéé  eell  ffuuttuurr..  
NNoo  hhii  hhaavviiaa  mmaanneerraa  qquuee  aaiixxòò  eess  ttiinngguuééss  eenn  ccoommppttee,,  ppeerrqquuèè  
sseegguurraammeenntt  eellllss  tteenniieenn  mmoolltt  pprreesseenntt  eellss  ggrreeuuggeess  qquuee  ccrreeiieenn  
hhaavveerr  rreebbuutt  eenn  eell  ttrraannssccuurrss  ddeell  tteemmppss..  
  
QQuuaann  ll''eemmpprreessaa  aarrrriibbaavvaa  aall  sseeuu  ffiinnaall,,  jjoo  eerraa  mmééss  ccoommuunniiccaattiiuu  ii  
eenn  lleess  ccoonnttíínnuueess  tteerrttúúlliieess  eenn  hhoorreess  ddee  ttrreebbaallll,,    mm''aassssaabbeennttaavvaa  
ddee  mmoolltteess  ccoosseess..  EEmm  ddiigguueerreenn  qquuee  uunn  ddiiaa  eell  mmeeuu  ppaarree,,  ccaannssaatt  
ddeell  ppaarree  ddeell  ddiitt  ccoonnsseelllleerr  jjoovvee,,  eell  cciittàà  aa  llaa  ppllaaççaa  qquuee  aarraa    ééss  
ddeell  mmeerrccaatt  ii,,  vvaalleenntt    ccoomm  eerraa,,  aammbb  uunn  ppaarreellll  ddee  ccooppss  ddee  ppuunnyy  
eell  vvaa  ddeeiixxaarr  KKOO..    
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CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnççççççççaaaaaaaa        aaaaaaaa        aaaaaaaaccccccccttttttttuuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrr        eeeeeeeellllllll        mmmmmmmmeeeeeeeeuuuuuuuu        ““““““““ggggggggeeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmàààààààà””””””””        
        
VVaarreenn  ccoommeennççaarr  eellss  ppaassssooss  ppeerr  ssuubbssttiittuuiirr  eell  ggeerreenntt  qquuee  vvoolliiaa  
pplleeggaarr  ii  ccoonnttiinnuuaarr  ccoomm  aa  pprreessiiddeenntt  ddeell  CCoonnsseellll  
dd''AAddmmiinniissttrraacciióó..  UUnn  aammiicc  mmeeuu,,  ttaann  aammiicc  qquuee,,  sseeggoonnss  eellll,,  éérreemm  
ccoomm  ““ggeerrmmaannss””,,  vvaa  ccoommeennççaarr  aa  eemmppèènnyyeerr  aa  ttoottss  nniivveellllss  ppeerr  
ffeerr  qquuee  uunn  sseeuu  nneebboott  ooccuuppééss  llaa  ppllaaççaa  ddee  ggeerreenntt  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  
aarrgguummeennttaanntt  qquuee  tteenniiaa  ttootteess  lleess  ccoonnddiicciioonnss  ppeerr  sseerr--hhoo,,  sseeggoonnss  
eexxppoossaavvaa  eenn  ddiivveerrsseess  ccaarrtteess  ddiirriiggiiddeess  aall  CCoonnsseellll  ii  aa  mmii..  
  
AAqquueesstt  sseennyyoorr  qquuee  pprreetteenniiaa  llaa  ppllaaççaa,,  eerraa  ggeerreenntt  dd''uunnaa  aallttrraa  
eemmpprreessaa  ccoommppeettiiddoorraa  ii  nnoo  tteenniiaa  mmaassssaa  bboonnaa  ffaammaa..  UUnnaa  ddee  lleess  
ccaauusseess  eerraa  qquuee  vveenniiaa  aa  ssoottaa  pprreeuu  aammbb  mmoollttaa  ffrreeqqüüèènncciiaa;;  tteenniiaa  
mmoollttaa  ppeelliiccaa,,  eerraa  dd''aaqquueelllleess  ppeerrssoonneess  qquuee  nnoo  ppoottss  jjuuttjjaarr  ppeerr  
lleess  sseevveess  ppaarraauulleess,,  eenn  ssaabbiiaa  ddee  ppaarrllaarr,,  ii  hhaavviieess  ddee  sseerr  mmoolltt  
eexxppeerrtt  ppeerr  nnoo  ddeeiixxaarr--ttee  ccoonnvvèènncceerr..  CCoomm  qquuee  nnoo  eennss  vvaa  
ccoonnvvèènncceerr,,  ll''aammiicc,,  oo  ""ggeerrmmàà""  mmeeuu,,  vvaa  vveenniirr  aa  vveeuurree''mm  aa  ccaassaa  ii  
eemm  ddiigguuéé  ::  
--  LLaa  vvoossttrraa  eemmpprreessaa  ––  ii  ttaammbbéé  dd’’eellll,,  jjaa  qquuee  eerraa  aacccciioonniissttaa  ----  ttéé  
ppèèrrdduueess  ii  qquuaann  rreeppaarrtteeiixx  ddiivviiddeennddss  eenn  rreeaalliittaatt  rreeppaarrtteeiixx  
ccaappiittaall  ii  llaa  ddeell  mmeeuu  nneebboott  ttéé  bbeenneeffiicciiss,,  qquuaann  llaa  vvoossttrraa  eemmpprreessaa  
ttaannqquuii,,  qquuèè  ffaarrààss  ttuu??..    PPeerr  qquuèè  nnoo  ffaass  ssoocciieettaatt  aammbb  ll''eemmpprreessaa  
ddeell  mmeeuu  nneebboott??..    SSii  hhii  ppoosseess  qquuaattrree  mmiilliioonnss  ii  mmiigg,,  ppoottss  sseerr--nnee  
ssooccii..  VVaaiigg  ddeeiixxaarr--mmee  eessttiimmaarr  ii  vvaaiigg  ffeerr  aallgguunnaa  vviissiittaa  aa  
ll''eemmpprreessaa  ddeell  nneebboott  sseennssee  tteenniirr  llaa  mmééss  mmíínniimmaa  iinntteenncciióó  ddee  
ddeeiixxaarr--mmee  ccoonnvvèènncceerr,,  ppeerrqquuèè  ssii  llaa  nnoossttrraa  eemmpprreessaa  aannaavvaa  
mmaallaammeenntt,,  ll’’aallttrraa  aannaavvaa  ppiittjjoorr..  EEll  qquuee  nnoo  ccoommpprreenniiaa  eerraa  llaa  
iinnssiissttèènncciiaa  ddeell  mmeeuu  ""ggeerrmmàà""..  TToott  ii  ccoonnèèiixxeerr--lloo,,  mm''eessttrraannyyaavvaa  
ll''eessttiimmaacciióó  qquuee  ddeemmoossttrraavvaa  ppeell  sseeuu  nneebboott  ii  ppeerr  aa  mmii,,  ffiinnss  qquuee  
eemm  vvaaiigg  aaddoonnaarr  ddeell  qquuee  rreeaallmmeenntt  pprreetteenniiaa  ----  ccoomm  sseemmpprree  eemm  
ccoossttaa  dd''aaggaaffaarr  ll''oonnaa  aall  mmoommeenntt,,  ii  ttrraaccttaanntt--ssee  ddeell  mmeeuu  ""ggeerrmmàà""  oo  
qquuaallsseevvooll  mmeemmbbrree  ddee  llaa  sseevvaa  nniissssaaggaa,,  nnoo  mm’’hhaauurriiaa  ddee  ccoossttaarr  
ttaanntt,,  ppeerròò,,  ccoomm  ddeeiiaa  eell  CCooyyoottee  eenn  lleess  nnoovveell--lleess  dd''aavveennttuurreess  ddee  
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llaa  mmeevvaa  jjoovveennttuutt::  ““AA  uunn  hhoommee  iinntteell··lliiggeenntt  ééss  mmééss  ffààcciill  
eennddeevviinnaarr  lleess  sseevveess  rreeaacccciioonnss  ii  iinntteenncciioonnss””..  EEll  qquuee  pprreetteenniiaa  eell  
mmeeuu  ““ggeerrmmàà””  eerraa  rreeccuuppeerraarr  eell  ccaappiittaall  qquuee  eellll  hhaavviiaa  iinnvveerrttiitt  eenn  
ll’’eemmpprreessaa  ddeell  nneebboott..  TToott  aaiixxòò  eerraa  aa  ffiinnaallss  ddeell  7766..        
  
EEll  mmeeuu  ppaarree  nnoo  eess  ccaannssaavvaa  ddee  rreeppeettiirr::  AA  llaa  tteerrcceerraa  ggeenneerraacciióó  
lleess  eemmpprreesseess  ppeetteenn  ----  eess  rreeffeerriiaa  aa    lleess  qquuee  ssóónn  ffaammiilliiaarrss  ----..  
NNoossaallttrreess  ppooddeemm  eevviittaarr--hhoo,,  jjaa  qquuee  ppooddeemm  ttrriiaarr  eellss  
rreessppoonnssaabblleess..  FFiinnss  qquuee  eess  vvaa  aaddoonnaarr  qquuee  eerraa  mmééss  ggrraann  
ll''eeggooiissmmee  ppeerrssoonnaall  qquuee  ll''eessttiimmaacciióó  aa  uunnaa  ccaauussaa  ccoommuunnaa..  EEnn  llaa  
vviiddaa  ppooddeemm  eeqquuiivvooccaarr--nnooss  mmoolltteess  vveeggaaddeess,,  ppeerròò  ééss  
iimmppeerrddoonnaabbllee  qquuee  qquuaann  ss''ooccuuppaa  uunnaa  ppoossiicciióó  pprriivviilleeggiiaaddaa  aammbb  
ppooddeerr  ii  ccaappaacciittaatt  ddee  ddeecciissiióó,,  ssee  ssoobbrreeppoossii  ll’’iinntteerrèèss  ppeerrssoonnaall  aall  
ffuuttuurr  ddee  ttoottaa  uunnaa  ccoommuunniittaatt..  
  
LLaa  lllluuiittaa  ddiinnss  eell  CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó  ppeerr  llaa  ssuubbssttiittuucciióó  ddeell  
ggeerreenntt  qquuee  vvoolliiaa  pplleeggaarr  eerraa  eennttrree  aaqquueesstt  ii  jjoo  dd''uunnaa  bbaannddaa,,  ii  eellss  
aallttrreess  ddooss  ggeerreennttss  ppeerr  ll''aallttrraa..  EEllllss  vvoolliieenn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aa  qquuii  
ppoogguueessssiinn  ddoommiinnaarr  ii  nnoossaallttrreess  vvoollííeemm  uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ffooss  
vvààlliiddaa  ii  eessttiigguuééss  ppeerr  ssoobbrree  ddee  ttoottss..  EEllss  aallttrreess  ddooss  ggeerreennttss  
vvaarreenn  pprreesseennttaarr  uunn  aallttrree  ccaannddiiddaatt,,  eerraa  ttèèccnniicc  ttèèxxttiill,,  nnoo  eenn  
ggèènneerree  ddee  ppuunntt..  AA  eellllss  jjaa  eellss  aannaavvaa  bbéé,,  hhaauurriiaa  ssaattiissffeett  eellss  sseeuuss  
ppllaannss,,  ““ddoommiinnaarr””  llaa  qqüüeessttiióó  ttèèccnniiccaa..  QQuuaann  eell  vvaarreenn  pprreesseennttaarr  
aall  CCoonnsseellll  ppeerrqquuèè  ddeecciiddííss  nnoo  eemm  vvaaiigg  ccoommppoorrttaarr  mmaassssaa  bbéé,,  llaa  
mmeevvaa  aaccttiittuudd  ddoonnaavvaa  ppeeuu  qquuee  ppeennsseessssiinn  qquuee  jjoo  tteemmiiaa  qquuee  
ssee’’mm  ddeessbbaannqquuééss  ii  ppoosstteerriioorrmmeenntt  eellss  ffeettss  vvaarreenn  ddeemmoossttrraarr  
dd''uunnaa  ffoorrmmaa  bbeenn  ccllaarraa  qquuee  eellss  pprroobblleemmeess  nnoo  eerreenn  aa  nniivveellll  
ttèèccnniicc  oo  ddee  pprroodduucccciióó,,  ssiinnóó  ddee  ddiirreecccciióó,,  jjaa  qquuee  qquuaann  vvaaiigg  
ssoorrttiirr  ddeell  CCoonnsseellll  ccaaddaa  vveeggaaddaa  qquuee  ppoossaavveenn  uunn  ttèèccnniicc,,  ----  oo  
SSttaaff,,  ccoomm  eenn  ssoolliieenn  ddiirr  ----  ppeerr  ssuubbssttiittuuiirr--mmee,,  nnoo  ssee''nn  ssoorrttiiaa..  
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LLLLLLLLaaaaaaaa        pppppppprrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuucccccccccccccccciiiiiiiióóóóóóóó        iiiiiiii        eeeeeeeellllllll        ddddddddiiiiiiiisssssssssssssssseeeeeeeennnnnnnnyyyyyyyy        
  
OOrrggaanniittzzaarr  llaa  pprroodduucccciióó  dd''uunnaa  ffààbbrriiccaa  ddee  ggèènneerree  ddee  ppuunntt  qquuee  
pprroodduueeiixxii  aarrttiicclleess  mmééss  oo  mmeennyyss  ddee  mmooddaa  ii  eenn  dduueess  
tteemmppoorraaddeess  aa  ll''aannyy,,  nnoo  ééss  ggeennss  ffààcciill..  UUnn  ddeellss  pprroobblleemmeess  mmééss  
ddiiffíícciillss  ddee  rreessoollddrree  ééss  eell  sseerrvveeii  ddee  lleess  ccoommaannddeess  ppeerr  lleess  ddaatteess  
qquuee  hhaann  eessttaatt  ccoonnttrraaccttaaddeess..  
  
EEll  mmoossttrraarrii  ddee  ccaaddaa  tteemmppoorraaddaa,,  llaa  dd''eessttiiuu  ii  llaa  dd''hhiivveerrnn,,  tteenniiaa  
uunnss  8800  mmooddeellss,,  ppeerr  qquuaattrree  ttaalllleess  ii  ddiivvuuiitt  ccoolloorrss,,  ttoott  pplleeggaatt  eerreenn  
uunneess  55..776600  vvaarriiaannttss  ppeerr  tteemmppoorraaddaa  ii  uunn  ttoottaall  ddee  225500..000000  ppeecceess  
aannyyaallss  ddee  vveennddaa,,  llaa  qquuaarrttaa  ppaarrtt  ddeell  qquuee  hhaauurriiaa  dd''hhaavveerr  ttiinngguutt  
uunnaa  eemmpprreessaa  dd''aaqquueelllleess  ddiimmeennssiioonnss..  QQuuaanntt  aa  lleess  mmaattèèrriieess  
eemmpprraaddeess,,  ppooddiieenn  sseerr  ddee  66  aa  1122  ffaammíílliieess  ppeerr  tteemmppoorraaddaa,,  aammbb  
lleess  ccoorrrreessppoonneennttss  ffoorrnniittuurreess  aaddeeqquuaaddeess  aa  ccaaddaa  mmooddeell  sseeggoonnss  
ddiisssseennyy..  NNoo  hhii  hhaavviiaa  mmaanneerraa  qquuee  eess  ccaannvviiééss  ddee  ppoollííttiiccaa::  rreedduuiirr  
eellss  mmoossttrraarriiss,,  ttaalllleess  ii  ccoolloorrss  ii  bbuussccaarr  mmééss  ppuunnttss  ddee  vveennddeess  ppeerr  
ttaall  dd''aaccoonnsseegguuiirr  qquuee  lleess  ffaabbrriiccaacciioonnss  ddeellss  ddiiffeerreennttss  mmooddeellss  
ffoossssiinn  rreennddiibblleess..      
  
EEss  ffaabbrriiccaavvaa  sseeggoonnss  ccoommaannddaa,,  eess  ssoorrttiiaa  aa  vveennddrree  qquuaann  llaa  
tteemmppoorraaddaa  aanntteerriioorr  jjaa  hhaavviiaa  aaccaabbaatt  ppeell  qquuee  ffeeiiaa  aa  ffaabbrriiccaacciióó..  
LLaa  vveennddaa  dduurraavvaa  ddooss  mmeessooss  ii  lleess  ccoommaannddeess  ss''hhaavviieenn  ddee  sseerrvviirr  
eenn  ttrreess  tteerrmmiinniiss  sseeggoonnss  nneecceessssiittaattss  ddeell  ccoommpprraaddoorr  ii  aall  ffiinnaall  ddeell  
ppeerrííooddee  ddee  vveennddaa  ssoolliieenn  vveenniirr  lleess  ccoommaannddeess  iimmppoorrttaannttss  ddeellss  
mmaajjoorriisstteess,,  ccoorrrreessppoonneennttss  aa  lleess  sseevveess  vveennddeess,,  qquuee  ssoolliieenn  sseerr  
ppeerr  sseerrvviirr  eenn  eell  pprriimmeerr  tteerrmmiinnii..  AAiixxòò  ffeeiiaa  qquuee,,  ttoott  eell  qquuee  eessttaavvaa  
eenn  ffaabbrriiccaacciióó  ccoorrrreessppoonneenntt  aall  pprriimmeerr  ii  sseeggoonn  tteerrmmiinnii  ddee  sseerrvveeii  
ss''hhaagguuééss  dd''aappaarrttaarr  ii  eess  ccrreeaavvaa  uunn  ccaaooss  mmoolltt  ddiiffíícciill  ddee  rreessoollddrree..  
  
EErraa  uunnaa  eemmpprreessaa  ggrraann  qquuee  ttrreebbaallllaavvaa  ccoomm  eellss  aarrtteessaannss..  NNoo  eess  
tteenniiaa  llaa  vvaalleennttiiaa  dd’’aannuull··llaarr  ttoottss  eellss  aarrttiicclleess  ddee  ppooccaa  vveennddaa;;  
ffaabbrriiccaarr--llooss  eeqquuiivvaalliiaa  aa  ppeerrddrree  mmééss  ddiinneerrss  eennccaarraa  ii,,  aa  mmééss,,  
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eennttoorrppiieenn  llaa  ffaabbrriiccaacciióó  ddeellss  aarrttiicclleess  ddee  mmééss  vveennddaa..  QQuuaann  
tteennííeemm  uunneess  qquuiinnzzee  mmiill  ppeecceess  vveennuuddeess,,  ccooll··llooccaaddeess  ppeerr  oorrddrree  
dd''aarrttiicclleess  ddee  mmééss  aa  mmeennyyss  vveennddaa,,  ssee  sseeppaarraavveenn  uunn  1100  %%  ii,,  lleess  
mmiill  cciinncc--cceenntteess  ppeecceess  rreepprreesseennttaavveenn  eell  5500  %%  ddeellss  mmooddeellss..  
PPrrooppoossaavvaa  ll''aannuull··llaacciióó  dd''aaqquueesstt  5500  %%  ddeellss  mmooddeellss  ii  nnoo  
ss''aacccceeppttaavvaa  mmaaii  eenn  llaa  sseevvaa  ttoottaalliittaatt..  
  
DDiisssseennyy,,  ddiisssseennyyaaddoorr,,  aaqquueesstt  eerraa  uunn  ggrraann  pprroobblleemmaa..  DDee  ttoottss  
eellss  qquuee  ppaassssaarreenn  ppeerr  ll''eemmpprreessaa  nnoommééss  eenn  rreeccoorrddoo  uunn  qquuee  
rreeuunniiaa  ccoonnddiicciioonnss,,  ssii  vveerrttaaddeerraammeenntt  hhaagguuééss  eessttaatt  aall  sseerrvveeii  ddee  
ll''eemmpprreessaa..  DDiiffíícciillmmeenntt  eess  ppoott  ttrroobbaarr  uunn  ddiisssseennyyaaddoorr  qquuee,,  aa  
mmééss  ddee  sseerr  bboo  ccoomm  aa  ttaall,,  ccoonneegguuii  ttoottss  eellss  pprroobblleemmeess  ddee  
pprroodduucccciióó  dd''uunnaa  eemmpprreessaa  ddee  ggèènneerreess  ddee  ppuunntt..  AAiixxòò  nnoo  vvooll  ddiirr  
qquuee  ttaammbbéé  hhaauurriiaa  ddee  sseerr  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  pprroodduucccciióó,,  jjaa  qquuee  
ttrraaccttaanntt--ssee  dd''eemmpprreesseess  ccoomm  llaa  nnoossttrraa,,  qquuee  eess  ppooddiiaa  
ccoonnssiiddeerraarr  tteeòòrriiccaammeenntt  ggrraann,,  nnoo  sseerriiaa  ooppeerraattiiuu,,  ppeerrqquuèè  eellss  
ppaarreennoossttrreess  llii  ttrraauurriieenn  lleess  aavveemmaarriieess  ddeell  ccaapp..  EEll  qquuee  ssíí  ccrreecc  ééss  
qquuee  ll''eemmpprreessaa  nneecceessssiittaavvaa  qquuee  eell  ddiisssseennyyaaddoorr  aannééss  dd''aaccoorrdd  
aammbb  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddee  vveennddeess  ii  mmoolltt  ppaarrttiiccuullaarrmmeenntt  aammbb  eell  
ddiirreeccttoorr  ddee  pprroodduucccciióó,,  sseenntt  aaqquueesstt  úúllttiimm  eell  qquuee  ddeecciiddííss  eenn  ccaass  
ddee  nnoo  hhaavveerr--hhii  qquuòòrruumm  eennttrree  eellllss..    NNoo  sseerrvveeiixx  ddee  rreess  ffeerr  uunn  
ggrraann  mmoossttrraarrii  ssii  ssuurrtt  aa  uunn  pprreeuu  iinnaasssseeqquuiibbllee  ppeerr  aallss  cclliieennttss  ddee  
ll''eemmpprreessaa  ii  ééss  ddee  ddiiffíícciill  ffaabbrriiccaacciióó..  EEll  ddiirreeccttoorr  ddee  pprroodduucccciióó  
eenn  vveeuurree  uunn  pprroottoottiippuuss,,  hhaa  ddee  ccooppssaarr  dd''iimmmmeeddiiaatt  ttoottss  eellss  
ppoossssiibblleess  pprroobblleemmeess  ddee  ffaabbrriiccaacciióó  ii  hhaa  ddee  ddoonnaarr  ssoolluucciioonnss  
ppeerr  aa  llaa  mmooddiiffiiccaacciióó,,  ssii  ccaall,,  ddeell  mmooddeell,,  sseennssee  ppeerrddrree  lleess  sseevveess  
ccaarraacctteerrííssttiiqquueess,,  ii  hhaa  dd’’hhaarrmmoonniittzzaarr  ttoott  eell  mmoossttrraarrii,,  aaddeeqquuaanntt  
eellss  rreeccuurrssooss  ddiissppoonniibblleess,,  oo  mmiilllloorr  ddiitt,,  ffeerr  qquuee  eellss  mmoossttrraarriiss  
ss''aaddaappttiinn  aall  mmààxxiimm  aallss  rreeccuurrssooss,,  sseennssee  ppeerrddrree  llaa  sseevvaa  
ccoonnddiicciióó  ddee  mmooddaa,,  aa  ffii  qquuee  eell  pprroodduuccttee  ssiigguuii  ccoommppeettiittiiuu  ii  
rreennddiibbllee..    
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LLeess  mmeevveess  ddeessaavviinneenncceess  aammbb  eell  ddiisssseennyyaaddoorr  ddee  ttoorrnn  eerreenn  
ccoonnssttaannttss,,  ii  aaqquueesstt  aannaavvaa  aa  qquueeiixxaarr--ssee  aall  ggeerreenntt  ttaammbbéé  ddee  
ttoorrnn..  RReessuullttaatt::  jjoo  eerraa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnttrraaccttaabbllee..    LLaa  vveerriittaatt  ééss  qquuee  
ssii  jjoo  hhaagguuééss  ttiinngguutt  mmééss  ccoorrddaa  nnoo  ss''hhaagguueessssiinn  ddoonnaatt  ttaanntteess  
ssiittuuaacciioonnss  tteennsseess..    CCrreeiiaa,,  ii  ccrreecc  eennccaarraa,,  qquuee  ppeerr  vveennddrree  aallss  
pprreeuuss  aaddeeqquuaattss  aa  llaa  ddeemmaannddaa  ddeell  mmeerrccaatt,,  ss''hhaavviiaa  ddee  ffaabbrriiccaarr  aa  
uunnss  ccoossttooss  ttaammbbéé  aaddeeqquuaattss  ii  aaiixxòò  ssoollaammeenntt  eess  ppoott  aaccoonnsseegguuiirr  
aammbb  mmoossttrraarriiss  mmééss  rreedduuïïttss,,  ffaabbrriiccaacciioonnss  mmíínniimmeess  rreennddiibblleess  
ppeerr  mmooddeell  ii  uunnaa  mmeettooddoollooggiiaa  fflleexxiibbllee  qquuee  rreedduueeiixxii  aall  mmíínniimm  eell  
ssoobbrreeccoosstt..  LLaa  ssoolluucciióó  aa  aaqquueessttss  ttaann  ggrraannss  pprroobblleemmeess  ll''hhaa  
iimmppoossaatt,,  eenn  ooccaassiioonnss,,  eell  mmaatteeiixx  mmeerrccaatt::  ppeettiitteess  eemmpprreesseess  ii  
ttrreebbaallllss  aa  mmaannss  ii  aa  ddoommiicciillii..  
  
UUnnaa  eemmpprreessaa  qquuee  ffaabbrriiqquuii  pprroodduucctteess  ddee  llllaarrggaa  ppeerrmmaannèènncciiaa  
aall  mmeerrccaatt  nnoo  ttéé  rreess  aa  vveeuurree  aammbb  uunnaa  qquuee  ccaaddaa  mmiigg  aannyy  hhaa  ddee  
ccaannvviiaarr  ttoottss  eellss  pprroodduucctteess  aa  ffaabbrriiccaarr,,  ééss  ppeerr  aaiixxòò  qquuee  llaa  
mmeettooddoollooggiiaa,,  eenn  aaqquueesstt  ccaass,,  ttéé  ttaannttaa  iimmppoorrttàànncciiaa..  MMoollttss  
ppeennssaavveenn  qquuee  llaa  mmaaqquuiinnààrriiaa  ddee  ttiissssaattggee  ddee  ll''eemmpprreessaa  eessttaavvaa  
ddeessffaassaaddaa  ii  qquuee  aaqquueesstt  eerraa  eell  ggrraann  pprroobblleemmaa..  ÉÉss  bboo  tteenniirr  uunn  
ppaarrcc  ddee  mmaaqquuiinnààrriiaa  qquuee  ssiigguuii  ll''úúllttiimm  ccrriitt,,  ppeerròò  iimmppoossssiibbllee  
dd''aammoorrttiittzzaarr  ssii  eess  vvooll  eessttaarr  aall  ddiiaa..  AAmmbb  mmààqquuiinneess  mmoolltt  
aannttiigguueess  eenn  bboonn  eessttaatt  eess  ppoott  ffeerr  mmooddaa,,  ddeeppèènn  ddee  lleess  
cciirrccuummssttàànncciieess  ii  tteennddèènncciieess  ddeell  mmoommeenntt..  
  
SSeemmpprree  hhee  ccoommeennttaatt  qquuee  lleess  mmààqquuiinneess  cciirrccuullaarrss  ddee  ggrraann  
ddiiààmmeettrree,,  qquuaann  eess  ttrraaccttaa  ddee  llllaarrggaaddeess  ddee  ppeeççaa  aammbb  aaccaabbaattss,,  
nnoo  eemm  ccoonnvveenncceenn..  NNoo  eess  ttrraaccttaa  ddee  gguussttooss  ssiinnóó  ddee  rreennddiimmeennttss..  
AA  ggrroossssoo  mmooddoo,,  uunnaa  ooppeerrààrriiaa  ppoott  ppoorrttaarr,,  ddee  lleess  mmaatteeiixxeess  
ccaarraacctteerrííssttiiqquueess,,  dduueess  mmààqquuiinneess  ddee  3333"",,  oo  qquuaattrree  ddee  1188"",,  2200"",,  
2222""  ii  2244""..  LLaa  ssaattuurraacciióó  ddee  ll''ooppeerrààrriiaa  sseerràà  llaa  mmaatteeiixxaa  eenn  eellss  ddooss  
ccaassooss,,  ppeerròò  eenn  eell  sseeggoonn  ccaass  lleess  mmeennggüüeess  oo  ssoobbrraanntt  ddee  ttaallll  
sseerraann  mmééss  bbaaiixxeess,,  ii  eell  tteemmppss  ddee  pprreeppaarraarr  ii  ttaallllaarr  ttaammbbéé..  EEnn  
ooccaassiioonnss  eess  ffeerreenn  eenn  mmoolltteess  eemmpprreesseess  ggrraannss  iinnvveerrssiioonnss  eenn  
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mmaaqquuiinnààrriiaa  ddee  ggrraannss  ppoossssiibbiilliittaattss  eenn  ttiippuuss  ddee  ppuunntt  ii  ppeerr  
eexxiiggèènncciieess  ddee  llaa  mmooddaa  ffuunncciioonnaavveenn  tteeiixxiinntt  eellss  ppuunnttss  mmééss  
sseennzziillllss  ii  ccllààssssiiccss  ccoomm  eellss  tteelleerrss  mmééss  aannttiiccss..    
  
PPeerr  ffaabbrriiccaarr  uunn  jjeerrsseeii,,  eell  ttiissssaattggee  eenn  nnúúmmeerrooss  rrooddoonnss  ééss  uunn  1100  
%%  ddeell  tteemmppss  ppeell  qquuee  ffaa  aa  mmàà  dd''oobbrraa,,  ii  llaa  ccoonnffeecccciióó  eell  9900%%..  OO  
ssiigguuii,,  eenn  iigguuaallttaatt  ddee  ppoossssiibbiilliittaattss  ddee  ttiissssaattggee  ééss  mmiilllloorr  ll’’ooppcciióó  
ddee  tteelleerrss  ddee  mmeennyyss  ddiiààmmeettrree  qquuee  rreedduueeiixx  eell  ssoobbrraanntt  ddee  
mmaattèèrriiaa  eenn  ttaallllaarr  ii  eessccuurrççaa  eell  tteemmppss  ddee  ccoonnffeecccciióó..  AAqquueesstteess  
ooppiinniioonnss  ttrraannsscceennddiieenn  ii  aallgguunnss  ccoommppoonneennttss  ddeell  CCoonnsseellll  
dd''AAddmmiinniissttrraacciióó  aarrrriibbaarreenn  aa  ddiirr  qquuee  aa  mmii  eemm  ffeeiieenn  ppoorr  lleess  
mmààqquuiinneess  mmooddeerrnneess,,  aaiixxòò,,  ééss  ccllaarr,,  qquuaann  jjoo  eerraa  ffoorraa  ddeell  
CCoonnsseellll..  MMaaii  uunn  ccoonnsseelllleerr  nnoo  vvaa  ddeemmaannaarr  llaa  mmeevvaa  ooppiinniióó  
ssoobbrree  aaqquueesstteess  qqüüeessttiioonnss..  
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EEEEEEEEllllllll        ppppppppeeeeeeeennnnnnnnúúúúúúúúllllllllttttttttiiiiiiiimmmmmmmm        ggggggggeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeennnnnnnntttttttt        
  
DDeessccaarrttaatt  eell  nneebboott  ddeell  mmeeuu  ""ggeerrmmàà""  ppeerr  ooccuuppaarr  llaa  ggeerrèènncciiaa  ddee  
ll''eemmpprreessaa,,  lleess  ggeessttiioonnss  ss''eennccaammiinnaarreenn  aa  aaccoonnsseegguuiirr  uunn  ggeerreenntt  
qquuee  ffooss  ttoottaallmmeenntt  ffoorraasstteerr,,  oo  ssiigguuii,,  qquuee  nnii  ffooss  dd''OOlloott,,  ii  
sseegguuíírreemm  lleess  rreeccoommaannaacciioonnss  dd''uunn  eessppeecciiaalliissttaa  eenn  oorrggaanniittzzaarr  llaa  
pprroodduucccciióó  qquuee  nnoo  eerraa  ddee  llaa  llooccaalliittaatt..  EEss  vvaa  ccoonnttrraaccttaarr  aaqquueesstt  
nnoouu  ggeerreenntt  ttoott  ii  eell  rreebbuuiigg  dd’’aallgguunnss  aacccciioonniisstteess  eenn  ll''AAsssseemmbblleeaa  
eenn  qquuèè  eess  vvaa  aapprroovvaarr  llaa  pprrooppoossttaa..  EEllss  qquuee  hhii  eessttaavveenn  eenn  
ccoonnttrraa,,  eenn  uunnaa  ddee  lleess  ppooqquueess  aasssseemmbblleeeess  eenn  qquuèè  aallgguunnss  
aacccciioonniisstteess  ss''aattrreevviirreenn  aa  ooppiinnaarr,,  rreeccoollzzaavveenn  ccoomm  aa  ccaannddiiddaatt  aa  
uunn  eemmpplleeaatt  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  ttaammbbéé  aacccciioonniissttaa,,  ppeerròò  llaa  pprrooppoossttaa  
nnoo  ss''aattrreevviirreenn  aa  ffeerr--llaa  ii  vvaa  sseerr  eell  mmaatteeiixx  ccaannddiiddaatt  qquuee  llaa  vvaa  ffeerr  
ppeerrssoonnaallmmeenntt,,  ttoott  rreemmaarrccaanntt  lleess  sseevveess  pprròòppiieess  ii  iimmmmiilllloorraabblleess  
qquuaalliittaattss,,  ccoossaa  ttoottaallmmeenntt  iimmpprreesseennttaabbllee  ii  ppoocc  sseerriioossaa,,  ii,,  ccoomm  
qquuee  tteenniiaa  ppoocc  pprreessttiiggii,,  nnoo  eess  vvaa  tteenniirr  eenn  ccoommppttee..    
  
AA  nniivveellll  iinntteerriioorr  eess  pprreesseennttaarreenn  aallttrreess  pprrooppoosstteess  qquuee  nnii  
aarrrriibbaarreenn  aall  CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó,,  ccoomm  llaa  qquuee  vvaa  pprreesseennttaarr  
eell  qquuee  eenn  uunnaa  aasssseemmbblleeaa  eess  pprrooppoossaavvaa  eellll  mmaatteeiixx..  EEnn  aaqquueesstt  
ccaass  ffeeiiaa  uunnaa  pprrooppoossttaa  eenn  qquuèè  ssuubbssttiittuuïïaa  llaa  bbaaiixxaa  ddeell  ggeerreenntt  ppeerr  
ddooss  aappooddeerraattss,,  eellll  ii  jjoo..  RReeccoollzzaatt  ppeerr  uunnss  ppooccss,,  ffeeiiaa  lleess  
pprrooppoosstteess  qquuee  aa  mmii  eemm  rreelllliissccaavveenn,,  nnoo  ccoonnssiiddeerraavvaa  qquuee  ffoossssiinn  
ooppeerraattiivveess..  EEss  nneecceessssiittaavvaa  uunn  ccaannvvii  ssuubbssttaanncciiaall  ii  hhaavvííeemm  ddee  
ffeerr  eell  ppoossssiibbllee  ppeerr  ttaall  dd’’aaccoonnsseegguuiirr--hhoo..  
  
MMeennttrreessttaanntt,,  eell  nneebboott  ddeell  mmeeuu  ""ggeerrmmàà""  vvaa  aaccoonnsseegguuiirr  qquuee  eell  
pprrooppoosseessssiinn  ccoomm  aa  ggeerreenntt  dd''uunnaa  aallttrraa  eemmpprreessaa  ddee  llaa  llooccaalliittaatt,,  
eeccoonnòòmmiiccaammeenntt  mmoolltt  mmééss  ffoorrttaa  qquuee  llaa  nnoossttrraa  ii  aammbb  mmééss  
pprreessttiiggii  ccoomm  aa  ffaabbrriiccaanntt  ddee  pprroodduucctteess  ddee  qquuaalliittaatt..  AAqquueessttaa  
eemmpprreessaa,,  ccoomm  ttootteess  eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss,,  tteenniiaa  pprroobblleemmeess  
dd''aaddaappttaacciióó  aa  lleess  nnoovveess  cciirrccuummssttàànncciieess  ii  llaa  pprrooppoossttaa  qquuee  ssee''llss  
ffééuu  eerraa::  eell  nneebboott  ccoomm  aa  rreessppoonnssaabbllee  ddee  vveennddeess  ii  jjoo  ccoomm  aa  
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rreessppoonnssaabbllee  ddee  pprroodduucccciióó..  AAcccceeppttaarreenn  aall  nneebboott  ccoomm  aa  ggeerreenntt  
ii  ccoonnssiiddeerraarreenn  qquuee,,  eenn  sseerr  ddee  ffaammíílliiaa,,  llaa  mmeevvaa  iinnccoorrppoorraacciióó  
ppooddrriiaa  sseerr  pprroobblleemmààttiiccaa..  EEnnccaarraa  aarraa  eenn  mmoolltteess  ooccaassiioonnss  ss''hhaann  
llaammeennttaatt  ddee  hhaavveerr  rreebbuuttjjaatt  llaa  pprrooppoossttaa,,  qquuee  nnii  ttaann  ssoollss  ssee''mm  vvaa  
ffeerr  eenn  ffeerrmm;;  llaammeennttaacciioonnss  ddeegguuddeess  aall  ffrraaccààss  ddee  llaa  ggeessttiióó  ddeell  
nneebboott  ddeell  mmeeuu  ""ggeerrmmàà"",,  aall  qquuaall  aaccuusseenn  ddeell  ddeesspprreessttiiggii  ddee  llaa  
mmaarrccaa,,  ii  rreessuullttaattss  eeccoonnòòmmiiccss  mmoolltt  ddoolleennttss,,  aammbb  ppèèrrdduueess  ddee  
cceenntteennaarrss  ddee  mmiilliioonnss..  EEll  qquuee  nnoo  ssee  ssaabbrràà  mmaaii,,  ééss  ssii  jjoo  hhaauurriiaa  
aacccceeppttaatt,,  ttoott  ii  tteenniirr  mmoollttss  pprroobblleemmeess  eenn  llaa  nnoossttrraa  eemmpprreessaa..    
  
EEll  ggeerreenntt  qquuee  eess  vvoolliiaa  rreettiirraarr  ii  jjoo  ddoonnààvveemm  ssuuppoorrtt  aa    llaa  
ccaannddiiddaattuurraa  ddeell  ggeerreenntt  ffoorraasstteerr,,  ddeell  qquuaall  eenn  tteennííeemm  bboonnss  
iinnffoorrmmeess..  EEssttaavvaa  ccoonnvveennççuutt,,  ii  aaiixxíí  hhoo  vvaaiigg  mmaanniiffeessttaarr  aall  nnoouu  
GGeerreenntt  uunnaa  vveeggaaddaa  aacccceeppttaatt,,  qquuee  eell  ffeett  ddee  sseerr  ffoorraasstteerr,,  
dd''eennttrraaddaa,,  eell  ffaarriiaa    eessttaarr  aall  mmaarrggee  ddee  lleess  lllluuiitteess  iinntteerrnneess  
aanncceessttrraallss,,  aaccoonnsseellllaanntt--llii  eenn  rreeiitteerraaddeess  ooccaassiioonnss  qquuee  nnoo  
vvoollgguuééss  ssaabbeerr  rreess  dd''aaqquueesstteess  lllluuiitteess  ppaassssaaddeess  ii  pprrooccuurrééss  
vvaalloorraarr,,  eellll  ppeerrssoonnaallmmeenntt,,  aa  ttoottss  ii  ccaaddaassccuunn  ddeellss  ccoommppoonneennttss  
ddee  llaa  ppllaannttiillllaa  aammbb  rreessppoonnssaabbiilliittaattss  ii  oobbrraarr  eenn  ccoonnsseeqqüüèènncciiaa..  
NNoo  hhoo  vvaaiigg  aaccoonnsseegguuiirr,,  ttoott  ii  ddoonnaarr--llii''nn  eexxeemmppllee,,  jjaa  qquuee  jjoo  nnoo  llii  
ppaarrllaavvaa  mmaaii  ddeellss  aallttrreess  nnii  ddee  ccoosseess  ppaassssaaddeess  qquuee  eess  rreeffeerriissssiinn  
aa  llaa  ccoonnvviivvèènncciiaa  eennttrree  eemmpplleeaattss  ddee  ll''eemmpprreessaa..  CCoomm  mmééss  
iinnssiissttiiaa  eenn  qquuèè  nnoo  eess  ffiiqquuééss  eenn  eellss  pprroobblleemmeess  ppeerrssoonnaallss  
hhiissttòòrriiccss  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  sseemmbbllaavvaa  qquuee  eellll  eennccaarraa  hhii  tteenniiaa  mmééss  
iinntteerrèèss  eenn  ssaabbeerr--llooss  ii  aaqquueessttaa  vvaa  sseerr  uunnaa  ddee  lleess  ccaauusseess  ddeell  sseeuu  
ffrraaccààss,,  aallss  qquuaattrree  aannyyss  ddee  ggeessttiióó  ((7777  aa  8800))..    
  
SS''hhaavviiaa  aannaatt  rreennoovvaanntt  eell  CCoonnsseellll  sseennssee  qquuee  eellss  nnoouuss  ccoonnsseelllleerrss  
sseerrvviissssiinn  ppeerr  ssoolluucciioonnaarr  ccaapp  ddeellss  pprroobblleemmeess  qquuee  eennss  
aaffeeccttaavveenn..  VVaaiigg  pprroommoouurree  ll''eelleecccciióó  dd''uunn  dd''eellllss,,  mmééss  jjoovvee  qquuee  
jjoo,,  ppeennssaanntt  qquuee  sseerrvviirriiaa  ppeerr  aammoorroossiirr  ii  ddeesstteerrrraarr  lleess  lllluuiitteess  ii  
ggeelloossiieess  eennttrree  ffaammíílliieess  dd''aacccciioonniisstteess  ii  eemm  vvaaiigg  eeqquuiivvooccaarr,,  vvaa  
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sseerr  ppiittjjoorr..  EEss  vvaa  ddeemmoossttrraarr  qquuee  llaa  mmeevvaa  mmaarree  tteenniiaa  rraaóó  qquuaann  
vvaa  ddeessaapprroovvaarr  ll’’eelleecccciióó  ddeell  nnoouu  ccoonnsseelllleerr..  
  
SS''iinniicciiaavvaa  uunnaa  nnoovvaa  eettaappaa  aammbb  llaa  nnoovvaa  ggeerrèènncciiaa..  TToott  ii  
ccoonnttiinnuuaanntt  eell  ttrriiuummvviirraatt,,  eell  nnoouu  ggeerreenntt,,  aa  llaa  pprraaccttiiccaa,,  hhaavviiaa  
dd''eessttaarr  ppeerr  ssoobbrree  ddeellss  aallttrreess..  NNoo  vvaa  sseerr  bbeenn  rreebbuutt  qquuaassii  ppeerr  
nniinnggúú  ii  lleess  aannttiippaattiieess  eenn  ccoonnttrraa  mmeeuu  ccrreessqquueerreenn  eennccaarraa  mmééss,,  
bbeenn  sseegguurr  qquuee  ppeennssaavveenn  qquuee  jjoo  pprrooccuurraarriiaa  aapprrooffiittaarr--mmee  ddee  
lleess  cciirrccuummssttàànncciieess  dd''hhaavveerr  eessttaatt  uunn  ddeellss  ppooccss  qquuee  vvaa  rreeccoollzzaarr  
llaa  sseevvaa  ccaannddiiddaattuurraa..    VVaa  ccoommeennççaarr  aa  ccaammiinnaarr  aammbb  ggaanneess  ddee  
vvoolleerr  ccaannvviiaarr--hhoo  ttoott,,  eerraa  iimmppaacciieenntt,,  nneerrvviióóss,,  ii  jjaa  aallss  pprriimmeerrss  
ddiieess,,  ddeessccoonnffiiaatt..  SSeemmpprree  hhee  ccrreegguutt,,  ttoott  ii  nnoo  hhaavveerr--mm''hhii  ttrroobbaatt,,  
qquuee  qquuaann  uunn  aarrrriibbaa  ddee  nnoouu  aa  uunnaa  eemmpprreessaa  hhaa  ddee  tteenniirr  mmoollttaa  
pprruuddèènncciiaa  ii  aabbaannss  ddee  pprreennddrree  uunnaa  ddeecciissiióó  aasssseegguurraarr--ssee  mmoolltt  
bbéé  ddee  llaa  sseevvaa  ccoonnvveenniièènncciiaa,,  ppeerr  nnoo  ccoommeennççaarr  aammbb  mmaall  ppeeuu  ii  
ppeerrddrree  llaa  ccoonnffiiaannççaa  ddeellss  sseeuuss  ssuubboorrddiinnaattss..  MMaallaammeenntt  rraaii  qquuaann  
aa  uunn  ssuuppeerriioorr  nnoo  ssee’’ll  ccoonnssiiddeerraa  aaiixxòò,,  ssuuppeerriioorr,,  ii  ssoollaammeenntt  hhoo  
ééss  jjeerrààrrqquuiiccaammeenntt..  
  
VVaaiigg  pprrooccuurraarr  aajjuuddaarr--lloo  iinnffoorrmmaanntt--lloo  ddee  llaa  ssiittuuaacciióó  ddee  
ll''eemmpprreessaa  ––  mmeennyyss  ll’’eeccoonnòòmmiiccaa,,  qquuee  nnoo  ccoonneeiixxiiaa  aa  ffoonnss  --,,  ffiinnss  ii  
ttoott  aajjuuddaanntt--lloo  aa  bbuussccaarr  aalllloottjjaammeenntt..  VVaa  ccoommeennççaarr  aa  ffeerr  nnoouuss  
ffiittxxaattggeess,,  ccoonnccrreettaammeenntt  aall  sseeccttoorr  ccoommeerrcciiaall,,  qquuee  eerraa  eell  qquuee  
mmééss  rreeccoollzzaammeenntt  nneecceessssiittaavvaa..    FFeeiiaa  ppooqquueess  sseettmmaanneess  qquuee  
eessttaavvaa  aaqquuíí  ii  eemm  vvaa  ssooll··lliicciittaarr  qquuee  llii  aavvaallééss  uunn  ccrrèèddiitt  ppeerr  
ccaannvviiaarr--ssee  eell  ccoottxxee,,  vvaaiigg  ppeennssaarr::  JJaa  ll''hheemm  ppaarriiddaa,,  bbéé  ccoommeennççaa  
––  llii  vvaann  rreeccllaammaarr  eell  ccrrèèddiitt  ppeerr  vviiaa  jjuuddiicciiaall  qquuaann  eell  llooccaalliittzzaarreenn  
aall  ccaapp  ddee  1100  aannyyss,,  ii  eemm  vvaaiigg  eessccaappaarr  dd’’aammoorrttiittzzaarr--lloo..  HHoo  
jjuussttiiffiiccaavvaa  ddiieenntt  qquuee  eell  sseeuu  ppeerrddiiaa  oollii  ii  ccoonnvveenniiaa  ccaannvviiaarr--lloo  ppeerr  
uunn  ddee  nnoouu  ii  nnoo  ddiissppoossaavvaa  dd''eeffeeccttiiuu..  EEllll  eerraa  mmoolltt  bbaaiixx  ii  eess  vvaa  
ccoommpprraarr  eell  ccoottxxee  mmééss  ggrraann  qquuee  eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss  hhii  hhaavviiaa  
aall  mmeerrccaatt..    NNoo  mm''aaggrraaddaavvaa  ggeennss  llaa  sseevvaa  aaccttuuaacciióó  eenn  aaqquueesstt  
aaffeerr,,  ppeerrqquuèè  ddeemmoossttrraavvaa  uunn  aaffaannyy  ddee  ddoonnaarr--ssee  iimmppoorrttàànncciiaa  ii  
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ddee  vvoolleerr  aappaarreennttaarr  mmééss  ddeell  qquuee  eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss  eerraa..  VVaaiigg  
ccoommeennççaarr  aa  dduubbttaarr  ddee  ll''eelleecccciióó  qquuee  hhaavvííeemm  ffeett..  
  
UUnnaa  ddee  lleess  oobbsseessssiioonnss  ddeell  nnoouu  ggeerreenntt  eerraa  iimmppllaannttaarr  llaa  
iinnffoorrmmààttiiccaa  aa  ll''eemmpprreessaa,,  nnoo  iinnffoorrmmaattiittzzaarr  ll''eemmpprreessaa  ccoomm  ccrreecc  
qquuee  hhaauurriiaa  hhaagguutt  ddee  sseerr..  LLaa  mmaajjoorriiaa  dd''eemmpprreesseess  ttiinngguueerreenn  
ggrraannss  ddiiffiiccuullttaattss  ppeerr  iinnffoorrmmaattiittzzaarr--ssee  ii  eerraa  bbeenn  llòòggiicc,,  jjaa  qquuee  
eessttààvveemm  eenn  eell  pprriinncciippii  dd’’uunnaa  nnoovvaa  èèppooccaa..  
  
CCoomm  ssiigguuii  qquuee  jjoo  nnoo  vveeiiaa  bbéé  llaa  ffoorrmmaa  ccoomm  eess  pprreetteenniiaa  ffeerr  llaa  
iimmppllaannttaacciióó  ddee  llaa  nnffoorrmmààttiiccaa,,  eenn  aallgguunn  mmoommeenntt,,  eenn  ccoonnvveerrsseess  
aammbb  ccoonnsseelllleerrss,,  qquuaann  eerraa  uunn  dd''eellllss,,  vvaaiigg  ccrriittiiccaarr  llaa  iimmppllaannttaacciióó  
ii  aaiixxòò  nnoo  eellss  aaggrraaddàà  jjaa  qquuee  ttaammppoocc,,  eenn  aaqquueesstt  ccaass,,  vvaaiigg  ssaabbeerr  
eexxpplliiccaarr--mmee  bbéé..  HHee  ddiitt  aabbaannss  iimmppllaannttaarr  llaa  iinnffoorrmmààttiiccaa,,  nnoo  
iinnffoorrmmaattiittzzaarr,,  ppeerrqquuèè  vvaa  sseerr  sseemmpprree  aaiixxíí..  HHii  hhaavviiaa  uunn  
oorrddiinnaaddoorr  qquuee  ssee  ssiittuuàà  eenn  uunn  ddeeppaarrttaammeenntt  aa  ppaarrtt,,  ddiinnttrree  lleess  
ooffiicciinneess,,  ccoommaannddaatt  ppeerr  uunn  pprrooggrraammaaddoorr  ii  dduueess  sseennyyoorreetteess  
qquuee  ffeeiieenn  ddee  ""tteecclleejjaaddoorreess""..  EEllss  pprrooggrraammeess  eess  ffeeiieenn  sseeggoonnss  eellss  
ccrriitteerriiss  ddeell  pprrooggrraammaaddoorr  ii  eess  vvaa  ddoonnaarr  eell  mmààxxiimm  
dd''iimmppoorrttàànncciiaa  aa  llaa  ccoommppttaabbiilliittaatt,,  qquuaann  eell  ggrraann  pprroobblleemmaa  eerraa  
ll''oorrggaanniittzzaacciióó  ddee  llaa  pprroodduucccciióó..    
  
QQuuaann  ss''hhaavviieenn  dd''eennttrraarr  ddaaddeess  aa  ll''oorrddiinnaaddoorr,,  ppeerr  eexxeemmppllee  eellss  
eessccaannddaallllss  ddeellss  pprroodduucctteess  qquuee  eess  ffaabbrriiccaavveenn,,  ss''hhaavviiaa  ddee  
ddeemmaannaarr  ddiiaa  ii  hhoorraa,,  ii  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  pprroodduucccciióó  qquuee  ssaabbiiaa  eell  
qquuee  tteenniiaa  eennttrree  mmaannss,,  ddiiccttaavvaa  aa  llaa  tteecclleejjaaddoorraa  ttootteess  lleess  ddaaddeess  
ddee  ccaaddaa  eessccaannddaallll..  SSii  ss''hhaagguuééss  iinnffoorrmmaattiittzzaatt  ll''eemmpprreessaa,,  ttaall  ccoomm  
eess  pprroojjeeccttàà  eenn  eell  ppllaa  ddee  vviiaabbiilliittaatt  eenn  eellss  mmoommeennttss  ffiinnaallss  ddee  llaa  
mmaatteeiixxaa,,  eenn  ccaaddaa  ddeeppaarrttaammeenntt  hhii  hhaavviiaa  dd''hhaavveerr  uunnaa  tteerrmmiinnaall  
ccoonnnneeccttaaddaa  aa  ll''oorrddiinnaaddoorr  cceennttrraall  ii,,  ccoonnsseeqqüüeennttmmeenntt,,  ccaaddaa  
ddeeppaarrttaammeenntt  hhaauurriiaa  eennttrraatt  ii  rreeccoolllliitt  lleess  sseevveess  ddaaddeess..  TToott  hhaauurriiaa  
eessttaatt  mmééss  ffààcciill  ii  ooppeerraattiiuu..  LLaa  ddiirreecccciióó  ----  lleess  dduueess  úúllttiimmeess  ----  
ccrreeiiaa  qquuee  ppeerr  ddoommiinnaarr  ll''eemmpprreessaa  ss''hhaavviiaa  ddee  tteenniirr  llaa  
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iinnffoorrmmààttiiccaa  sseeggrreessttaaddaa,,  sseennssee  qquuee  nniinnggúú,,  lllleevvaatt  ddeellss  aassssiiggnnaattss,,  
hhii  ttiinngguuééss  aaccccééss..  
  
QQuuaann  eenn  eellss  aassppeecctteess  pprroodduuccttiiuuss  ll''eemmpprreessaa  ééss  ttrraannssppaarreenntt,,  
ll''uunn  eemmppeennyy  aa  ll''aallttrree  ppeerrqquuèè  lleess  ccoosseess  ffuunncciioonniinn  mmiilllloorr  ii  eellss  
qquuee  ffaalllleenn  qquueeddeenn  eenn  eevviiddèènncciiaa..  SSii  llaa  ddiirreecccciióó  nnoo  eessttàà  aa  ll''aallttuurraa  
ddee  lleess  cciirrccuummssttàànncciieess  qquueeddaa  eenn  ffaallss  ccoonnttíínnuuaammeenntt..  ÉÉss  eell  qquuee  
ssuucccceeíí  eenn  iinnffoorrmmaarr,,  ppaarrttiiccuullaarrmmeenntt  eenn  uunn  ppeettiitt  pprrooggrraammaa  ffeett  
pprriivvaaddaammeenntt,,  ddee  llaa  ssiittuuaacciióó  ddee  llaa  pprroodduucccciióó  aa  ttoottss  eellss  nniivveellllss  
qquuee  ccoonnssiiddeerraavvaa  aaddiieennttss..  
  
QQuuaann  jjaa  eessttààvveemm  aallss  ffiinnaallss  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  vvaaiigg  iinntteennttaarr  uunn  
ssiisstteemmaa  mmoolltt  ssiimmppllee  qquuee  eessppeerraavvaa  qquuee  ffooss  eeffeeccttiiuu..  
CCoommeennççààrreemm  llaa  ccaammppaannyyaa  ffeenntt  uunn  iimmpprrèèss  eessppeecciiaall  eenn  qquuèè  hhii  
ccoonnssttaavveenn  eellss  llllaannççaammeennttss  ddee  lleess  ccoommaannddeess  aammbb  llaa  ddaattaa  ddee  
sseerrvveeii  aall  cclliieenntt..  EEss  ddoonnaavvaa  uunnaa  ccòòppiiaa,,  qquuaann  llaa  ppààggiinnaa  eerraa  
ccoommpplleerrttaa,,  aa  ccaaddaa  uunn  ddeellss  ddeeppaarrttaammeennttss  ----  tteeiixxiirr,,  ttaallllaarr,,  
ccoonnffeecccciioonnaarr,,  ppllaannxxaarr  ii  eennttrraaddaa  aa  mmaaggaattzzeemm  ----    CCoomm  ssiigguuii  qquuee  
lleess  ccoommaannddeess  nnoo  vveenniieenn  ppeerr  oorrddrree  ddee  sseerrvveeii  aall  cclliieenntt,,  eell  
rreessppoonnssaabbllee  ddee  ccaaddaa  sseecccciióó  hhaavviiaa  dd''eessttaarr  sseemmpprree  aalleerrttaa  ppeerr  
aaccttiivvaarr  sseemmpprree  lleess  qquuee  tteenniieenn  ddaattaa  ddee  sseerrvveeii  mmééss  pprròòxxiimmaa  ii  
aannoottaarr  llaa  ffiinnaalliittzzaacciióó  ddee  ll''ooppeerraacciióó  aa  llaa  ccoolluummnnaa  ccoorrrreessppoonneenntt..    
  
NNoo  vvaaiigg  aaccoonnsseegguuiirr  qquuee  eell  ssiisstteemmaa  ffuunncciioonnééss..  LLeess  ccoonnttíínnuueess  
iinnttrroommiissssiioonnss  ddee  llaa  ddiirreecccciióó  eenn  eell  pprrooccééss  pprroodduuccttiiuu,,  
eessppeecciiaallmmeenntt  qquuaann  nneecceessssiittaavveenn  ddiinneerrss  ii  vvoolliieenn  qquuee  uunnaa  
ddeetteerrmmiinnaaddaa  ccoommaannddaa  ppaassssééss  ddaavvaanntt  lleess  aallttrreess,,  bbeenn  sseegguurr  ppeerr  
lleess  ccoonnddiicciioonnss  ddee  ppaaggaammeenntt,,  hhoo  eennttoorrppiieenn  ttoott  eennccaarraa  mmééss  ii  jjoo  
qquueeddaavvaa  sseennssee  aauuttoorriittaatt  ppeerr  iimmppoossaarr  eell  ssiisstteemmaa  qquuee  ccrreeiiaa  mmééss  
eeffeeccttiiuu..  QQuuaann  eellss  ddiiffeerreennttss  nniivveellllss  ddee  llaa  ddiirreecccciióó  dd’’uunnaa  
eemmpprreessaa,,  ccaaddaa  uunn  dd’’eellllss  vvaa  ppeerr  lllliiuurree,,  jjaa  nniinnggúú  ssaapp  aa  qquuii  hhaa  ddee  
ffeerr  ccaass  ii  eess  pprroovvooccaa  eell  ccaaooss..  
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LLaa  sseennyyoorraa  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ffeerr  eellss  llllaannççaammeennttss  oo  oorrddrreess  ddee  
ffaabbrriiccaacciióó,,  eexxttrraaoorrddiinnààrriiaammeenntt  ccoommppeetteenntt,,  ffeeiiaa  uunnss  ffuullllss  
sseemmbbllaannttss  aall  qquuee  jjoo  vvoolliiaa  iimmppllaannttaarr,,  ppeerròò  ssee  lleess  gguuaarrddaavvaa  ppeerr  
aa  eellllaa  ii  dd''aaqquueessttaa  mmaanneerraa  qquuaann  eess  vvoolliiaa  ssaabbeerr  llaa  ssiittuuaacciióó  dd''uunnaa  
ccoommaannddaa,,  eess  nneecceessssiittaavvaa  llaa  sseevvaa  ccooll··llaabboorraacciióó..  VVaa  tteenniirr  uunn  
cceerrtt  ddiissgguusstt  eenn  vveeuurree  qquuee  eell  qquuee  eellllaa  gguuaarrddaavvaa  ttaann  zzeelloossaammeenntt  
eessttaarriiaa  aa  ll''aabbaasstt  ddee  ttaanntteess  ppeerrssoonneess..  ÉÉss  uunnaa  aaccttiittuudd  mmoolltt  
ccoorrrreenntt  ccrreeuurree  qquuee  ééss  iimmppoorrttaanntt  ddee  ffeerr--ssee  iimmpprreesscciinnddiibbllee..  MMaaii  
vvaaiigg  sseegguuiirr  aaqquueesstt  pprriinncciippii..  EEmm  vvaa  ddoollddrree  qquuee  llaa  rreessppoonnssaabbllee  
ddee  ffeerr  lleess  oorrddrreess  ddee  ffaabbrriiccaacciióó  llii  ssaabbééss  ggrreeuu  ll’’aaddooppcciióó  dd’’uunn  
ssiisstteemmaa  ddee  sseegguuiimmeenntt  ssiimmiillaarr  aall  qquuee  eellllaa  uuttiilliittzzaavvaa,,  ppeerrqquuèè  eerraa  
ddee  lleess  ppooqquuííssssiimmeess  ppeerrssoonneess  eenn  qquuii  ppooddiiaa  ccoonnffiiaarr,,  eenn  ttoottss  eellss  
aassppeecctteess..  
    
EEnn  llaa  vviiddaa  hhii  hhaa  qquuii  ddiiuu  qquuee  vvaall  mmééss  eeqquuiivvooccaarr--ssee  aallgguunnaa  
vveeggaaddaa  qquuee  nnoo  ppaass  ddeessccoonnffiiaarr  sseemmpprree  ddee  ttoott  ii  ddee  ttootthhoomm..  NNoo  
ééss  qquuee  jjoo  eessttiigguuééss  ddeessccoonnffiiaanntt  sseemmpprree,,  ppeerròò,,  mmééss  oo  mmeennyyss  
ccrreeiiaa  ssaabbeerr  eenn  qquuii  ppooddiiaa  ccoonnffiiaarr  ii,,  aaiixxòò  sseemmpprree  ééss  aaggrraaddaabbllee  
ssii  eess  ttéé  eenn  ccoommppttee  qquuee  eenn  uunnaa  eemmpprreessaa  ssoolleenn  hhaavveerr--hhii  
sseemmpprree  pprroobblleemmeess  ddee  rreellaacciióó  eennttrree  eell  ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  mmaatteeiixxaa..  
  
EEnn  cceerrttaa  mmaanneerraa  eess  ffeeiiaa  ddiiffíícciill  qquuee  eennttrree  nnoossaallttrreess  hhii  hhaagguuééss  
ssiinncceerriittaatt  ii  uunn  mmíínniimm  ddee  nnoobblleessaa..  AAll  llllaarrgg  ddeellss  qquuaarraannttaa--sseett  
aannyyss  ddee  ppeerrmmaannèènncciiaa  aa  ll’’eemmpprreessaa,,  eenn  ooccaassiioonnss  mm’’aassssaabbeennttaavvaa  
ddee  ““ppaarrtteess””  ddeessffaavvoorraabblleess  qquuee  ss’’hhaavviieenn  ddoonnaatt  aammbb  ll’’iinntteenntt  ddee  
ppeerrjjuuddiiccaarr--mmee,,  oo,,  ccoomm  aa  pprraaccttiiccaa  dd’’aaqquueesstt  eessppoorrtt  ttaann  ii  ttaann  
ccoorrrreenntt  qquuee  qquuaassii  pprraaccttiiccaa  ttootthhoomm,,  qquuee  ééss  ppaarrllaarr  ddeellss  aallttrreess  ii  
ssii  ppoott  sseerr  mmaallaammeenntt..  FFiinnss  ii  ttoott  hhii  hhaavviiaa  qquuii  hhoo  ffeeiiaa  aammbb  ddoobbllee  
iinntteenncciióó,,  ppeennssaanntt  qquuee  aaiixxòò  ll’’aaffaavvoorriirriiaa  aa  eellll..  MMaaii  vvaaiigg  ddoonnaarr  
ppeeuu  qquuee  eemm  vviinngguueessssiinn  aa  ppoorrttaarr  ““ppaarrtteess””  ii  aammbb  llaa  mmeevvaa  
mmaanneerraa  ddee  sseerr  eerraa  ddiiffíícciill  qquuee  aallggúú  hhoo  ffeess,,  ppeerròò,,  eenn  ccoommppttaaddeess  
ooccaassiioonnss  aallggúú  ss’’hhii  vvaa  aattrreevviirr  eenn  nnoo  rreessiissttiirr  llaa  tteemmppttaacciióó..  NNoo  eenn  
ffeeiiaa  mmaassssaa  ccaass,,  mmééss  aavviiaatt  sseerrvviiaa  ppeerr  ddeessqquuaalliiffiiccaarr  aall  ppoorrttaaddoorr  
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ddee  ““ppaarrtteess””,,  ppeerrqquuèè  ppeennssaavvaa  qquuee  ddee  llaa  mmaatteeiixxaa  mmaanneerraa  qquuee  
vveenniieenn  aa  ppaarrllaarr--mmee  mmaallaammeenntt  ddeellss  aallttrreess,,  hhoo  ffaarriieenn  ddee  mmii  aammbb  
aaqquueessttss  mmaatteeiixxooss  aallttrreess..  VVaaiigg  tteenniirr--nnee  aallgguunnaa  ccoonnffiirrmmaacciióó..    
  
TTaammbbéé  eennss  ppooddeemm  eeqquuiivvooccaarr  eenn  eell  jjuuddiiccii  ddee  lleess  ppeerrssoonneess,,  
ppeerròò  nnoo  ddeessccoonnffiiaarrííeemm  ssii  nnoo  vveeiiééssssiimm  uunnaa  aaccttiittuudd    pprroouu  
mmaarrccaaddaa  qquuee  eennss  iinndduuííss  aall  dduubbttee..  EEll  ssooll  ffeett  qquuee  hhoomm  ttiinngguuii    uunn  
ssuubboorrddiinnaatt  qquuee  aallhhoorraa  ppuugguuii  tteenniirr  ccoonnttaaccttee  aammbb  uunn  aallttrree  ddee  
ssuuppeerriioorr  nniivveellll,,  jjaa  ééss  uunnaa  ssiittuuaacciióó  ddee  ddiiffíícciill  aassssiimmiillaacciióó  ppeell  qquuee  
ééss  aall  mmiigg..  AAqquueessttaa  eerraa  uunnaa  ddee  lleess  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ddee  llaa  
ddiirreecccciióó  ddee  ll’’eemmpprreessaa,,  llaa  xxaaffaarrddeerriiaa  jjuussttiiffiiccaattiivvaa,,  mmééss  
aacccceennttuuaaddaa  eenn  ll’’úúllttiimmaa  èèppooccaa..      
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LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        eeeeeeeexxxxxxxxiiiiiiiissssssssttttttttèèèèèèèènnnnnnnncccccccciiiiiiiieeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeee        mmmmmmmmaaaaaaaattttttttèèèèèèèèrrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        pppppppprrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaa        
  
UUnn  ddeellss  ddeeppaarrttaammeennttss  eenn  qquuèè  eell  rreessppoonnssaabbllee  eess  ccoonnssiiddeerraavvaa  
iimmpprreesscciinnddiibbllee  eerraa  eell  mmaaggaattzzeemm  ddee  ffiillss..  EEnn  uunnaa  ssuuppeerrffíícciiee  
dd''uunnss  11..880000  mm22  hhii  hhaavviieenn  uunneess  220000  ttoonneess  ddee  ffiillss    ddee  
mmoollttííssssiimmeess  vvaarriieettaattss,,  mmoolltteess  dd''eelllleess  ccoonnvveenniieennttss  ppeerr  qquuaann  
ss''hhaavviieenn  ddee  ffeerr  pprroottoottiippuuss,,  ii  eell  rreessppoonnssaabbllee  nnoo  eess  ccaannssaavvaa  ddee  
rreeppeettiirr  ::    
--  EEll  ddiiaa  qquuee  jjoo  pplleegguuii  eell  qquuee  hhaaggii  dd''ooccuuppaarr  eell  mmeeuu  lllloocc  hhaauurràà  
dd''eessttaarr  uunn  aannyy  aall  mmeeuu  ccoossttaatt  aabbaannss  ddee  ppooddeerr--ssee  ffeerr  ccààrrrreecc  ddee  
llaa  ssiittuuaacciióó..  
  
QQuuaann  aallgguunnaa  ddiissppoossiicciióó  mmeevvaa  ----  jjoo  eerraa  eell  qquuee  tteenniiaa  mmééss  
nneecceessssiittaatt  ddeellss  sseeuuss  sseerrvveeiiss  ----  nnoo  llii  aaggrraaddaavvaa,,  aannaavvaa  aa  
qquueeiixxaarr--ssee  aa  ddiirreecccciióó,,  aaccttiittuudd  qquuee  sseemmpprree  vvaaiigg  rreepprroovvaarr  ddee  
ttoott  eell  qquuee  llaa  tteenniiaa  ii  eerreenn  mmoollttss  mmaallaauurraaddaammeenntt;;  ttootthhoomm  vvooll  ffeerr  
mmèèrriittss,,  oo  eess  ppeennssaa  qquuee  aammbb  aaqquueesstteess  aaccttiittuuddss  ffaa  mmèèrriittss..  
  
CCaannssaatt  dd''aaqquueessttaa  ssiittuuaacciióó,,  ppeerrssoonnaallmmeenntt,,  jjaa  qquuee  dd''aallttrraa  
mmaanneerraa  nnoo  hhoo  hhaauurriiaa  aaccoonnsseegguuiitt,,  vvaaiigg  ffeerr  ppllàànnoollss  ddeell  
mmaaggaattzzeemm  ddee  ffiillss  nnuummeerraanntt  lleess  pprreessttaattggeerriieess  ppeerr  sseeccttoorrss  ii    
ccooll··llooccaanntt,,  ttaammbbéé  ppeerrssoonnaallmmeenntt,,  eellss  nnúúmmeerrooss  aall  lllloocc  
ccoorrrreessppoonneenntt..  RReeoorrddeennaanntt  eell  ffiittxxeerr,,  aannoottààrreemm  eenn  ccaaddaa  ffiittxxaa  eell  
nnúúmmeerroo  ddee  pprreessttaattggee  oonn  eessttaavvaa  ssiittuuaaddaa  llaa  ppaarrttiiddaa;;  ééss  eell  mmééss  
eelleemmeennttaall  qquuee  eess  ddeeuu  ffeerr  eenn  ttoottss  eellss  mmaaggaattzzeemmss,,  ii  qquuaann  ttoott  vvaa  
eessttaarr  aa  ppuunntt  llii  vvaaiigg  ddiirr  aall  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  mmaaggaattzzeemm  ::  
--  AArraa,,  ssii  vvoollss,,  jjaa  ppoottss  pplleeggaarr  llaa  sseettmmaannaa  qquuee  vvee..  
  
PPeerr  ssaabbeerr  oonn  eessttaavvaa  ssiittuuaaddaa  uunnaa  ppaarrttiiddaa  ddee  ffiill  jjaa  nnoo  eess  
nneecceessssiittaavvaa  dd’’eellll..  NNoo  sséé  ppeerr  qquuiinn  mmoottiiuu,,  vvaa  pplleeggaarr  aall  ccaapp  ddee  
ppoocc  tteemmppss,,  mmoolltt  aabbaannss  ddee  tteenniirr  ll''eeddaatt  ddee  llaa  jjuubbiillaacciióó..  
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AAllss  ppooccss  mmeessooss  dd’’hhaavveerr  eessttrreennaatt  eell  ppeennúúllttiimm  ggeerreenntt  eess  
pprreesseennttàà  ll''ooccaassiióó  dd''aassssiissttiirr  aa  uunnaa  ffiirraa  ddee  mmaaqquuiinnààrriiaa  ppeerr  aa  llaa  
ccoonnffeecccciióó  aa  AAmmèèrriiccaa,,  aa  AAttllaannttaa  ccoonnccrreettaammeenntt..  EEll  nnoouu  ggeerreenntt  vvaa  
oorrggaanniittzzaarr  eell  vviiaattggee  ppeerr  aannaarr--hhii  aammbb  lleess  rreessppeeccttiivveess  eessppoosseess,,  
ppaaggaanntt  ll''eemmpprreessaa  ssoollaammeenntt  lleess  ddeessppeesseess  nnoossttrreess  ii  nnoo  lleess  ddee  
lleess  sseennyyoorreess..  VVaa  sseerr  uunn  vviiaattggee  mmoolltt  iill··lluussttrraattiiuu  ii  ccllaarriiffiiccaaddoorr..  
PPeerr  ssii  eenn  tteenniiaa  ccaapp  dduubbttee  eess  vvaa  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  eellll  ii  jjoo  tteennííeemm  
mmoolltt  ppoocc  eenn  ccoommúú,,  ttaanntt  aa  nniivveellll  ppeerrssoonnaall  ccoomm  ddee  llaa  mmaanneerraa  
dd''eennffooccaarr  llaa  ffuuttuurraa  ppoollííttiiccaa  dd''eemmpprreessaa..  
  
EErraa  uunnaa  ffiirraa  eemmiinneennttmmeenntt  ttèèccnniiccaa  ii  sseenntt  eellss  sseeuuss  ccoonneeiixxeemmeennttss  
ttèèccnniiccss  ttoottaallmmeenntt  nnuullss,,  ss''eenntteessttaavvaa  qquuee  hhaavvííeemm  ddee  ccaannvviiaarr  ttoottaa  
llaa  mmaaqquuiinnààrriiaa  ssii  eennss  eenn  vvoollííeemm  ssoorrttiirr,,  ss''hhaavviiaa  dd''aauuttoommaattiittzzaarr  
ttoott..  LLaa  mmeevvaa  ooppiinniióó  eerraa  bbeenn  ddiiffeerreenntt  ii  vvààrreemm  ccoommeennççaarr  aa  
mmaarrccaarr  ppoossiicciioonnss,,  ppeerrqquuèè,,  ttoott  ii  sseerr  iiddeeaall  tteenniirr  ll''eemmpprreessaa  
ttèèccnniiccaammeenntt  aa  ll''úúllttiimm  ccrriitt,,  hhii  hhaavviiaa  aallttrreess  pprriioorriittaattss  mmoolltt  mmééss  
aasssseeqquuiibblleess  ii  eennsseemmss  eeffiiccaacceess  ii  iinneelluuddiibblleess,,  jjaa  qquuee  llaa  ccuurrttaa  
vviiddaa  ddeellss  mmooddeellss  eenn  ffaabbrriiccaacciióó,,  ffeeiiaa  qquuee  ffooss  mmoolltt  aarrrriissccaaddaa  
ll’’aaddqquuiissiicciióó  ddee  mmaaqquuiinnààrriiaa  mmoolltt  eessppeecciiffiiccaa..  LLaa  mmooddaa  ssooll  sseerr  
mmoolltt  ccaannvviiaanntt..  
  
MMééss  qquuee  ll''eexxppoossiicciióó  oo  ffiirraa  eenn  ssii,,  vvaa  sseerr  aallttaammeenntt  iill··lluussttrraattiiuu  
ll''aapprrooffuunnddiimmeenntt  eenn  llaa  ccoonncceeppcciióó  qquuee  eellss  aammeerriiccaannss  tteenneenn  ddee  
lleess  ccoosseess  eenn  ggeenneerraall  ii  ccoomm  ééss  nnaattuurraall  ttrraassppuueenn  aa  ttoottss  nniivveellllss..  
EEss  ppoott  rreessuummiirr  ddiieenntt  qquuee  ssóónn  eexxttrraaoorrddiinnààrriiaammeenntt  pprraaggmmààttiiccss..  
VVaamm  vviissiittaarr  uunnaa  ddee  lleess  ppllaanntteess  ddee  ll’’eemmpprreessaa  ddee  ccaammiisseess  mmééss  
iimmppoorrttaanntt  ddeell  mmóónn,,  llaa  AArrrrooww,,  aa  AAttllaannttaa..  LLaa  ggrraann  ssoorrpprreessaa  vvaa  
sseerr  vveeuurree  eenn  llaa  ssaallaa  ddee  ccoonnffeecccciióó  lleess  mmaatteeiixxeess  mmààqquuiinneess  qquuee  
tteennííeemm  nnoossaallttrreess  ii  nnii  uunnaa  ssoollaa  aauuttòòmmaattaa..  RReessppoossttaa  dd''eellllss  aa  llaa  
nnoossttrraa  ssoorrpprreessaa  ::  



                                                                                                                                                                                          PPEETTIITTAA  HHIISSTTÒÒRRIIAA  DD’’ UUNN  GGRRAANN  BBLLUUFF                        8844  

                                                                                                                                                        
                                                                                                      
  

  

--  PPeerr  qquuèè  vvoolleemm  uunnaa  mmààqquuiinnaa  aauuttòòmmaattaa  ssii  aaqquueessttaa  sseennyyoorraa  ffaa  
vviinntt  aannyyss  qquuee  ffaa  llaa  mmaatteeiixxaa  ooppeerraacciióó  aammbb  mmoollttaa  mmééss  
eeffeeccttiivviittaatt  ii  pprroodduuccttiivviittaatt??..  
  
AAllllàà  eemm  vvaaiigg  aaccaabbaarr  ddee  ccoonnvvèènncceerr  ddee  llaa  iimmppoorrttàànncciiaa  ddee  llaa  
mmeettooddoollooggiiaa,,  ddeellss  ppeettiittss  aappaarreellllss  ii  ttrruuccaattggeess  ppeerr  ffeerr  lleess  
ooppeerraacciioonnss  aammbb  mmeennyyss  tteemmppss  ii  mmééss  ppeerrffeecctteess..  EEnn  llaa  ssaallaa  ddee  
ttaallll,,  uunnaa  aallttrraa  ssoorrpprreessaa::  eellss  aappaarreellllss  oo  ccaarrrrooss  dd''eesstteennddrree  llaa  tteellaa  
eenn  ttaauulleellllss  dd''uunnss  vviinntt--ii--cciinncc  mmeettrreess  ddee  llllaarrgg,,  eerreenn  ddeell  sseeggllee  
ppaassssaatt,,  ccoommaannddaattss  ppeerr  uunn  nneeggrree  qquuee  eellss  eemmppeennyyiiaa  ccoorrrreenntt..  
DDaavvaanntt  llaa  nnoossttrraa  eessttrraannyyeessaa  eennss  eennsseennyyaarreenn  eellss  ccaarrrrooss  
uullttrraammooddeerrnnss  ttaappaattss  ppeerr  rreessgguuaarrddaarr--llooss  ddee  llaa  ppoollss,,  qquuee  eenn  eell  
sseeuu  mmoommeenntt  hhaavviieenn  pprroovvaatt  ii  rreettiirraatt  ppeerr  sseerr  mmeennyyss  pprroodduuccttiiuuss  
qquuee  eellss  aannttiiccss..  AAiixxòò  ssíí,,  aa  ll''hhoorraa  ddee  ttaallllaarr,,  tteeccnnoollooggiiaa  mmooddeerrnnaa::  
ccoobbrriieenn  aammbb  ppllààssttiicc  eellss  vviinntt  cceennttíímmeettrreess  ddee  ggrruuiixx  ddee  llaa  tteellaa  
eesstteessaa,,  eess  ssuucccciioonnaavvaa  ccoonnvveerrttiinntt--lloo  eenn  cciinncc  cceennttíímmeettrreess  ii  eess  
ttaallllaavvaa  aammbb  rraaiiggss  llààsseerr  ccoommaannddaattss  ppeerr  oorrddiinnaaddoorr..  OO  ssiigguuii::  eell  
mmééss  uullttrraammooddeerrnn  ccoommbbiinnaatt  aammbb  eell  mmééss  aannttiicc,,  ssii  aaiixxòò  eerraa  mmééss  
rreennddiibbllee..  
  
EErraa  iinnúúttiill  qquuee  eenn  lleess  ccoonnvveerrsseess  qquuee  tteennííeemm  eennttrree  eellss  ttèèccnniiccss  
ddee  ll''eexxppeeddiicciióó  eessttiigguuééssssiimm  dd''aaccoorrdd  eenn  llaa  ggrraann  iimmppoorrttàànncciiaa  ddee  
llaa  mmeettooddoollooggiiaa  eenn  aaqquueesstt  sseeccttoorr,,  ppeerrqquuèè  eell  ppeettiitt  nnoouu  ggeerreenntt  nnoo  
hhii  vvoolliiaa  eennttrraarr  ii  ppoott  sseerr  qquuee  aaqquuíí  ccoommeennccééss  aa  ppeennssaarr  qquuee  aa  mmii  
eemm  ffeeiieenn  ppoorr  lleess  mmààqquuiinneess  mmooddeerrnneess  ii  aaiixxíí  hhoo  ccoommeennccééss  aa  
eexxtteerriioorriittzzaarr  eenn  aarrrriibbaarr  aa  OOlloott..  
  
UUnn  aallttrraa  pprroovvaa  ddee  lleess  nnoossttrreess  ddiiffeerrèènncciieess,,  eerraa  qquuaann  eennttrrààvveemm  
eenn  uunnaa  bboottiiggaa..  JJoo  nnoo  tteenniiaa  ccaapp  iinntteerrèèss  aa  ccoommpprraarr  rreess,,  ssii  nnoo  vveeiiaa  
aallgguunnaa  ccoossaa  vveerrttaaddeerraammeenntt  ccaappttiivvaaddoorraa,,  qquuee  jjaa  ccoossttaa,,  ii  nnoo  eemm  
ddeeiixxaavvaa  iinnfflluuiirr  ggeennss  nnii  mmiiccaa  ppeell  qquuee  ffeeiieenn  eellss  ccoommppaannyyss  
dd''eexxppeeddiicciióó..  EEnn  ccaannvvii  eellll,,  eenn  vveeuurree  qquuee  llaa  mmaajjoorriiaa  ccoommpprraavvaa,,  llii  
aaggaaffaavvaa  llaa  ffeebbrree  ii  nnoo  ssee''nn  ssaabbiiaa  eessttaarr,,  ttoott  ii  qquuee  eenn  ooccaassiioonnss  eell  
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bbooccaammoollll  ddee  ttoorrnn  eemm  vviinngguuéé  aa  ddiirr  qquuee  eell  bboottiigguueerr  nnoo  llii  hhaavviiaa  
aacccceeppttaatt  llaa  ttaarrggeettaa  ddee  ccrrèèddiitt;;  pprroovvaa  dd''aaiixxòò  ffoouu  qquuaann,,  jjaa  aa  OOlloott,,  
eemm  ffééuu  rreettaarrddaarr  eell  ppaaggaammeenntt  ddeell  vviiaattggee  ccoorrrreessppoonneenntt  aa  llaa  
mmeevvaa  ddoonnaa  ppeerrqquuèè  eellll  nnoo  ppooddiiaa  aatteennddrree  eell  ddee  llaa  sseevvaa  ii  nnoo  ffeess  
mmaall  eeffeeccttee..  CCoommeennççaavvaa  aa  dduubbttaarr  qquuee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  eess  
ddeeiixxaavvaa  iinnfflluuiirr  ttaanntt  ppeerr  ll''eennttoorrnn  ffooss  aappttaa  ppeerr  ddiirriiggiirr  uunnaa  
eemmpprreessaa  ddee  cceerrttaa  iimmppoorrttàànncciiaa..  
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EEss  ccoommeennççàà  aa  ddoonnaarr  ggrraann  iimmppoorrttàànncciiaa  aall  ddiisssseennyy,,  ii  eenn  tteenniiaa,,  
ppeerròò  eerraa  mmoolltt  ttrraannsscceennddeenntt  eessccoolllliirr  bbéé  eell  ddiisssseennyyaaddoorr..  EEss  ffiittxxàà  
uunn  rruuss  qquuee  aa  llaa  llllaarrggaa  rreessuullttàà  sseerr  uunn  ffaannttaassmmaa,,  aaiixxòò  ssíí,,  ppeerr  ttaall  
dd''iimmpprreessssiioonnaarr  vveenniiaa  aammbb  uunn  RRoollllss  qquuee  bbeenn  sseegguurr  eerraa  llllooggaatt,,  
ccoomm  eell  iioott  qquuee  vvaa  ffeerr  sseerrvviirr  ppeerr  iimmpprreessssiioonnaarr  aa  eenn  CCrruuyyffff  ii  
eennrreeddaarr--lloo  eenn  nneeggoocciiss  rruuïïnnoossooss,,  jjaa  qquuee  ttoottss  ssaabbeemm  qquuee  qquuaann  
aaqquueesstt  vvaa  ttoorrnnaarr  ppeerr  eennttrreennaarr  eell  BBaarrççaa,,  eell  cclluubb  vvaa  hhaavveerr  
dd''aammoorrttiittzzaarr  ttoottss  eellss  ddeeuutteess  qquuee  hhaavviiaa  ddeeiixxaatt  eenn  mmaarrxxaarr  qquuaann  
ll''èèppooccaa  ddee  jjuuggaaddoorr..  
  
AAqquueesstt  ""ddiisssseennyyaaddoorr""  eess  vvaa  pprrooppoossaarr  eennggaattuussssaarr  CCrruuyyffff  ii  ppeerr  
aaccoonnsseegguuiirr--hhoo  vvaa  ppoorrttaarr  eellss  sseeuuss  ffiillllss  aall  mmaatteeiixx  ccooll··lleeggii  qquuee  eellss  
dd’’eenn  CCrruuyyffff  ii,,  uunn  ddiiaa  qquuee  eellss  ffiillllss  dd''aaqquueesstt  hhaavviieenn  ccoonnvviiddaatt  eellss  
aammiiccss  ddee  ccooll··lleeggii  aa  ccaassaa  sseevvaa  ppeerr  ffeerr  uunnaa  ffeessttaa,,  eell  rruuss  eess  vvaa  
pprreesseennttaarr  aa  ccaassaa  dd’’eenn  CCrruuyyffff  mmoolltt  ttaarrdd  aa  bbuussccaarr  eellss  sseeuuss  ffiillllss  ii  
aaiixxíí  vvaa  ppooddeerr  ppaarrllaarr  aammbb  eellll  ii  vvaa  ccoonnvviiddaarr--lloo  aall  ""sseeuu""  iioott,,  llllooggaatt,,  
ppeerr  ttaall  dd''iimmpprreessssiioonnaarr--lloo..  EEll  rreessuullttaatt  ffoouu  eell  mmuunnttaattggee  ddee  
nneeggoocciiss  aammbb  ggrraannss  ppèèrrdduueess..  
  
QQuuaann  vveenniiaa  eell  rruuss  eerraa  ddeesseessppeerraanntt  ppaassssaarr--ssee  hhoorreess  ii  mmééss  
hhoorreess  ddiissccuuttiinntt  ssoobbrree  mmoossttrraarriiss  ii  ccoosseess  qquuee  nnoo  vveenniieenn  aall  ccaass  
ppeerr  ttaall  ddee  jjuussttiiffiiccaarr  lleess  sseevveess  hhoorreess  ddee  ““ffeeiinnaa””..    PPoorrttaavvaa  uunneess  
mmoossttrreess  qquuee  ddeeiiaa  aaddqquuiirriiddeess  aa  ll''eessttrraannggeerr  ii  qquuee  ccoobbrraavvaa  aa  
pprreeuu  dd''oorr,,  aall  ccaapp  dd’’uunnss  tteemmppss  eennss  aassssaabbeennttààrreemm  qquuee  hhaavviieenn  
eessttaatt  ffeetteess  ppeerr  uunn  ddeellss  mmoollttss  xxuurrmmeerrss  qquuee  mmééss  ttaarrdd  vvaa  ppaassssaarr  
ppeerr  ll''eemmpprreessaa  ccoomm  ssttaaffff..  
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““““““““LLLLLLLLaaaaaaaa        GGGGGGGGeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttaaaaaaaatttttttt””””””””        
  
LLaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  eennss  hhaavviiaa  rreeccoommaannaatt  eell  nnoouu  ggeerreenntt  ssoolliiaa  sseerr  
ccoonnttrraaccttaaddaa  ppeerr  ll''eemmpprreessaa  ppeerr  oorrggaanniittzzaarr  mmèèttooddeess  ddee  ttrreebbaallll  
aa  llaa  sseecccciióó  ddee  ccoonnffeecccciióó,,  ffiinnss  ii  ttoott  vvaaiigg  aassssiissttiirr  aa  uunn  ddeellss  ccuurrssooss  
ddee  ffoorrmmaacciióó  aacccceelleerraaddaa  ddee  ccrroonnoommeettrraattggee  oorrggaanniittzzaattss  ppeerr  eellll  
aa  OOlloott  mmaatteeiixx..  SSeegguuiinntt  iinnddiiccaacciioonnss  sseevveess,,  sseennssee  eessttaarr--nnee  
mmaassssaa  ccoonnvveennççuutt,,  vvaaiigg  aaggrruuppaarr  eellss  ccoommppoonneennttss  ddee  llaa  ppaarrtt  
aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ddee  lleess  sseecccciioonnss  ddee  ttiissssaattggee  ii  ccoonnffeecccciióó  
cceennttrraalliittzzaanntt--llooss  aall  ppuunntt  qquuee  eemm  vvaa  sseemmbbllaarr  mmééss  aaddeeqquuaatt  ppeerr  
llaa  ffeeiinnaa..  VVaa  sseerr  iimmmmeeddiiaattaammeenntt  bbaatteejjaatt  ccoomm  ""LLaa  GGeenneerraalliittaatt"";;  aall  
sseeggüüeenntt  ccaannvvii  ddee  ggeerrèènncciiaa,,  vvaaiigg  ttoorrnnaarr  lleess  ccoosseess  aall  sseeuu  lllloocc..    
  
TToott  ii  sseerr  eell  ppuunntt  mmééss  iinnddiiccaatt  ppeerr  aa  llaa  ffeeiinnaa  ----  llaa  ssaallaa  ddee  ttaallll  ii  
ccoonnffeecccciióó  ----,,  nnoo  ééss  rreeccoommaannaabbllee  qquuee  uunn  mmuunntt  ddee  ggeenntt  qquuee  
ttrreebbaalllliinn  aa  pprreeuu  ffeett  vveeggiinn  ccoomm  uunnss  ppooccss  aaddmmiinniissttrraattiiuuss  xxeerrrreenn  
eennttrree  eellllss  ii  mmiirreenn  eell  ssoossttrree  aammbb  mmoollttaa  ffrreeqqüüèènncciiaa..    LLeess  cciinncc  
ssaalleess  ccoommuunniiccaaddeess  qquuee  ffoorrmmaavveenn  ppaarrtt  ddeell  ddeeppaarrttaammeenntt  
ssuummaavveenn  44..000000  mm22..    
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EEEEEEEEllllllll        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeellllllllllllllll        aaaaaaaa        LLLLLLLLaaaaaaaa        FFFFFFFFaaaaaaaajjjjjjjjeeeeeeeeddddddddaaaaaaaa        
        
EEll  ""ttàànnddeemm""  oonnccllee  ii  nneebboott  aall  CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó  vvaa  
ccoommeennççaarr  aa  ffuunncciioonnaarr..  LL''oobbjjeeccttiiuu  pprriinncciippaall  eerraa  ffeerr  ddiimmiittiirr  eell  
pprreessiiddeenntt  ddeell  CCoonnsseellll  ii  ttoottss  eellss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  pprreessuummpptteess  
iirrrreegguullaarriittaattss;;  ppeerr  aaccoonnsseegguuiirr--hhoo,,  ccoonnvvooccaarreenn  rreeuunniioonnss  aammbb  
ttoottss  eellss  ccoonnsseelllleerrss  aa  llaa  FFaaggeeddaa  dd''eenn  JJoorrddàà  sseennssee  eell  pprreessiiddeenntt..    
  
UUnn  ddiiaa  eemm  ccoonnvvooccaarreenn  aa  mmii  ssooll  eenn  uunn  aallttrree  iinnddrreett  aammaaggaatt  ddee  llaa  
sseerrrraallaaddaa  ddee  BBaatteett..  VVaaiigg  aassssiissttiirr--hhii  eennttrree  eessttrraannyyaatt  ii  ccoonnffóóss..  
VVààrreemm  ppaarrllaarr  llllaarrggaammeenntt  ddee  tteemmeess  qquuee  ffeeiieenn  rreeffeerrèènncciiaa  aa  
ll''eemmpprreessaa  sseennssee  ccaapp  iinntteenncciióó  ddee  bbuussccaarr--hhii  ssoolluucciioonnss  ii,,  qquuaann  
eennss  ddiissppoossààvveemm  aa  ddoonnaarr  llaa  rreeuunniióó  ppeerr  aaccaabbaaddaa  ttoott  aannaanntt--nnooss--
eenn,,  uunn  dd’’eellllss  ddiigguuéé,,  aappaarreennttaanntt  nnoo  ddoonnaarr--hhii  iimmppoorrttàànncciiaa::  
--  SSaappss,,  ffuullaannoo  hhaa  aannaatt  aa  ccoommpprraarr  uunn  ppoott  ddee  ppiinnttuurraa  ii  uunn  ppiinnzzeellll  
ppeerr  aa  eellll  ii  ll''aallbbaarràà  ll''hhaa  ffeett  ffeerr  aa  nnoomm  ddee  ll''eemmpprreessaa..  
    
FFiinnss  aall  ccaapp  dd''uunn  tteemmppss  nnoo  eemm  vvaaiigg  aaddoonnaarr  qquuee  llaa  rreeuunniióó  
ll''hhaavviieenn  ffeettaa  eexxcclluussiivvaammeenntt  ppeerr  ddoonnaarr--mmee  llaa  nnoottiicciiaa  ii  eennsseemmss  
ccoommpprroovvaarr  qquuiinnaa  sseerriiaa  llaa  mmeevvaa  rreeaacccciióó,,  ppeerròò  eennccaarraa  qquuee  mmee  
nn''hhaagguuééss  aaddoonnaatt  aall  mmoommeenntt  bbeenn  sseegguurr  qquuee  hhaauurriiaa  rreeaacccciioonnaatt  
ddee  llaa  mmaatteeiixxaa  mmaanneerraa  qquuee  hhoo  vvaaiigg  ffeerr,,  ttoott  ii  ssaabbeerr  qquuee  eellllss  
tteenniieenn  llaa  ccoonnvviicccciióó  qquuee  ll''eemmpprreessaa  eerraa  uunn  ccaammppii  qquuii  ppuugguuii  ii  
qquuee  ttoottss  aarrrreepplleeggààvveemm  eell  qquuee  ppooddííeemm,,  ccoossaa  bbeenn  lllluunnyy  ddee  llaa  
rreeaalliittaatt..  
  
LL''aaffeeccttaatt  ppeell  ppoott  ddee  ppiinnttuurraa  hhaavviiaa  vviissccuutt  uunnaa  ssiittuuaacciióó  mmoolltt  
ddeessaaggrraaddaabbllee  qquuee  vvaa  aaffeeccttaarr  llaa  sseevvaa  mmaarree  dd''uunnaa  mmaanneerraa  
ddiirreeccttaa  ii,,  eevviiddeennttmmeenntt,,  ttoottaa  llaa  ffaammíílliiaa..  EErraa  eenn  èèppooccaa  ddee  
ppoossttgguueerrrraa,,  qquuee  ffoouu  mmoolltt  mmééss  ddiiffíícciill  ppeerr  aa  llaa  mmaajjoorriiaa  ddee  lleess  
ffaammíílliieess,,  mmeennttrree  qquuee  ll''eemmpprreessaa  ttrreebbaallllaavvaa  aa  uunn  rriittmmee  ffrreennèèttiicc  ii  
oobbtteenniiaa  ggrraannss  bbeenneeffiicciiss..    EEllss  ppaarreess  ddee  ll''aaffeeccttaatt,,  ppaarreennttss  
ddiirreecctteess  ddeellss  ddooss  mmààxxiimmss  ddiirriiggeennttss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  
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ll''eemmpprreessaa,,  eess  vveeiieerreenn  oobblliiggaattss  aa  ddeesspprreennddrree''ss  ddee  lleess  aacccciioonnss  
qquuee  ppoosssseeïïeenn  ppeerr  ssoolluucciioonnaarr  mmoommeennttss  ttaann  ddiiffíícciillss,,  aacccciioonnss  qquuee  
eell  ffiillll  jjaa  nnoo  vvaa  ppooddeerr  rreeccuuppeerraarr  mmaaii  mmééss  mmaallggrraatt  eellss  sseeuuss  
iinntteennttss  ii  ssee''nn  vvaa  llaammeennttaarr  eenn  rreeppeettiiddeess  ooccaassiioonnss..  LLaa  mmaarree  ddeell  
ddiitt  aaffeeccttaatt  eerraa  llaa  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ddiissttrriibbuuiirr  ii  ccoonnttrroollaarr  llaa  ffeeiinnaa  
ppeerr  ccoonnffeecccciioonnaarr,,  uunnaa  vveeggaaddaa  ttaallllaaddaa,,  aa  lleess  ooppeerrààrriieess  ddee  llaa  
sseecccciióó  ddee  ccoonnffeecccciióó  iinntteerriioorrss  ii  aa  lleess  eexxtteerriioorrss,,  oo  ssiigguuii  lleess  qquuee  
ttrreebbaallllaavveenn  aall  pprrooppii  ddoommiicciillii..  TTaammbbéé  eess  ddoonnaavveenn  ccaassooss  eenn  qquuèè  
lleess  ooppeerrààrriieess  ddee  ll''eemmpprreessaa  ss''eemmppoorrttaavveenn  ffeeiinnaa  aall  sseeuu  ddoommiicciillii  
uunnaa  vveeggaaddaa  ccoommpplleerrttaa  llaa  jjoorrnnaaddaa  llaabboorraall,,  ccoossaa  qquuee  
aaccoossttuummaavvaa  aa  ffeerr  llaa  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  lllliiuurraammeenntt  ddee  llaa  ffeeiinnaa..  EEll  
ttaauulleellll  eenn  qquuèè  eess  ffeeiieenn  eellss  lllliiuurraammeennttss  ii  rreebbuuddeess  ddeellss  ttrreebbaallllss  
ffeettss  aa  ll''eexxtteerriioorr,,  eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss  eessttaavvaa  ssiittuuaatt  aall  ffiinnaall  ddee  llaa  
ssaallaa  ddee  ttiissssaattggee    ii  pprroopp  ddee  ll''eennttrraaddaa  aa  llaa  mmaatteeiixxaa..  UUnnaa  ooppeerrààrriiaa  
ddeellss  tteelleerrss  cciirrccuullaarrss  qquuee  eessttaavvaa  ssiittuuaaddaa  eennffrroonntt  ddeell  ttaauulleellll  
ss''aaddoonnàà  qquuee  llaa  rreessppoonnssaabbllee  ddeellss  lllliiuurraammeennttss  ii  ccoonnttrroollss  ddee  llaa  
ffeeiinnaa,,  qquuaann  ffeeiiaa  eell  sseeuu  ffaarrcceellll  ppeerr  eemmppoorrttaarr--ssee  aa  ccaassaa  sseevvaa,,  hhii  
ccooll··llooccaavvaa  ffeeiinnaa  jjaa  aaccaabbaaddaa,,  oo  ssiigguuii,,  ddeessffeeiiaa  eell  sseeuu  ffaarrcceellll,,  ttrreeiiaa  
llaa  ffeeiinnaa  ""ffeettaa"",,  llaa  ccooll··llooccaavvaa  aall  sseeuu  lllloocc  ii  llaa  qquuee  hhaavviiaa  
dd''eemmppoorrttaarr--ssee''nn  ppeerr  ffeerr  ll''aaggaaffaavvaa  ddeell  mmaatteeiixx  ppiillóó  ddee  llaa  ffeeiinnaa  jjaa  
ffeettaa..  
  
QQuuaann  vvaa  eessttaarr  sseegguurraa  qquuee  ll''ooppeerraacciióó  eerraa  rreeppeettiittiivvaa,,  ooppttàà  ppeerr  
ddeennuunncciiaarr--hhoo  aall  ggeerreenntt  ii  aaqquueesstt  vvaa  eessppeerraarr  llaa  sseevvaa  ppaarreennttaa  aa  
llaa  ssoorrttiiddaa  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  jjaa  aall  ccaarrrreerr,,  ppeerr  ccoommpprroovvaarr  llaa  
vveerraacciittaatt  ddee  llaa  ddeennúúnncciiaa..  EEll  rreessuullttaatt  ffoouu  ll''eexxppuullssiióó  ddee  ll''aaffeeccttaaddaa  
ddee  llaa  ppllaannttiillllaa  ddee  ll''eemmpprreessaa  ii,,  ccoonnsseeqqüüeennttmmeenntt  vvaa    qquueeddaarr  
mmaarrccaaddaa  ddee  ppeerr  vviiddaa..    JJoo  eerraa  uunn  nneenn  ii  jjaa  llllaavvoorrss  nnoo  vvaaiigg  
aapprroovvaarr  mmaaii  llaa  ffoorrmmaa  eenn  qquuèè  eess  dduugguuéé  ll''aaffeerr  ppeerr  ppaarrtt  ddee  ttoottss..  
EEnn  pprriimmeerr  lllloocc,,  nnoo  ccoommpprreenncc  qquuee  uunn  ccoommppaannyy  ddee  ttrreebbaallll  ssiigguuii  
ttaann  ppoocc  ssoolliiddaarrii;;  ttoott  ii  rreepprroovvaarr  eell  ddeelliiccttee,,  ccrreecc  qquuee  hhaauurriiaa  
dd''hhaavveerr  ddoonnaatt  uunnaa  ooppoorrttuunniittaatt  aa  ll''iinnffrraaccttoorr  ppeerr  rreeddrreeççaarr  eell  sseeuu  
ccoommppoorrttaammeenntt  aabbaannss  ddee  ddeennuunncciiaarr--llaa,,  llaa  ddeennúúnncciiaa  ééss  eenn  
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mmoolltteess  ooccaassiioonnss  uunnaa  aaccttiittuudd  ppeerr  aa  mmii  rreeppuuggnnaanntt..  QQuuaann  aall  
ddiirreeccttoorr  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  ttoott  ii  tteenniirr  ll''oobblliiggaacciióó  ddee  ttaallllaarr  aaqquueessttss  
aacctteess  ffrraauudduulleennttss,,  aabbaannss  ddee  ccoonnddeemmnnaarr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aa  vviiuurree  
aavveerrggoonnyyiiddaa  ddee  ppeerr  vviiddaa,,  eennlllloocc  dd''aaccttuuaarr  aammbb  ttaannttaa  dduurreessaa,,  
tteenniiaa  ll''oobblliiggaacciióó  mmoorraall,,  dd''aaccoorrdd  aammbb  llaa  ddeennuunncciiaanntt,,  dd''iinntteennttaarr  
qquuee  ll''aassssuummppttee  nnoo  ttrraannsscceennddííss  aapplliiccaanntt  uunn  ccààssttiigg  oo  rreessttiittuucciióó,,  
pprrooppoorrcciioonnaall  aall  ffrraauu  ffeett..  OO  ééss  qquuee  aaqquueesstt  ddiirreeccttoorr  nnoo  tteenniiaa  aall  
sseeuu  ccoommppttee  ppaarrttiiccuullaarr  aallgguunn  ffeett  mmoolltt  mmééss  ggrreeuu,,  ppeerròò  qquuee  nnoo  
eerraa  ppúúbblliicc??..    ÉÉss  eell  qquuee  ssee  ssooll  ddiirr,,  sseemmpprree  rreepp  eenn  ppooccaa  rroobbaa..  
  
QQuuaann  eemm  vvaarreenn  ddoonnaarr  llaa  ddeessaaggrraaddaabbllee  nnoovvaa  ddeell  ppoott  ddee  
ppiinnttuurraa  ii  eell  ppiinnzzeellll,,  eemm  vviinngguueerreenn  ddee  nnoouu  aa  llaa  mmeemmòòrriiaa  eellss  ffeettss  
ooccoorrrreegguuttss  ffeeiiaa  ttaannttss  aannyyss  ––  jjoo  eennccaarraa  nnoo  ttrreebbaallllaavvaa  aa  
ll’’eemmpprreessaa  --  ii  llaa  ccaarraa  dd''aammaarrggoorr  qquuee  sseemmpprree  mmééss  vvaa  tteenniirr  
ll''eessmmeennttaaddaa  sseennyyoorraa..  NNoo  eemm  ppooddiiaa  ffeerr  aa  llaa  iiddeeaa  qquuee  aarraa  eell  sseeuu  
ffiillll  eess  ttrroobbééss  eenn  cciirrccuummssttàànncciieess  ssiimmiillaarrss..  NNoo  vvoolliiaa  ppeennssaarr  ssii  eerraa  
jjuusstt  oo  nnoo  qquuee  ssee''ll  ccaassttiigguuééss  mmaarrccaanntt--lloo  ddee  ppeerr  vviiddaa,,  ii  eell  pprriimmeerr  
qquuee  vvaaiigg  ffeerr  ll’’eennddeemmàà  eenn  aarrrriibbaarr  aall  ttrreebbaallll  ffoouu  ddiirr--llii  ::  
--  HHii  hhaa  uunnaa  ccoonnffuussiióó  eenn  ll''aallbbaarràà  ddee  llaa  ppiinnttuurraa  qquuee  vvaarreess  aannaarr  aa  
ccoommpprraarr  aa  ccaann  FFoonnttffrreeddaa;;  hhaauurriieess  ddee  mmiirraarr  ddee  ccoorrrreeggiirr--hhoo..  
EEllll  vvaa  qquueeddaarr  vveerrmmeellll  ii  eennttrree  eemmbbuuttss  eemm  ddiigguuéé..  
--  AAhh  !!,,  ggrrààcciieess,,  jjaa  hhoo  mmiirraarréé..  
AA  llaa  ttaarrddaa,,  eenn  ppaassssaarr  vvoorraa  dd''eellll,,  eemm  ddiigguuéé::  
--  JJaa  eessttàà  aarrrreeggllaatt  aallllòò,,  ggrrààcciieess..  
MMaaii  mmééss  nnoo  vvaaiigg  ppaarrllaarr  ddee  ll''aaffeerr,,  nnii  aammbb  eellll  nnii  aammbb  nniinnggúú,,  ii  eell  
""ttàànnddeemm  oonnccllee  ii  nneebboott""  bbeenn  sseegguurr  qquuee  nnoo  ss''eennttrreettiinngguueerreenn  eenn  
ppeennssaarr  ssii  llaa  mmeevvaa  aaccttiittuudd  eerraa  uunn  ccaass  ddee  ccoonnsscciièènncciiaa  oo  ddee  
pprriinncciippiiss;;  ppeerr  aa  eellllss  vvaa  qquueeddaarr  ddeemmoossttrraatt  qquuee  jjoo  ttaammbbéé  ffeeiiaa  ddee  
lleess  mmeevveess  ii,,  ccoonnsseeqqüüeennttmmeenntt,,  aammaaggaavvaa  ttoott  eell  qquuee  ppooddiiaa  ddeellss  
aallttrreess..  
  
DDuurraanntt  llaa  mmeevvaa  vviiddaa  ddee  ttrreebbaallll  aa  ll''eemmpprreessaa  vvaaiigg  ttrroobbaarr--mmee  eenn  
aallttrreess    ppeettiittss  ccaassooss  ssiimmiillaarrss  ii  sseemmpprree  vvaaiigg  oobbrraarr  ddee  llaa  mmaatteeiixxaa  
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mmaanneerraa..  EEnn  ccaassooss  ddee  ffeeiinnaa  mmaall  ffeettaa  mmaaii  ssee  mm''aaccuuddiiaa  aannaarr  aa  llaa  
ddiirreecccciióó  ggeenneerraall  ddeellaattaanntt  eell  ccuullppaabbllee;;  eell  rreessppoonnssaabbllee  sseemmpprree  
ééss  eell  ddee  mmééss  aammuunntt  ii  eenn  ccaass  qquuee  aaqquueesstt  ffooss  jjoo  mmaatteeiixx,,  jjaa  
mm''eenntteenniiaa  aammbb  eell  qquuee  hhaavviiaa  ttiinngguutt  uunnaa  ffaallllaaddaa  ii  mmoolltteess  
vveeggaaddeess  llaa  ccuullppaa  nnoo  eerraa  ttoottaa  dd''eellll,,  ffiinnss  ii  ttoott  ppooddiiaa  sseerr  mmeevvaa..  
AAccttiittuudd  qquuee  eemm  ccrriittiiccaavveenn  aallgguunnss  ddiieenntt  qquuee  eemm  ccoommppoorrttaavvaa  
ccoomm  uunnaa  llllooccaa  aammbb  eellss  sseeuu  ppoolllleettss  ii  qquuee  nnoo  ssaabbiiaa  mmaannaarr..  QQuuaann  
uunnaa  ffeeiinnaa  eessttàà  mmaall  ffeettaa  ii  pprroovvéé  ddee  ll''ooppeerraacciióó  aanntteerriioorr,,  ccrreecc  qquuee  
eell  ccoorrrreeccttee  ééss  nnoottiiffiiccaarr--hhoo  ddiirreeccttaammeenntt  aall  qquuee  hhaa  ttiinngguutt  llaa  
ffaallllaaddaa  ii  nnoo  aannaarr  aa  ddeennuunncciiaarr--hhoo  aall  ssuuppeerriioorr  iimmmmeeddiiaatt,,  jjaa  qquuee  
uunnaa  rreepprroovvaacciióó  dd''uunn  ssuuppeerriioorr  sseemmpprree  ééss  uunnaa  hhuummiilliiaacciióó  ssii  
aaqquueesstt  nnoo  ssaapp  ccoommppoorrttaarr--ssee,,  ccoomm  ssooll  ppaassssaarr..  TTaammppoocc  ééss  
ccoorrrreeccttee  ccoonnttiinnuuaarr  lleess  ooppeerraacciioonnss  ppeerr  aammaaggaarr  lleess  ffaallllaaddeess,,  
ppeerrqquuèè  vvaa  eenn  ppeerrjjuuddiiccii  ddee  ttoottss..  
  
EEnn  aaqquueesstt  sseeccttoorr  eenn  qquuèè  eellss  ccaannvviiss  dd''aarrttiicclleess  aa  ffaabbrriiccaarr  eess  
ddoonneenn  aammbb  ttaannttaa  ffrreeqqüüèènncciiaa,,  mmoolltteess  ffaallllaaddeess  ssóónn  qquuaassii  
iinneevviittaabblleess  ii  ll''aaccuussaacciióó,,  eellss  eessccàànnddoollss,,  qquuee  ccoommppoorrtteenn  uunnaa  
hhuummiilliiaacciióó  ppeerr  aa  ll''aaffeeccttaatt,,  ii  lleess  ppeennaalliittzzaacciioonnss  nnoo  ssóónn  mmaaii  
rreeccoommaannaabblleess  ppeerr  aall  bboonn  ffuunncciioonnaammeenntt  ddee  ll''eemmpprreessaa..  AAiixxòò  nnoo  
vvooll  ddiirr  qquuee  ss''hhaaggii  ddee  sseerr  mmoolltt  ppeerrmmiissssiiuu,,  mmééss  aavviiaatt  ddiirriiaa  qquuee  
ss''hhaa  ddee  sseerr  mmoolltt  eexxiiggeenntt,,  ppeerròò,,  aallhhoorraa,,  ccoommpprreennssiiuu  ii  aammbb  uunnaa  
aaccttiittuudd  ddee  ccooll··llaabboorraacciióó  ii  dd’’aajjuuddaa  ccoonnssttaanntt..  
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EEEEEEEEnnnnnnnn        MMMMMMMMaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeddddddddeeeeeeeeddddddddééééééééuuuuuuuu        iiiiiiii        eeeeeeeellllllll        rrrrrrrreeeeeeeeccccccccttttttttoooooooorrrrrrrr        dddddddd’’’’’’’’OOOOOOOOllllllllooooooootttttttt        
        
LLlleevvaarr  llaa  ffaammaa  ddeellss  aallttrreess  ééss  uunn  eessppoorrtt  pprraaccttiiccaatt  ppeerr  mmoollttaa  
ggeenntt,,  mmaallaauurraaddaammeenntt  ppeellss  qquuee  mmééss  lllluumm  hhaauurriieenn  ddee  ddoonnaarr..  FFaa  
mmoollttss  aannyyss,,  ppoott  sseerr  4400,,  qquuee  vvaarreenn  ssuucccceeiirr  ddooss  ccaassooss  aa  OOlloott  
bbeenn  ssiiggnniiffiiccaattiiuuss,,  ll''uunn  dd''eellllss  aallttaammeenntt  nneeggaattiiuu  ii  ll''aallttrree  
eexxttrraaoorrddiinnààrriiaammeenntt  ppoossiittiiuu..  
  
HHii  hhaavviiaa  uunn  rreeccttoorr  eexxttrreemmaaddaammeenntt  ddeevvoott,,  ttaanntt  ddeevvoott  eenn  
eexxttrreemm,,  qquuee  qquuaann  uunnaa  sseennyyoorraa  llii  ddeeiiaa  aall  ccoonnffeessssiioonnaarrii  qquuee  eell  
sseeuu  mmaarriitt  nnoo  aannaavvaa  aa  mmiissssaa  ppeerrqquuèè  eellll  lleess  ffeeiiaa  mmaassssaa  llllaarrgguueess,,  
eellss  ccoonntteessttaavvaa  ::    
--  ÉÉss  qquuee  eell  sseeuu  mmaarriitt  ttéé  uunnaa  ddeevvoocciióó  mmaassssaa  ccuurrttaa..  
  
EEll  ccaass  ééss  qquuee  eell  ddiitt  rreeccttoorr  vvaa  ccoommeennççaarr  aa  ssoossppiittaarr  qquuee  eell  jjoovvee  
qquuee  ppaassssaavvaa  llaa  bbaacciinnaa  aa  lleess  mmiisssseess  ss''aapprrooppiiaavvaa  ddee  ppaarrtt  ddeellss  
ddiinneerrss..  AAsssseessssoorraatt  ppeerr  uunn  sseeggllaarr  ttaammbbéé  mmoolltt  ""ddeevvoott""  ii  ccoomm  
ssiigguuii  qquuee  aa  lleess  mmiisssseess  ddee  ddoottzzee,,  lleess  mmééss  ccoonnccoorrrreegguuddeess  ppeerr  
ffiiddeellss  aammbb  ddiinneerrss,,  ssoolliiaa  ppaassssaarr  llaa  bbaacciinnaa  eell  mmaatteeiixx  rreeccttoorr,,  
aaqquueesstt,,  eess  vvaa  ffiixxaarr  eenn  eellss  bbiittlllleettss  qquuee  hhii  ddiippoossiittaavveenn  eellss  ffiiddeellss..  
EEnn  aarrrriibbaarr  aa  llaa  ssaaggrriissttiiaa  ddeeiixxàà  llaa  bbaacciinnaa  ii  ss''aabbsseennttaarreenn  ttoottss,,  ii  
eenn  eennttrraarr  ddee  nnoouu  hhii  ffaallttaavvaa  aallmmeennyyss  uunn  bbiittlllleett  ddee  mmiill  ppeesssseetteess..  
PPeerr  aasssseegguurraarr--ssee''nn  ccoonnssuullttàà  aall  ffiiddeell  qquuee  ll''hhaavviiaa  ddiippoossiittaatt  aa  llaa  
bbaacciinnaa  ii  ddaavvaanntt  ddee  llaa  ccoonnffiirrmmaacciióó  dd''aaqquueesstt,,  eess  ddiissppoossaarreenn  aa  
aaccttuuaarr..    
  
EEll  jjoovvee  ssoolliiaa  aannaarr  eellss  vveesspprreess  aall  CCeennttrree  CCaattòòlliicc  aa  ffeerr  llaa  
ppaarrttiiddeettaa  ii  eess  pprreesseennttàà  llaa  ppaarreellllaa  ddee  llaa  GGuuààrrddiiaa  CCiivviill  ppeerr    
aarrrreessttaarr--lloo  ddaavvaanntt  ddee  ttootthhoomm  ii  iinnggrreessssaarr--lloo  aall  ccaallaabbóóss..  SSeemmbbllaa  
sseerr  qquuee  eell  jjoovvee  aaggaaffaavvaa  eellss  ddiinneerrss  ppeerr  aauuxxiilliiaarr  aa  ssaacceerrddoottss  ddee  
llaa  mmaatteeiixxaa  ppaarrrròòqquuiiaa  qquuee  vviivviieenn  mmiisseerraabblleemmeenntt..    AAqquueesstt  ffoouu  eell  
ccoommppoorrttaammeenntt  dd''uunnss  sseennyyoorrss  qquuee  pprreeddiiccaavveenn  eell  ppeerrddóó,,  llaa  
mmiisseerriiccòòrrddiiaa,,  llaa  ccoommpprreennssiióó,,  eettcc..    
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HHaann  ppaassssaatt  mmoollttss  aannyyss  ii  sseemmpprree  qquuee  vveeiigg  eell  pprreessuummppttee  llllaaddrree  
ppeennssoo  eenn  eell  ffeett  qquuee  llii  vvaa  ssuucccceeiirr,,  ppeerrqquuèè  eennccaarraa  qquuee  ffooss  vveerriittaatt  
qquuee  eellll  hhaagguuééss  rroobbaatt  eellss  ddiinneerrss  eenn  bbeenneeffiiccii  pprrooppii  mmaaii,,  mmaaii  
hhaavviieenn  ddee  lllleevvaarr--llii  llaa  bboonnaa  ffaammaa  qquuee  tteenniiaa  ii  qquuee  ppeerr  aa  mmii  hhaa  
ttiinngguutt  sseemmpprree,,  ééss  iinnccoommpprreennssiibbllee  qquuee  mmééss  dd''uunnaa  ppeerrssoonnaa  
ddeecciiddííss  oobbrraarr  aammbb  ttaann  ppooccaa  ccaarriittaatt,,  ddeeuu  sseerr  qquuee  ddee  ttaanntt  
pprreeddiiccaarr--llooss  jjaa  nnoo  ssaabbeenn  eell  qquuee  ssóónn  llaa  ccaarriittaatt  ii  eell  ppeerrddóó..            
  
LL''aallttrraa  ffeett,,  mmoolltt  aalllliiççoonnaaddoorr,,  vvaa  ssuucccceeiirr--llii  aa  uunn  sseennyyoorr  qquuee  llii  
ddeeiieenn  eenn  MMaarreeddeeddééuu,,  mmoolltt  aaggrraaddaabbllee,,  aaffaabbllee  ii  ssiimmppààttiicc,,  qquuee  
ttrreebbaallllaavvaa  eenn  llaa  sseecccciióó  ddee  ttiinntt  aa  llaa  mmaatteeiixxaa  eemmpprreessaa  qquuee  mmééss  oo  
mmeennyyss  eesstteemm  hhiissttoorriiaanntt;;  ttaammbbéé  eerraa  aacccciioonniissttaa..  EEllss  ddiieess  ffeessttiiuuss  
ffeeiiaa  dd''aaccoommooddaaddoorr  oo  ddee  ttaaqquuiilllleerr  aall  cciinneemmaa  NNúúrriiaa  ii,,  uunn  ddiiaa,,  uunn  
jjoovvee  qquuee  aannaavvaa  aa  ccoommpprraarr--llii  uunnaa  eennttrraaddaa  vvaa  aallllaarrggaarr  eell  bbrraaçç  
ppeerr  llaa  gguuiixxeettaa  ppeerr  eemmppoorrttaarr--ssee''nn  uunn  ggrraappaatt  ddee  bbiittlllleettss;;  eell  
ttaaqquuiilllleerr  eell  vvaa  ccoonnèèiixxeerr  ppeerròò  eell  jjoovvee  vvaa  ssoorrttiirr  ccoomm  eessppeerriittaatt..    
  
RReeaacccciióó  dd''eenn  MMaarreeddeeddééuu::  eenn  aarrrriibbaarr  eell  vveesspprree  eenn  qquuèè  llaa  ggeenntt  
ssoorrttiieenn  ddee  llaa  sseessssiióó  ddee  ttaarrddaa  ddeell  cciinneemmaa  ii  aannaavveenn  aa  ppaasssseejjaarr  
ppeell  ccaarrrreerr  MMaajjoorr  oo  eell  FFiirraall  sseeggoonnss  ll’’èèppooccaa  ddee  ll’’aannyy,,    ll’’hhiivveerrnn  aall  
ccaarrrreerr  MMaajjoorr  ii  ll’’eessttiiuu  aall  FFiirraall,,  vvaa  ddeemmaannaarr  aa  uunn  aallttrree  eemmpplleeaatt  
qquuee  ttiinngguuééss  ccuurraa  ddee  llaa  ttaaqquuiillllaa  mmeennttrree  eellll  aannaavvaa  aa  ffeerr  uunn  
eennccààrrrreecc,,  sseennssee  ddoonnaarr--hhii  mmééss  iimmppoorrttàànncciiaa..  CCoommeennççàà  aa  
ppaasssseejjaarr  sseegguuiinntt  llaa  rriiuuaaddaa  ddee  ggeenntt  qquuee  aannaavveenn  aammuunntt  ii  aavvaallll  
ppoocc  aa  ppoocc,,  ffiinnss  qquuee  vvaa  vveeuurree  eell  jjoovvee  iinnffrraaccttoorr,,  ssee  llii  aattaannssàà  ii  ttoott  
sseeppaarraanntt--lloo  ddeellss  sseeuuss  ccoommppaannyyss  llii  ddiigguuéé  ::  
  --  TTuu  mm’’hhaass  aaggaaffaatt  uunn  bboonn  ggrraappaatt  ddee  bbiittlllleettss  --  eell  jjoovvee  eess  qquueeddàà  
bbllaanncc  ccoomm  llaa  cceerraa  --..    AAqquueessttss  ddiinneerrss  nnoo  ssóónn  mmeeuuss,,  ssii  mmee''llss  
ttoorrnneess  mmaaii  nniinnggúú  ssaabbrràà  qquuee  hhaass  eessttaatt  ttuu,,  ssii  nnoo  hhoo  ffaass  aaiixxíí,,  eemm  
vveeuurréé  oobblliiggaatt  aa  ddeennuunncciiaarr--ttee..  
  
EEll  jjoovvee  llii  vvaa  ttoorrnnaarr  eellss  ddiinneerrss  ii,,  qquuaann  aall  ccaapp  ddee  mmoollttss  aannyyss,,  eenn  
MMaarreeddeeddééuu  vvaa  eexxpplliiccaarr  eell  ffeett  ccoomm  uunnaa  aannèèccddoottaa  mmaaii  vvaa  ddiirr  ddee  
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qquuii  eess  ttrraaccttaavvaa,,  eell  nnoomm  ddeell  jjoovvee  ssee''nn  vvaa  aannaarr  aammbb  eellll  aa  ll''aallttrree  
mmóónn..  PPooddrriiaa  mmoolltt  bbeenn  sseerr  qquuee  aarraa  aaqquueellll  jjoovvee  ffooss  uunnaa  ppeerrssoonnaa  
mmoolltt  rreessppeeccttaabbllee  qquuee  nniinnggúú  eess  ccrreeuurriiaa  qquuee  ffooss  ccaappaaçç  dd''hhaavveerr  
ddeelliinnqquuiitt  eenn  uunn  mmaall  mmoommeenntt..  
  
HHee  eexxpplliiccaatt  aaqquueesstt  ffeettss  eenn  mmoolltteess  ooccaassiioonnss  ppeerr  ddeemmoossttrraarr  qquuee  
lleess  ppeerrssoonneess  ssoomm  eell  qquuee  ssoomm  ii  nnoo  ffoorrççoossaammeenntt  eell  qquuee  
aappaarreenntteemm..  QQuuiinnaa  lllliiççóó  mmééss  ssuubblliimm  llaa  dd''eenn  MMaarreeddeeddééuu,,  qquuee  eenn  
eell  mmiilllloorr  ddeellss  ccaassooss  nnii  aannaavvaa  aa  mmiissssaa,,  ssii  llaa  ccoommppaarreemm  aammbb  
ll’’aaccttuuaacciióó  dd''uunn  rreeccttoorr  qquuee  eess  vvoolliiaa  ffeerr  ppaassssaarr  ppeerr  ssaanntt  ii  llaa  ddeell  
ffeelliiggrrèèss,,  qquuee  ll''aaccoonnsseellllaavvaa  ii  qquuee  ccoomm  vvuullggaarrmmeenntt  eess  ddiiuu,,  
ppiixxaavvaa  aaiigguuaa  bbeenneeiittaa!!    
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LLLLLLLLaaaaaaaa        ddddddddiiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiiissssssssssssssssiiiiiiiióóóóóóóó        ddddddddeeeeeeeellllllll        pppppppprrrrrrrreeeeeeeessssssssiiiiiiiiddddddddeeeeeeeennnnnnnntttttttt        ddddddddeeeeeeeellllllll        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeellllllllllllllll,,,,,,,,        llllllllaaaaaaaa        mmmmmmmmeeeeeeeevvvvvvvvaaaaaaaa        iiiiiiii        eeeeeeeellllllllssssssss        nnnnnnnnoooooooouuuuuuuussssssss        
ccccccccoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeelllllllllllllllleeeeeeeerrrrrrrrssssssss........        
        
LLaa  pprreessssiióó  ssoobbrree  eell  pprreessiiddeenntt  ddeell  CCoonnsseellll  ss''aannaavvaa  ffeenntt  
iinnssuuppoorrttaabbllee,,  nnoo  ppeerrqquuèè  hhoo  ffeessssiinn  ccaarraa  aa  ccaarraa,,  ssiinnóó  ppeerrqquuèè  eess  
ffeeiiaa  aa  lleess  sseevveess  eessqquueenneess  ii  jjoo  eerraa  pprreessssiioonnaatt  ppeerrqquuèè  eellss  ffeess  
ccoossttaatt,,  ffiinnss  qquuee  ppeerr  aaccaabbaarr  llaa  qqüüeessttiióó  vvaaiigg  ddiirr  aall  pprreessiiddeenntt  ::  
--  SS''eessttàà  ffeenntt  ccaammppaannyyaa  eenn  ccoonnttrraa  vvoossttrraa  ddeessqquuaalliiffiiccaanntt--vvooss  eenn  
ttoottss  eellss  aassppeecctteess..  OOppiinnoo  qquuee  hhaauurrííeeuu  ddee  ccoonnvvooccaarr  uunnaa  rreeuunniióó  
ddeell  CCoonnsseellll  ppeerr  ttaall  ddee  aaccllaarriirr  ii  ttaannccaarr  dd''uunnaa  vveeggaaddaa  aaqquueessttaa  
eennuuttjjoossaa  ssiittuuaacciióó..  
--  TT''aaggrraaeeiixxoo  qquuee  mmee  nn''hhaaggiiss  aassssaabbeennttaatt  ----  vvaa  ddiirr--mmee  eellll  ----;;  
ccoonnvvooccaarréé  uunnaa  rreeuunniióó..  
  
SSuuppoossoo,,  nnoo  eenn  ttiinncc  ccaapp  ggaarraannttiiaa,,  qquuee  eell  nnoouu  ggeerreenntt  nnoo  eerraa  aalliièè  
aa  aaqquueessttaa  ssiittuuaacciióó,,  ii  eess  vvaa  ccoonnvvooccaarr  llaa  rreeuunniióó  ppeerr  ttrraaccttaarr  ddee  
ll''aassssuummppttee..  VVaa  sseerr  mmoolltt  ddeessaaggrraaddaabbllee,,  ccoommppaarraabbllee  aa  ttoottss  
aaqquueessttss  ppoollííttiiccss  aaccuussaattss  ddee  ccoorrrruuppcciióó  qquuee  ssoovviinntt  ssuurrtteenn  ppeerr  
tteelleevviissiióó  ppeerr  ddeeffeennssaarr--ssee,,  ppeerròò  nniinnggúú  ssee’’llss  ccrreeuu,,  ttoott  ii  nnoo  tteenniirr  
pprroouu  pprroovveess  ddee  llaa  sseevvaa  ccuullppaabbiilliittaatt..  EEll  pprreessiiddeenntt,,  eenn  vveeuurree  qquuee  
nnoo  ssee''nn  ssoorrttiiaa,,  nniinnggúú  llii  vvaa  ffeerr  llaa  mmééss  ppeettiittaa  ddeemmoossttrraacciióó  ddee  
ccrreeuurree--ssee''ll,,  vvaa  pprreesseennttaarr  llaa  sseevvaa  ddiimmiissssiióó  ii  jjoo,,  sseennssee  ppeennssaarr--
mm''hhoo  mmaassssaa,,  vvaaiigg  ddiirr..  
--  PPeerr  ppaarrtt  mmeevvaa,,  ccoomm  qquuee  jjaa  eemm  ttooccaa  ii  eessttiicc  ccaannssaatt  dd''aaqquueessttaa  
ssiittuuaacciióó,,  jjoo  ttaammbbéé  pprreesseennttoo  llaa  mmeevvaa  ddiimmiissssiióó..  
--  JJoo  ttaammbbéé  --  vvaa  ddiirr  eell  ccoonnsseelllleerr  qquuee  hhaavviiaa  eennttrraatt  aall  mmaatteeiixx  ddiiaa  
qquuee  jjoo  aall  CCoonnsseellll;;  vvaa  sseerr  llaa  pprriimmeerraa  vveeggaaddaa  qquuee  llii  vvaaiigg  sseennttiirr  
llaa  vveeuu..  
PPoocc  eess  ppeennssaavveenn  eell  ""ttàànnddeemm""  qquuee  llaa  rreeuunniióó  eellss  ssoorrttííss  ttaann  
rrooddoonnaa,,  aammbb  uunn  ttrreett  hhaavviieenn  mmoorrtt  ttrreess  ppaarrddaallss..  AA  mmii  eemm  vvaa  
ssoorrttiirr  dd''uunnaa  mmaanneerraa  eessppoonnttàànniiaa,,  ssii  hhoo  hhaagguuééss  mmeeddiittaatt  bbéé  bbeenn  
sseegguurr  qquuee  nnoo  hhoo  hhaauurriiaa  ffeett,,  ppeerrqquuèè  nnoo  eerraa  ggeennss  ccoonnvveenniieenntt  
qquuee  ddiinnss  eell  CCoonnsseellll  nnoo  hhii  hhaagguuééss  ccaapp  ppeerrssoonnaa  ddee  ddiinnss  
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ll''eemmpprreessaa  aammbb  uunnss  ccoonneeiixxeemmeennttss  mmééss  oo  mmeennyyss  pprrooffuunnddss  ddee  
llaa  mmaatteeiixxaa..  AArraa  ppooddrriieenn,,  ééss  eell  qquuee  vvaarreenn  ffeerr,,  nnoommeennaarr  aallttrreess  
ccoonnsseelllleerrss  aacccciioonniisstteess,,  ttoottss  ddee  ffoorraa  ddee  ll''eemmpprreessaa..  
  
AA  ll''eemmpprreessaa  ccrreecc  qquuee  nnoo  llii  ccoonnvveenniiaa  llaa  mmeevvaa  ddiimmiissssiióó,,  ppeerròò  aa  
mmii  ppaarrttiiccuullaarrmmeenntt  ccrreecc  qquuee  eemm  vvaa  eessttaallvviiaarr  nnoovveess  lllluuiitteess  ii  
ddiiffiiccuullttaattss  ddee  ttoott  oorrddrree  jjaa  qquuee  ss''aaccoossttaavvaa  ll''èèppooccaa  ffiinnaall  eenn  qquuèè  
vvaa  ppaassssaarr  ddee  ttoott  ii  ffoorrççaa..    VVaaiigg  ffoorrmmaarr  ppaarrtt  ddeell  CCoonnsseellll  
dd''AAddmmiinniissttrraacciióó,,  ddeell  11996677  aall  11997788  ii  ddee  ccaapp  mmaanneerraa  ppuucc  
qquuaalliiffiiccaarr  llaa  mmeevvaa  aaccttuuaacciióó  ddee  ppoossiittiivvaa  jjaa  qquuee  eenn  pplleeggaarr  ttoott  
hhaavviiaa  eemmppiittjjoorraatt,,  eessttààvveemm  eenn  uunnaa  ddaavvaallllaaddaa  sseennssee  qquuee  hhii  
hhaagguuééss  mmaaii  ccaapp  ssíímmppttoommaa  ddee  rreeccuuppeerraacciióó,,  sseemmpprree  ppeennddeennttss  
ddee  ll''èèxxiitt  qquuee  ppoogguuééss  tteenniirr  eell  mmoossttrraarrii  ddee  ttoorrnn  sseennssee  qquuee  mmaaii  
ss''iinntteennttééss  uunnaa  rreeeessttrruuccttuurraacciióó  aa  ffoonnss  ii,,  mmiirraanntt  iimmppaassssiibblleess  ccoomm  
ttootteess  lleess  ggrraannss  eemmpprreesseess  ddeell  sseeccttoorr  aannaavveenn  ttaannccaanntt..    
  
DDeellss  ccoonnsseelllleerrss  eennttrraattss  ddee  nnoouu,,  uunnaa  eerraa  ppaarreennttaa  mmeevvaa,,  hheerreevvaa  
ddee  ll''úúllttiimm  ggeerreenntt  úúnniicc,,  eell  ddee  ll’’èèppooccaa  fflloorreenntt  qquuee  nnoo  vvaa  ssaabbeerr  oo  
nnoo  vvaa  vvoolleerr  rreeeessttrruuccttuurraarr  ll''eemmpprreessaa  ddee  nnoouu..  EEllll  ll''hhaavviiaa  aammpplliiaatt  
ccoonnssttrruuiinntt  mmééss  iinnssttaall··llaacciioonnss  sseennssee  ccaapp  mmééss  iinnqquuiieettuudd  ii  aall  ffiinnaall  
eess  vvaa  ppeenneeddiirr  dd''hhaavveerr--llaa  ffeett  ttaann  ggrraann,,  eenn  qquuaann  aa  ssuuppeerrffíícciiee,,  
ss’’eennttéénn..  MMaaii  vvaaiigg  sseerr  ccoonnssuullttaatt  ppeerr  aa  rreess,,  ssii  aallggúú  iinnssiinnuuaavvaa  aa  llaa  
nnoovvaa  ccoonnsseelllleerraa  qquuee  ttiinngguuééss  aallgguunn  ccoonnttaaccttee  aammbb  mmii  eemm  ddeeiieenn  
qquuee  eellss  ccoonntteessttaavvaa::  
--  NNoo  vvuullll  ppaass  qquuee  eemm  ffoottii  uunn  mmoocc..  
  
LLaa  vveerriittaatt  eerraa  qquuee  jjoo  tteenniiaa  mmaallaa  ffaammaa,,  ffiinnss  ii  ttoott  aammbb  eell  sseeuu  ppaarree  
aallgguunnaa  vveeggaaddaa  mm’’hhaavviiaa  ccoommppoorrttaatt  aammbb  aasspprreessaa,,  ttoott  ii  qquuee  eellll,,  
ppeennssoo,,  sseemmpprree  mm''hhaavviiaa  ttiinngguutt,,  aappaarreennttmmeenntt,,  mmééss  
ccoonnssiiddeerraacciioonnss  qquuee  aa  llaa  mmaajjoorriiaa..  QQuuaann  ddee  jjoovvee  eerraa  mmiilliittaanntt  
dd’’AAcccciióó  CCaattòòlliiccaa,,  uunn  ddiiaa  eell  mmoossssèènn  qquuee  tteennííeemm  ddee  ccoonnssiilliiaarrii,,  aa  
iinnssttàànncciieess  ddeell  ggeerreenntt,,  eemm  vvaa  ddiirr  qquuee  hhaauurriiaa  ddee  sseerr  mmééss  
aammaabbllee  aammbb  llaa  ggeenntt..  AArraa,,  ppeennssoo  qquuee  sseerr  dd’’AAcccciióó  CCaattòòlliiccaa  eemm  
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vvaa  ffeerr  mmééss  mmaall  qquuee  bbéé..  CCoomm  qquuee  llaa  mmaajjoorriiaa  ddeell  ppeerrssoonnaall  eerraa  
ffeemmeenníí,,  jjoo,,  nnii  ttaann  ssoollss  ssaalluuddaavvaa  nniinnggúú,,  ccaapp  nnooiiaa  oo  sseennyyoorraa  
ss’’eennttéénn..  DDee  llaa  mmaanneerraa  qquuee  eemm  mmiirraavveenn  aallgguunneess  nnooiieess  ii  
dd’’aallgguunneess  ssiittuuaacciioonnss  pprroouu  ccoommpprroommeesseess,,  ppeennssaavvaa,,  qquuee  
nn’’hhaavviiaa  ddee  ffuuggiirr  ppeerr  ttaall  ddee  nnoo  ccaauurree  eenn  ccaapp  tteemmppttaacciióó..    
  
VVaallgguueemm  DDééuu  ii  ttoottss  eellss  SSaannttss!!  CCoomm  hhaa  ccaannvviiaatt  ttoott..  CCoomm  aa  
eexxeemmppllee,,  rreeccoorrddoo  qquuee  uunnaa  vveeggaaddaa  qquuee  eessttaavvaa  aajjuuppiitt  mmiirraanntt  
eellss  ppoossssiibblleess  ddeeffeecctteess  ddeell  tteeiixxiitt  dd’’uunn  tteelleerr,,  vvaa  vveenniirr  uunnaa  nnooiiaa  
ppeerr  ddaarrrreerree  mmeeuu  ii  eemm  vvaa  eemmppeennttaarr  ffiinnss  ffeerr--mmee  ccaauurree  ddee  ccuull  aa  
tteerrrraa..  UUnn  aallttrraa  vveeggaaddaa,,  eenn  ppaassssaarr  ppeerr  uunn  lllloocc  eenn  qquuèè  hhii  hhaavviiaa  
ppiilloonnss  ddee  jjeerrsseeiiss,,  uunnaa  aallttrraa  nnooiiaa  eess  vvaa  ffeerr  vveenniirr  uunn  ddeessmmaaii  ppeerr  
ttaall  qquuee  jjoo  llaa  ccoollllííss,,  ii  aaiixxíí  hhoo  vvaaiigg  ffeerr  aammbb  ttoottaa  llaa  bboonnaa  ffee..  QQuuaann  
eell  mmeeuu  ppaarree  ssee''nn  vvaa  aassssaabbeennttaarr  llii  vvaa  ddiirr  aa  llaa  nnooiiaa  ::  
--  LLaa  pprrooppeerraa  vveeggaaddaa  qquuee  eett  ddeessmmaaïïss  vviinnddrréé  aa  ccoolllliirr--ttee  jjoo  aammbb  
uunnaa  ggaalllleeddaa  dd’’aaiigguuaa..  
AAiixxòò  ppaassssaavvaa  qquuaann  ddeevviiaa  tteenniirr  uunnss  ddiisssseett  aannyyss  ii  sseegguuiiaa,,  oo  eemm  
ppeennssaavvaa  sseegguuiirr,,  lleess  ccoonnssiiggnneess  qquuee  eennss  ddoonnaavveenn  aa  AAcccciióó  
CCaattòòlliiccaa..    AAllgguunnss  ccoommppaannyyss,,  eessppeecciiaallmmeenntt  uunn,,  eemm  ddeeiieenn  
ssoovviinntt  ::  
--  DDééuu  ddóónnaa  ffaavveess  aa  qquuii  nnoo  ttéé  qquueeiixxaallss  --  eellllss  ffeeiieenn  eessffoorrççooss  ppeerr  
ccaauurree  bbéé  aa  lleess  nnooiieess  ii  nnoo  ssee’’nn  ssoorrttiieenn..  
  
UUnnaa  aallttrraa  ccoonnsseelllleerraa  eerraa  ffiillllaa  dd''uunn  sseennyyoorr  qquuee  hhaavviiaa  eessttaatt  eell  
rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  sseecccciióó  ddee  ffiillaattss  eenn  eellss  pprriimmeerrss  tteemmppss  ddee  
ll''eemmpprreessaa,,  ccaassaaddaa  aammbb  eell  ggeerrmmàà  dd''uunn  bboonn  aammiicc  mmeeuu..  MMaaii  nnoo  
eemm  vvaarreenn  ccoommeennttaarr  rreess  rreeffeerreenntt  aa  ll''eemmpprreessaa  ii  mmeennyyss  qquuaann  
vvaaiigg  sseerr  vvííccttiimmaa  dd''uunnaa  mmoolltt  ggrreeuu  aaccuussaacciióó,,  jjaa  qquuee  nnoo  eess  
ttrraaccttaavvaa  ppaass  dd''uunn  ssiimmppllee  ppoott  ddee  ppiinnttuurraa  ii  uunn  ppiinnzzeellll..  MMaaii  nniinnggúú  
nnoo  eemm  vvaa  ddoonnaarr  iinnffoorrmmaacciióó,,  iimmppeerrddoonnaabbllee,,  aall  mmeeuu  eenntteennddrree..  
NNoo  ccrreecc  qquuee  jjoo  hhaagguuééss  oobbrraatt  ddee  llaa  mmaatteeiixxaa  mmaanneerraa..  TTaammbbéé  
eennttrràà  ccoomm  aa  ccoonnsseelllleerr  eell  ggeerrmmàà  ddeell  qquuee  hhaavviiaa  ffeett  
ll''aapprreenneennttaattggee  ddee  mmeeccàànniicc  aammbb  mmii  aall  ttaalllleerr  ddee  ll''eemmpprreessaa..  
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TTeenniiaa  uunn  ttaalllleerr  ddee  ffuusstteerriiaa  ii  ffeeiiaa  eellss  ttrreebbaallllss  ddee  ll''eemmpprreessaa;;  nnoo  
ccrreecc  qquuee  jjoo  llii  ffooss  mmaassssaa  ssiimmppààttiicc..  
  
EEll  qquuee  vvaa  aaccttuuaarr  ccoomm  aa  pprreessiiddeenntt  ddeell  CCoonnsseellll  ffiinnss  aa  llaa  ffii  ddee  
ll''eemmpprreessaa,,  nnoo  ssaabbrriiaa  ccoomm  qquuaalliiffiiccaarr--lloo,,  eerraa  dd''aaqquueelllleess  
ppeerrssoonneess  qquuee  eemm  ccoossttaa  eennttrraarr--hhii  eenn  ccoonnttaaccttee..  AAiixxòò  ssooll  sseerr  
rreeccíípprroocc  ii  eellll  ddeevviiaa  ppeennssaarr  eell  mmaatteeiixx  ddee  mmii,,  oo  ppiittjjoorr..  
  
LL''úúnniicc  qquuee  ppooddiiaa  eenntteennddrree  aallgguunnaa  ccoossaa  ddeell  tteemmaa,,  ccoomm  aa  tteeòòrriicc,,  
eerraa  eell  qquuee  eexxeerrcciiaa  ddee  pprrooffeessssoorr  aa  ll''EEssccoollaa  dd''EEnnggiinnyyeerrss  ddee  
TTeeiixxiittss  ddee  PPuunntt  ddee  CCaanneett  ddee  MMaarr..  EEllss  qquuee  hhaavviieenn  eessttaatt  aalluummnneess  
sseeuuss  nnoo  eenn  ppaarrllaavveenn  mmaassssaa  bbéé,,  eerraa  ccoossíí  dd''uunn  mmoolltt  bboonn  aammiicc  
mmeeuu  ddee  llaa  iinnffaanntteessaa,,  aammbb  eell  qquuaall  vvaaiigg  ccoonnttiinnuuaarr  tteenniinntt--hhii  
rreellaacciióó  qquuaann  eellll  ppoorrttaavvaa  eellss  ccoommpptteess  ddeellss  cciinneemmeess  ddee  llaa  
MMaarriiàànnggeellss,,  ccoossaa  qquuee  jjoo  aapprrooffiittaavvaa  ppeerrqquuèè  eemm  ffeess  lleess  
ccoorrrreecccciioonnss  ddeellss  mmeeuuss  eessccrriittss  eenn  ccaattaallàà,,  jjaa  qquuee  eellll  nn''eerraa  uunn  
eexxppeerrtt  ii  jjoo  mmaallaauurraaddaammeenntt  nnoo  hhee  eessttuuddiiaatt  mmaaii  llaa  nnoossttrraa  
lllleenngguuaa,,  eemm  rreeffiioo  ddeell  qquuee  lllleeggeeiixxoo  ii  ddeell  pprrooggrraammaa  ccoorrrreeccttoorr  ddee  
tteexxttooss  ddee  ll''oorrddiinnaaddoorr..  QQuuaann  vvaaiigg  nnoottiiffiiccaarr  aall  bboonn  aammiicc  RRiiccaarrdd,,  
qquuee  jjaa  ééss  mmoorrtt,,  ccoomm  hhoo  ééss  ttaammbbéé  eell  sseeuu  ccoossíí,,  eemm  vvaa  ddiirr::  
--  PPoobbrree  EEsstteevvee,,  eesstteeuu  bbeenn  aarrrreeggllaattss  aammbb  aaqquueesstt  mmeeuu  ppaarreenntt  ----      
nnoo  llii  vvaaiigg  ddiirr  qquuee  eemm  ccllaarriiffiiqquuééss  rreess  nnii  eellll  eemm  vvaa  ffeerr  mmaaii  mmééss  
ccaapp  ccoommeennttaarrii..  
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LLeess  rreellaacciioonnss  aammbb  eell  ppeettiitt  ggeerreenntt  nnoo  ppuucc  ddiirr  qquuee  ffoossssiinn  tteennsseess,,  
ssiimmpplleemmeenntt  eennss  iiggnnoorrààvveemm..  EEnnccaarraa  aarraa,,  qquuaann  hhii  ppeennssoo  nnoo  sséé  
bbeenn  bbéé  ccoomm  vvààrreemm  aarrrriibbaarr  aa  aaqquueellllaa  ssiittuuaacciióó..  LLeess  sseevveess  
aaccttuuaacciioonnss  vvaarreenn  aannaarr  ccrreeaanntt  uunn  aammbbiieenntt  ggeenneerraalliittzzaatt  ddee  
rreebbuuiigg  eennvveerrss  eellll..  SSeennttiinntt--ssee  aaccoorrrraallaatt,,  vvaa  iinntteennttaarr  uunn  
aaccoossttaammeenntt  ccaapp  aa  mmii  mmiittjjaannççaanntt  ll''aajjuuddaa  ddeell  rreepprreesseennttaanntt  ddee  
SSaarraaggoossssaa,,  ttaammbbéé  aacccciioonniissttaa  ddee  ll''eemmpprreessaa  ii  eenn  uunnaa  rreeuunniióó  qquuee  
ttiinngguuéérreemm  eellss  ttrreess  aall  sseeuu  ddeessppaattxx  iinntteennttaarreenn  ppeerr  ttoottss  eellss  
mmiittjjaannss  qquuee  ffeess  ppiinnyyaa  aammbb  eellllss  ii  nnoo  hhoo  aaccoonnsseegguuiirreenn..  JJoo  jjaa  
eessttaavvaa  mmaassssaa  ddeesseennggaannyyaatt  ppeerr  llaa  sseevvaa  ddeecceebbeeddoorraa  aaccttuuaacciióó..  
CCoomm  qquuee  llaa  rreeuunniióó  ss''aallllaarrggaavvaa  ii  llaa  MMaarriiàànnggeellss  mm''eessppeerraavvaa  ppeerr  
aannaarr  aa  GGiirroonnaa  aa  iinnaauugguurraarr  eellss  cciinneemmeess  CCaattaalluunnyyaa  ddeell  mmeeuu  
ccuunnyyaatt,,  llaa  sseevvaa  ttrruuccaaddaa  ppeerr  tteellèèffoonn  vvaa  sseerrvviirr  ppeerr  ddoonnaarr  llaa  
rreeuunniióó  ppeerr  aaccaabbaaddaa..  
  
SSeemmbbllaavvaa  qquuee  eell  qquuaassii  nnoouu  CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó  eessppeerraavvaa  
mmoolltt  ddeell  ccoonnsseelllleerr  pprrooffeessssoorr..  EEll  ffeett  ddee  sseerr  pprrooffeessssoorr  nnoo  ééss  ccaapp  
ggaarraannttiiaa  ddee  ssaabbeerr  eennccaarrrriillaarr  uunnaa  eemmpprreessaa..  VVaaiigg  tteenniirr  uunn  ppaarreellll  
ddee  ccoonnttaacctteess  aammbb  eellll  ii  eell  qquuee  eenn  rreeccoorrddoo,,  eennttrree  aallttrreess  ccoosseess,,  
eerraa  llaa  iimmppllaannttaacciióó  dd''uunn  ffuullll  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  ttaarreess  ddeell  tteeiixxiitt  ii  lleess  
sseevveess  ffrraasseess  ::    
--  SS''aaccoonnsseegguueeiixx  mmééss  aammbb  uunnaa  ggoottaa  ddee  mmeell  qquuee  aammbb  uunn  lliittrree  
ddee  ffeell,,    oo  eellss  ddooss  ppaarrlleemm  eell  mmaatteeiixx  iiddiioommaa..  
  
UUnnaa  ddee  lleess  sseevveess  pprriimmeerreess  aaccttuuaacciioonnss  ffoouu  llaa  vviiggíílliiaa  ddee  NNaaddaall  
eenn  qquuèè  rreeuunníí  aa  ttoottaa  llaa  ppllaannttiillllaa  ddee  ll''eemmpprreessaa  ppeerr  ffeerr  uunn  ddiissccuurrss  
ggrraannddiillooqqüüeenntt,,  aammbb  pprroommeesseess  qquuee  ttoott  ccaannvviiaarriiaa  ppeerr  aa  bbéé  ii  
ffeelliicciittaacciioonnss  ppeerr  lleess  ffeesstteess  qquuee  ss''aapprrooppaavveenn..    
  
AAuuttoorriittzzaatt  ppeell  CCoonnsseellll,,  eell  pprrooffeessssoorr  vvaa  iinntteerrvveenniirr,,  eennttrree  aallttrreess  
ccoosseess,,  eenn  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióó  ddee  llaa  pprroodduucccciióó,,  aauuggmmeennttaanntt  lleess  
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ddiissppoossiicciioonnss  aa  ffaabbrriiccaarr  iinnddeeppeennddeennttmmeenntt  ddee  llaa  vveennddaa  rreeaall..  VVaa  
sseerr  mmoolltt  ppeerrjjuuddiicciiaall,,  jjaa  qquuee  ffaabbrriiccààvveemm  aarrttiicclleess  sseennssee  vveennddaa  
ppeerrjjuuddiiccaanntt  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióó  ddee  llaa  ccaammppaannyyaa  sseeggüüeenntt,,  eenn  nnoo  
ppooddeerr  ccoommeennççaarr--llaa  aa  tteemmppss..  VVoolliiaa  ddiirriiggiirr  eellss  ttoorrooss  ddeess  ddee  llaa  
bbaarrrreerraa  ii  llaa  ssiittuuaacciióó  eess  vvaa  aannaarr  ccoommpplliiccaanntt..    
  
UUnn  ddiiaa  eemm  vvaa  vveenniirr  aa  vveeuurree  eell  ccoonnsseelllleerr  ffuusstteerr,,  ii  eemm  pprreegguunnttàà  
qquuèè  eemm  sseemmbbllaavvaa  ddeell  ccoonnsseelllleerr  pprrooffeessssoorr..  EEmm  vvaa  sseemmbbllaarr  uunnaa  
pprreegguunnttaa  ffeettaa  aammbb  mmaallaa  iinntteenncciióó..  
--  NNoo  ttiinncc  pprroouu  eelleemmeennttss  ppeerr  ooppiinnaarr  dd''eellll  --  llii  vvaaiigg  ccoonntteessttaarr..    
  
AAqquueellll  aannyy  --11997777--  llaa  ppaaggaa  eexxttrraaoorrddiinnààrriiaa  qquuee  ss''aaccoossttuummaavvaa  aa  
ffeerr  aa  ffiinnaall  dd''aannyy,,  vvaa  vvoolleerr  ffeerr--llaa  eell  pprrooffeessssoorr  jjuunnttaammeenntt  aammbb  eell  
ccoonnsseelllleerr  qquuee  hhaavviiaa  rreeqquueerriitt  llaa  mmeevvaa  ooppiinniióó  ssoobbrree  eellll..  VVaaiigg  
eennttrraarr  aa  llaa  ssaallaa  ddee  jjuunntteess  ii  ddee  ddrreett  eemm  vvaa  ddiirr::    
--  SSii  vvoossttèè  nnoo  vvooll  ooppiinnaarr  ssoobbrree  mmii,,  jjoo  ssíí  ooppiinnaarréé  ssoobbrree  vvoossttèè..  
VVoossttèè  ééss  uunn  ccrreegguutt,,  uunn  oorrgguullllóóss  ........  --  sseegguuiinntt  aammbb  uunn  rreegguuiittzzeellll  
ddee  qquuaalliiffiiccaattiiuuss  ccaapp  dd''eellllss  aaffaallaaggaaddoorr  ii  ddiittss  aammbb  mmaallaa  lllleett..  VVaaiigg  
ttrroobbaarr--hhoo  ttaann  ppooccaassoollttaa,,  ffoorraa  ddee  lllloocc  ii  ppoocc  ddiiggnniiffiiccaanntt  ppeerr  ppaarrtt  
dd''eellll,,  qquuee  eerraa  mmiilllloorr  nnoo  rreepplliiccaarr  ii  ddeeiixxaarr--llooss  sseennssee  nnii  ttaann  ssoollss  
aaccoommiiaaddaarr--mmee..  EErraa  eevviiddeenntt  qquuee  eell  ccoonnsseelllleerr  eess  vvoollgguuéé,,  eenn  
cceerrttaa  mmaanneerraa,,  rreevveennjjaarr  ddee  mmii,,  jjaa  qquuee  eell  sseeuu  ggeerrmmàà  hhaavviiaa  ffeett  
ll''aapprreenneennttaattggee  ddee  mmeeccàànniicc  aammbb  mmii  ii  nnoo  llii  vvaaiigg  sseerr  mmaaii  
ssiimmppààttiicc  aa  ccaauussaa  ddee  lleess  pprreeffeerrèènncciieess  llòòggiiqquueess  qquuee  eell  mmeeuu  
ppaarree  tteenniiaa  ppeerr  aa  mmii  eenn  eennsseennyyaarr--mmee,,  ccoossaa  qquuee  eellllss  nnoo  
ssuuppoorrttaavveenn  ii  hhoo  hhaavviieenn  ffeett  ttrraannsscceennddiirr  aa  ttoottss  nniivveellllss..  
    
EEnn  ll''AAsssseemmbblleeaa  dd''aacccciioonniisstteess  ddeell  jjuunnyy  ddeell  11997799,,  eell  pprrooffeessssoorr  
eess  vvaa  eessppllaaiiaarr  aa  gguusstt,,  aannaanntt  ccoonnttrraa  ttoott  ii  ccoonnttrraa  ttoottss  ii  vvaa  
ccoommeennççaarr  eell  sseeuu  ddiissccuurrss  aammbb  aaqquueessttss  tteerrmmeess::    ““DDeess  ddee  ll''aannyy  
7700  eess  rreeppaarrttiiaa  ccaappiittaall,,    llaa  ffiillaattuurraa  nnoo  eerraa  rreennddiibbllee,,    eellss  qquuee  
vveenniieenn  nnoo  ssaabbiieenn  vveennddrree,,  eellss  qquuee  ffaabbrriiccaavveenn  nnoo  ssaabbiieenn  
ffaabbrriiccaarr,,  nnoo  eess  ccoooorrddiinnaavveenn    eellss  rreeccuurrssooss  aammbb  eell  qquuee  eess  ppooddiiaa  
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vveennddrree..  EEllss  ccààrrrreeccss  nnoo  ss''hhaavviieenn  dd''ooccuuppaarr  ppeerr  sseerr  ffiillllss  ddee  ttaall  oo  
ddee  qquuaall,,  oo  ppeerr  ""eennxxuuffee"",,    ss''ééss  úúttiill  oo  nnoo  ss''ééss  úúttiill..  TToott  eessttaavvaa  
ddeessccuuiiddaatt  ppeerr  iiggnnoorràànncciiaa””..    
  
DDiigguuéé  qquuee  eess  rreeeessttrruuccttuurraarriiaa  ll''eemmpprreessaa  ffeenntt--llaa  mmééss  
ccoommpplliiccaaddaa  ((??))..    EEnn  eell  mmoommeenntt  qquuee  ttoott  ffuunncciioonnééss  eess  ddoonnaarriiaa  
ccoommppttee  ddeellss  rreessppoonnssaabblleess  ccuullppaabblleess  qquuee  ss''hhaagguuééss  aarrrriibbaatt  eenn  
aaqquueellllaa  ssiittuuaacciióó  ii  aaffeeggíí,,  ““eell  9900  %%  ddeellss  qquuee  tteenneenn  
rreessppoonnssaabbiilliittaattss    ss''ooccuuppaa  ddeellss  pprroobblleemmeess  ddeellss  aallttrreess  ii  
ddeessccuuiiddaa  eellss  pprrooppiiss,,  ii  uunn  1100  %%,,  llaa  rreessttaa,,  qquuee  ss’’hhii  ppoossii  eell  qquuee  
vvuullgguuii””  ----  aammbb  aaiixxòò  eessttaavvaa  ffoorrççaa  eenncceerrttaatt..  VVaa  sseegguuiirr  ddiieenntt  qquuee  
hhaavviieenn  qquueeddaatt  2255  mmiilliioonnss  eenn  aarrttiicclleess  ppeerr  nnoo  hhaavveerr--llooss  ffaabbrriiccaatt  
aa  tteemmppss,,  ppeerròò  eess  vvaa  oobblliiddaarr  ((??))  ddee  ddiirr  qquuee  eellll  hhaavviiaa  ffeett  lleess  
ppllaanniiffiiccaacciioonnss  eexxaaggeerraanntt  lleess  ddiissppoossiicciioonnss;;  eerraa  uunnaa  èèppooccaa  eenn  
qquuèè  ttootthhoomm  eerraa  ccoonnsscciieenntt  qquuee  ss''hhaavviiaa  ddee  ttrreebbaallllaarr  ssoobbrree  
ccoommaannddaa  ppeerr  eevviittaarr  ssoobbrraanntt  ddee  ffaabbrriiccaacciióó  ii  nnoo  mmaallbbaarraattaarr  eell  
tteemmppss,,  aall  ccaapp  ii  aa  llaa  ffii  eell  qquuee  vveennííeemm  eerraa  tteemmppss..  LLaa  sseevvaa  
aaccttuuaacciióó  vvaa  sseerr  eexxttrreemmaaddaammeenntt  ddeessaaggrraaddaabbllee,,  rreebbeennttaanntt--hhoo  
ttoott  ii  nnoo  aappoorrttaanntt  rreess  ddee  ppoossiittiiuu..    
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UUUUUUUUnnnnnnnn        bbbbbbbboooooooonnnnnnnn        iiiiiiii        mmmmmmmmaaaaaaaallllllllaaaaaaaagggggggguuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnnyyyyyyyyaaaaaaaatttttttt        mmmmmmmmoooooooossssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaarrrrrrrriiiiiiii        iiiiiiii        uuuuuuuunnnnnnnn        nnnnnnnnoooooooouuuuuuuu        SSSSSSSSttttttttaaaaaaaaffffffffffffffff        
        
MMeennttrree  ppaassssaavvaa  ttoott  aaiixxòò  tteennííeemm  eenn  ffaabbrriiccaacciióó  eell  mmoossttrraarrii  
dd''hhiivveerrnn  qquuee  eerraa  uunn  ddeellss  mmééss    aaccoonnsseegguuiittss  ddeess  ddee  ffeeiiaa  mmoollttss  
aannyyss..  VVaall  aa  ddiirr  qquuee  lleess  tteennddèènncciieess  qquuee  mmaarrccaavvaa  llaa  mmooddaa  eenn  
aaqquueellllss  mmoommeennttss  eerreenn  mmoolltt  ccllaarreess  ii  ddee  ffààcciill  aaddeeqquuaacciióó  aallss  
nnoossttrreess  rreeccuurrssooss;;  aaiixxòò  ffaacciilliittaavvaa  mmoolltt  llaa  pprreessaa  ddee  ddeecciissiioonnss..  
CCoomm  qquuee  llaa  ssiittuuaacciióó  eessttaavvaa  ttaann  tteennssaa  ii  nnoo  ssee  ssaabbiiaa  ccaapp  oonn  eess  
ddeeccaannttaarriieenn  lleess  ccoosseess,,  jjoo  ttrreebbaallllaavvaa  ccoommpplleettaammeenntt  ssooll  eenn  eell  
qquuee  ffaa  rreeffeerrèènncciiaa  aa  lleess  ddeecciissiioonnss  aa  pprreennddrree  eenn  llaa  ccrreeaacciióó  ddeell  
mmoossttrraarrii,,  ii  vvaaiigg  iimmppoossaarr  eellss  mmeeuuss  ccrriitteerriiss,,  ccoossaa  qquuee  nnoo  hhaavviiaa  
aaccoonnsseegguuiitt  mmaaii..  RReedduuïïtt  eell  mmoossttrraarrii  aallss  aarrttiicclleess  ddee  mmééss  vveennddaa,,  
uunnss  3300,,  qquueeddaarreenn  ppeerr  ffaabbrriiccaarr  uunnaa  vveennddaa  ddee  330000..000000  ppeecceess,,  
xxiiffrraa  qquuee  ffeeiiaa  mmoollttss  aannyyss  qquuee  nnoo  ss’’aaccoonnsseegguuiiaa..  II  ttaammbbéé  ffeeiiaa  
mmoollttss  aannyyss  qquuee  nnoo  ss''aaccoonnsseegguuiiaa  ffeerr  uunn  mmoossttrraarrii  aall  ddiiaa,,  ddee  ttaann  
ppooccss  mmooddeellss  ii  ddee  ppoocc  tteemmppss  ddee  ccoonnffeecccciióó,,  2255  mmiinnuuttss  ppeeççaa..  LLaa  
llllààssttiimmaa  ffoouu  qquuee  llaa  mmaallaa  ppllaanniiffiiccaacciióó  ddee  llaa  ccaammppaannyyaa  aanntteerriioorr  
ffeettaa  ppeell  ""pprrooffeessssoorr"",,  eennss  iimmppeeddíí  ccoommeennççaarr  llaa  nnoovvaa  aa  tteemmppss  ppeerr  
ppooddeerr  ffaabbrriiccaarr  llaa  vveennddaa  eenn  llaa  sseevvaa  ttoottaalliittaatt..    
  
EEll  ppeettiitt  ggeerreenntt  vvaa  ccrreeuurree  qquuee  ssoolluucciioonnaarriiaa  eell  pprroobblleemmaa  ddee  llaa  
pprroodduucccciióó  iinntteeggrraanntt--hhii  eenn  llaa  sseevvaa  ddiirreecccciióó  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  
sseemmpprree  ss''hhaavviiaa  pprroommoocciioonnaatt  eellllaa  mmaatteeiixxaa  ppeerr  sseerr  ggeerreenntt  ii  
aaqquueesstt  hhoo  vvaa  aacccceeppttaarr  aammbb  llaa  ccoonnddiicciióó  ddee  tteenniirr  llaa  mmaatteeiixxaa  
ppootteessttaatt  qquuee  jjoo  ((ggeenneerr  11997799))..  EEll  CCoonnsseellll  nnoo  hhoo  vvaa  aacccceeppttaarr,,  jjoo  
nn''eessttaavvaa  ttoottaallmmeenntt  aall  mmaarrggee,,  mmee''nn  vvaaiigg  aassssaabbeennttaarr  mmééss  ttaarrdd  
ccaassuuaallmmeenntt..  
..  
UUnn  ddiiaa  vvaamm  rreebbrree  uunn  ccoommuunniiccaatt  eenn  qquuèè  ssee''nnss  ddeeiiaa  aa  ttoottss  eellss  
rreessppoonnssaabblleess  ddee  lleess  sseecccciioonnss,,  qquuee  eennss  pprreesseennttééssssiimm  aa  llaa  ssaallaa  
ddee  jjuunntteess..  EEll  pprreessiiddeenntt  ddeell  CCoonnsseellll  eennss  vvaa  pprreesseennttaarr  eell  nnoouu  
SSttaaffff  qquuee  aaccttuuaarriiaa  dd''aaccoorrdd  aammbb  eell  CCoonnsseellll..  CCoomm  ssiigguuii  qquuee  eell  
qquuee  ffaallllaavvaa  eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss  eerraa  llaa  sseecccciióó  ddee  ccoonnffeecccciióó,,  
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vvaaiigg  cceeddiirr--llii  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  aa  eellll  ii  vvaaiigg  ttoorrnnaarr--mmee''nn  aall  mmeeuu    
aannttiicc  ddeessppaattxx,,  qquuee  nnoo  hhaavviiaa  ddeeiixxaatt  mmaaii,,  ddeeddiiccaanntt--mmee  ssoollaammeenntt  
aall  ttiissssaattggee..  AAll  ccaapp  dd''uunn  aannyy  ii  mmiigg,,  aammbb  llaa  vviinngguuddaa  ddeell  nnoouu  
ggeerreenntt,,  ll''SSttaaffff  ii  eell  qquuee  eellll  mmaatteeiixx  ss''hhaavviiaa  pprrooppoossaatt  ppeerr  ggeerreenntt,,  
ffoorreenn  aaccoommiiaaddaattss..  
  
EEll  ppeettiitt  ggeerreenntt,,  oo  eell  ggeerreenntt  ppeettiitt,,  qquuee  ttoott  ééss  pprroouu  bbeenn  ddiitt,,  nnoo  eess  
ccaannssaavvaa  ddee  ffeerr  pprrooppoosstteess  aall  CCoonnsseellll  ii  eenn  aaqquueessttss  mmoommeennttss  eenn  
ttrraannssccrriiuurréé  uunnaa  ddee  pprroouu  ccuurriioossaa,,  ccoomm  aallttrreess  qquuee  ttaammbbéé  
eessccrriiuurreemm,,  ttrreetteess  ddeellss  ppaappeerrss  qquuee  eemm  vvaa  ddoonnaarr  aabbaannss  dd’’aahhiirr  
((44--11--22000000))  uunn  aammiicc  qquuee  hhaavviiaa  eessttaatt  aall  CCoonnsseellll  ppeerr  aaqquueellllaa  
èèppooccaa  ii  eellss  hhaavviiaa  gguuaarrddaatt  ddeess  ddee  llllaavvoorrss..  FFeeiiaa  ddiieess  qquuee  eemm  
ddeeiiaa  qquuee  mmee’’llss  ddoonnaarriiaa  ii  eenn  vveeuurree’’mm  ppaassssaarr  ddaavvaanntt  ddeell  
ccoommeerrçç  qquuee  rreeggeennttaa  aall  ccaarrrreerr  MMaajjoorr,,  eemm  ddoonnàà  eell  ppaaqquueett..    
  
SSii  hhii  vvaaiigg  aaffeeggiinntt  ccoosseess,,  eemm  ccoossttaarràà  dd’’aaccaabbaarr  aaqquueesstteess  
mmeemmòòrriieess..  LLaa  ffaacciilliittaatt  qquuee  hhii  ddoonneenn  eellss  oorrddiinnaaddoorrss  nn’’ééss  uunnaa  
mmiiccaa  ccuullppaabbllee..  CCoomm  qquuee  eessttàà  eessccrriitt  eenn  ccaasstteellllàà  hhoo  ccooppiiaarréé  ttaall  
qquuaall  eessttàà  eessccrriitt  sseelleecccciioonnaanntt  lleess  ccoosseess  mmééss  iinntteerreessssaannttss..  AAiixxòò  
eennss  ffaacciilliittaarràà  eell  jjuuddiiccii  ssoobbrree  llaa  ppeerrssoonnaa,,  jjaa  qquuee  ddeell  qquuee  eess  
ttrraaccttaa  ééss  ddee  ccoomm  eellll  jjuuttjjaavvaa  llaa  ggeenntt  oo  ddee  llaa  ooppiinniióó  qquuee  tteenniiaa  ddee  
ttoottss  nnoossaallttrreess,,  ii  ddee  llaa  ffoorrmmaa  dd’’eexxpprreessssaarr--ssee  eess  ppoott  ddeedduuiirr  llaa  
mmaanneerraa  ddee  sseerr  ddeell  ppeettiitt  ggeerreenntt..  EEssttàà  ttrraannssccrriitt  eexxaaccttaammeenntt  ccoomm  
eellll  hhoo  vvaa  eessccrriiuurree,,  ll’’11  ddee  jjuunnyy  ddeell  11997788..  
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PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooppppppppoooooooosssssssstttttttteeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeeellllllll        ppppppppeeeeeeeettttttttiiiiiiiitttttttt        ggggggggeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeennnnnnnntttttttt        
        
DDEECCIISSIIOONNEESS  AA  AADDOOPPTTAARR  
  
AA))  SSii  nnoo  ssee  ppuueeddee  eelliimmiinnaarr  eell  ccáánncceerr  hhuummaannoo,,  qquuee  aa  lloo  llaarrggoo  

ddee  llooss  aaññooss  hhaa  ddeeggeenneerraaddoo  eenn  llaa  ssiittuuaacciióó  aaccttuuaall..  HHaayy  qquuee  
lliiqquuiiddaarr  ppoorr  ffaallttaa  ddee  aauuttooffiinnaanncciiaacciióónn,,  oorriiggiinnaaddaa  ppoorr  ::  

  
((  QQuuaann  eellll  vvaa  aarrrriibbaarr  eess  mmeerraavveellllaavvaa  ppeerrqquuèè  ssoorrttiieenn  ddiinneerrss  ddee  
ttoott  aarrrreeuu..  ))  
  
  ZZ))  FFaallttaa  ddee  pprroodduucccciióónn  eenn  pprrooppoorrcciióónn  aa  llaa  ppllaannttiillllaa,,  
ssiieennddoo  aallgguunnaa  ddee  ssuuss  ccaauussaass  eemmaannaanntteess  ::  
  
  YY))  BBaajjoo  nniivveell  ttééccnniiccoo  ddeell  ppeerrssoonnaall  oobbrreerroo,,  eenn  eell  mmiissmmoo;;  
ffaattllaa  ddee  iinntteerrééss,,  hhaassttiioo,,  ddeessccoonncciieerrttoo..  CCaabbeenn  iimmppuuttaarr  aa  eessttoo  
ccoommoo  ccaauussaass  eemmaannaanntteess..  
  
  XX))  LLooss  mmaannddooss  ssuuppeerriioorreess,,  nnoo  ddaann  llaa  ““ttaallllaa””  nneecceessaarriiaa,,  
nnii  ppaarraa  ddiirriiggiirr  ppeerrssoonnaall,,  nnii  aa  ssii  mmiissmmooss  oorrggaanniizzaarrssee..  
CCoonnffuunnddeenn  eennttrraa  lloo  qquuee  eellllooss  ssaabbeenn  lliimmiittaaddaammeennttee  ((  mmeeccáánniiccaa,,  
ttééccnniiccaammeennttee  ))  ccoonn  ttooddoo  lloo  ddeemmááss  nneecceessaarriioo  ppaarraa  sseerr  
ddiirriiggeenntteess  eejjeeccuuttiivvooss,,    aa  ssaabbeerr  ::  TTrraabbaajjaaddoorreess  eejjeemmppllaarreess,,  
ddootteess  ddee  ppeerrssuuaassiióónn  yy  ddee  aauuttoorriiddaadd  aa  llaa  vveezz,,  iinntteerrééss  eenn  
ccoonnsseegguuiirr  lloo  mmeejjoorr  ppaarraa  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaa  eemmpprreessaa  ((  ssaallvvoo  
hhoonnrroossaass  eexxcceeppcciioonneess,,  mmiieennttee  ccíínniiccaammeennttee  qquuiieenn  aaffiirrmmee  
tteenneerrlloo  )),,  hhaann  ddee  ccaarreecceerr  ddee  eessee  ccoommúúnn  ddeesspprreecciioo  qquuee  aafflloorraa  
eenn  ttooddooss  ppaarraa  aaqquueellllaass  ccoossaass  qquuee  lleess  ssoonn  nnuueevvaass..  DDiirriiaa  yyoo  qquuee  
mmááss  qquuee  hhaabbeerr  uunnaa  hhuummaannaa  rreessiisstteenncciiaa  aall  ccaammbbiioo  eexxiissttee  uunnaa  
ppaatteennttee  iimmppootteenncciiaa  mmeennttaall  yy  pprrooffeessiioonnaall,,  mmeezzccllaaddaa  ccoonn  
ppaarrttiiccuullaarriissiimmooss  iinntteerreesseess  ccrreeaaddooss..  
  
BB))  SSeegguunnddaa  aalltteerrnnaattiivvaa..  LLaa  ddee  áánniimmoo  ppaarraa  ssaallvvaarr  llaa  ccoommppaaññííaa..  
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EElliimmiinnaarr  lloo  aanntteess  ppoossiibbllee  llaass  ssiigguuiieenntteess  ppeerrssoonnaass,,  ppoorr  llaass  
ccaauussaass  qquuee  bbrreevveemmeennttee  ssee  cciittaann  ppaarraa  ccaaddaa  ccuuaall..  
  
AAnnoottaa  lleess  iinniicciiaallss  ddee  ccaaddaassccuunn  ii  eell  ccoosstt  ttoottaall  aannuuaall..  
PPrreesscciinnddiirreemm  dd’’aammbbdduueess  ccoosseess..  
  
SSrr............    YYaa  nnoo  ddaa  mmááss  ddee  ssíí,,  ssee  eeqquuiivvooccaa  yy  pprreecciissaa  tteenneerr  
ssiieemmpprree  aa  ssuu  llaaddoo  uunn  aauuxxiilliiaarr,,  ccoonn  lloo  qquuee  eell  ccoossttee  eess  mmááss  
eelleevvaaddoo..  
  
SSrr............  SSuuppeerriinneeffiiccaass  eenn  eell  rreeddiimmiieennttoo,,  lleennttoo,,  hháábbiill  eenn  
mmaarrrruulllleerriiaass,,  ppeerrssoonnaa  ttííppiiccaa  ppaarraa  llaass  ccoonnffaabbuullaacciioonneess..  
IInnooppeerraannttee..  
  
SSrr............  SSuucciioo,,  ddeessccuuiiddaaddoo,,  iinnddoolleennttee  ffaallttoo  ddee  iinntteerrééss,,  ttoolleerraannttee  
ccoonn  eexxcceessoo  llaa  tteennddeenncciiaa  aall  rreeppoossoo  qquuee  ttooddooss  ssuuss  ttrraabbaajjaaddoorreess  
ttiieenneenn  
  
SSrr............  UUnn  ““ccaacciiqquuee””  eenn  ssuu  rreeiinnoo,,  ssoolloo  ccoonnooccee  llaass  mmááqquuiinnaass  
qquuee  llee  vviieerroonn  ccrreecceerr..  IInntteemmppeerraannttee  ppaarraa  ccoonn  eell  ppeerrssoonnaall,,  eell  
ttiippiiccoo  ““lliissttiilllloo””  qquuee  hhaaccee  nneeggoocciioo  ccoonn  ccuuaallqquuiieerr  ccoossaa  uu  ooccaassiióónn  
qquuee  ssee  llee  pprreesseennttee..  AA  ppeessaarr  ddee  ggrriittaarr  aall  ppeerrssoonnaall  nnoo  ssaabbee  
ssaaccaarrllee  uunn  pprroovveecchhoo  aacceeppttaabbllee..  TTaammbbiiéénn  eess  cciieerrttoo  qquuee  ttiieennee  
yyaa  eeddaaddeess  mmuuyy  aavvaannzzaaddaass,,  ppeerroo  eessoo  nnoo  eess  ttaann  iimmppoorrttaannttee..  
  
SSrr............    SSee  hhaa  ttoorreeaaddoo  aa  ssuu  jjeeffee  ddee  mmaallaa  mmaanneerraa,,  aabbuussaannddoo  ddee  
ssuu  iinnccaappaacciiddaadd  ppaarraa  ddiirriiggiirr  ppeerrssoonnaass  yy  ccoonnjjuuggaannddoo  eessttoo  ccoonn  
ssuu  ppiiccaarreessccaa..  RReemmoollóónn  yy  mmeettoommeeeennttoo..  AAnniimmaaddoorr  ddee  tteerrttuulliiaass  yy  
cciizzaaññeerroo..  MMee  hhaa  eennggaaññaaddoo,,  aall  eennggaaññaarr  aa  ssuu  pprrooppiioo  jjeeffee..  OO  ttaall  
vveezz  hhaa  ssiiddoo  ssuu  jjeeffee  eell  qquuee  mmee  hhaa  eennggaaññaaddoo  aa  mmíí..  
  
SSttaa..........  DDeessaappaarreecciiddoo  ssuu  ““DDiiooss””,,  hhaa  vviissttoo  ppeerrddiiddaass  uunnaass  
aattrriibbuucciioonneess  qquuee  llee  ddiioo..  NNeeuurráásstteenniiccaa  aa  ssuu  vveezz,,  cchhooccaa  ccoonn  
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ttooddoo  eell  mmuunnddoo  jjeeffeess  yy  ccoommppaaññeerrooss..  SSuu  rreennddiimmiieennttoo  eess  ccaassii  
nnuulloo..  
  
SSrraa..........  EEnnccaarrggaaddaa  ddee  ccoorrttee,,  lleennttiissiimmaa  yy  ccoommiiddiissiimmaa,,  nnoo  ssiigguuee  
eell  rriittmmoo  qquuee  ddiimmaannaa  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  ssuu  jjeeffee  CC..VV..  yy  eess  
iinnccaappaazz  ddee  hhaacceerr  ““ttiirraarr””  aall  ppeerrssoonnaall..  OOttrraa  aaccoommooddaaddaa  aall  eessttiilloo  
ddee  llaa  ccaassaa..  
  
SSrr............    SSuuppeerrlleennttoo,,  ssuu  aaccttiivviiddaadd  ppooddrriiaa  ppeerrffeeccttaammeennttee  ssuupplliirrllaa  
ccuuaallqquuiieerr  ppeerrssoonnaa  aavviissppaaddaa..  
  
TToottaall  nneettoo      44..990000..000000  
TToottaall  eessttiimmaaggoo  SSeegg,,SSoocc..  66..990000..000000  
  
SSaanneeaannddoo  eessttee  ccaarrccoommaa  hhuummaannoo,,  ssíí  qquuee  ppuueeddee  aaffrroonnttaarrssee  ccoonn  
mmeejjoorreess  ggaarraannttiiaass  llaass  aacccciioonneess  qquuee  ttiieennddaann  aa  rreeccuuppeerraarr  llaa  
eemmpprreessaa..  
                                                      
DDeesspprrééss  ddee  ttrraaccttaarr  ssoobbrree  eell  qquuee  ppeennssaavvaa  qquuee  ss’’hhaavviiaa  ddee  ffeerr  aa  
ccaaddaa  sseecccciióó,,  sseegguuiiaa  aammbb  ccoonnssiiddeerraacciioonnss  ssoobbrree  ppeerrssoonnaall  qquuee  
nnoo  ss’’hhaavviiaa  dd’’””eelliimmiinnaarr””..  
EEssppeecciiffiiccaarr  llaa  mmiissiióónn  ddeell  SSrr............  ssoolloo  ppaarraa  iinnvveessttiiggaarr,,  eenn  tteejjiiddooss  
yy  eexxpplloottaacciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  rreeccuurrssooss  ddee  ttiissaajjee..  DDeebbee  ffoorrmmaarrssee  
ssii  ttooddaavviiaa  eess  ttiieemmppoo  ddee  aapprreennddeerr  ppaattrroonnaajjee  yy  ccoonnffeecccciióónn..  
SSii  hhaagguuééss  ““iinnvveessttiiggaatt””  uunnaa  mmiiqquueettaa,,  hhaauurriiaa  ssaabbuutt  qquuee  nnoo  ffeeiiaa  
ggaaiirree  aannyyss  qquuee  vvaaiigg  ffeerr  uunnss  ccuurrsseettss  aacccceelleerraattss  dd’’aaqquueesstteess  
mmaattèèrriieess..  RReeccoorrddoo  qquuee  uunnaa  ppaattrroonniissttaa  dd’’uunnaa  aallttrraa  eemmpprreessaa  
qquuee  tteenniiaa  aall  ccoossttaatt  mmeennttrree  fféérreemm  eell  ccuurrsseett,,  uunn  ddiiaa  eemm  ddiigguuéé  ..  
--  VVaallggaa’’mm  DDééuu,,  ssii  jjoo  ssaabbééss  ddiibbuuiixxaarr  ccoomm  vvoossttèè!!  
  
................  ““BBuueenn  eelleemmeennttoo””  
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SSrraa........  CCaarreennttee  ddee  iimmaaggiinnaacciióónn  ccrreeaattiivvaa  yy  ddeell  nneerrvviioo  
ssuuffiicciieennttee..  
  
............  ““BBuueenn  eelleemmeennttoo””  
  
EEss  rreeffeerriiaa  aall  qquuee  ssoovviinntt  eemm  ddeeiiaa::  ““QQuuaann  jjoo  vvuullgguuii  pplleeggaarr,,  eell  
qquuee  mm’’hhaaggii  ddee  ssuubbssttiittuuiirr  hhaauurràà  dd’’eessttaarr  aaqquuíí  uunn  aannyy  aabbaannss,,  ppeerr  
ttaall  ddee  ppooddeerr--ssee  ffeerr  ccààrrrreecc  ddeell  mmaaggaattzzeemm””..    ÉÉss  eell  qquuee  llii  ddeevviiaa  
ddiirr  aall  ppeettiitt  ggeerreenntt  ii  aaqquueesstt  ssee’’ll  ccrreeiiaa..  VVaarreenn  sseerr  vvuuiitt  ddiieess  eell  qquuee  
vvaann  ffeerr  ffaallttaa  aall  sseeuu  ssuubbssttiittuutt  qquuaann  vvaa  vvoolleerr  pplleeggaarr,,  nnoommééss  vvaa  
ccaallddrree  uunnaa  ppeettiittaa  oorrggaanniittzzaacciióó  ddeell  mmaaggaattzzeemm..  
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LLLLLLLLaaaaaaaa        mmmmmmmmooooooooddddddddiiiiiiiiffffffffiiiiiiiiccccccccaaaaaaaacccccccciiiiiiiióóóóóóóó        ddddddddeeeeeeeellllllllssssssss        EEEEEEEEssssssssttttttttaaaaaaaattttttttuuuuuuuuttttttttssssssss                iiiiiiii        eeeeeeeellllllll        ccccccccaaaaaaaassssssss        ddddddddeeeeeeeellllllllssssssss        xxxxxxxxaaaaaaaannnnnnnnddddddddaaaaaaaallllllllllllllllssssssss        
  
FFeeiiaa  uunn  aannyy  qquuee  jjaa  nnoo  ffoorrmmaavvaa  ppaarrtt  ddeell  CCoonnsseellll,,  qquuaann  eenn  uunnaa  
AAsssseemmbblleeaa  eess  pprrooppoossàà  mmooddiiffiiccaarr  eellss  eessttaattuuttss  ppeerr  ttaall    qquuee  uunn  
eemmpplleeaatt  ii  aacccciioonniissttaa    ddee  ll''eemmpprreessaa  nnoo  ppoogguuééss  sseerr--nnee  
ccoonnsseelllleerr..  EErraa  uunn  eerrrroorr  ii  vvaa  sseerr  ddee  lleess  ppooqquuííssssiimmeess  vveeggaaddeess,,  
ppeerr  nnoo  ddiirr  ll’’úúnniiccaa,,  qquuee  eess  vvaa  aannaarr  aa  vvoottaacciióó  dd''uunnaa  ffoorrmmaa  
sseerriioossaa..  EEnn  aaqquueellllss  mmoommeennttss  jjaa  nnoo  nn’’hhii  hhaavviiaa  ccaapp  eemmpplleeaatt  ddee  
ll''eemmpprreessaa  aall  CCoonnsseellll,,  jjoo  vvaaiigg  sseerr  ll''úúllttiimm,,  ii  eellss  aacccciioonniisstteess  ddee  
ffoorraa,,  qquuee  eerreenn  ccoonnsseelllleerrss,,  vvoolliieenn  aasssseegguurraarr--ssee  qquuee  nnoo  nn’’hhii  
hhaauurriiaa  mmaaii  mmééss  ccaapp..  LLaa  vvoottaacciióó  llaa  vvaa  gguuaannyyaarr  eell  CCoonnsseellll  aa  
ccaauussaa  dd’’uunn  eerrrroorr  dd''uunn  vvoottaanntt  iimmppoorrttaanntt..    
  
MMeennttrree  eess  ffeeiiaa  eell  rreeccoommppttee  ddeellss  vvoottss,,  ssee  mm''aattaannssàà  uunn  ddeellss  
ccoonnsseelllleerrss,,  ll''oonnccllee  ddeell  nneebboott,,  ttoott  ddiieenntt--mmee::  
--  NNoo  sséé  ppeerrqquuèè  tt''ooppoosseess  aall  CCoonnsseellll  ssii  qquuaann  ttuu  hhii  eerreess  ddeeiieess  eell  
ccoonnttrraarrii..    
  
EEll  qquuee  jjoo  eellss  ddeeiiaa  eerraa  qquuee  eess  ffeeiiaa  mmoolltt  ddiiffíícciill  sseerr--hhoo  qquuaann  eess  
ttrraaccttaavveenn  tteemmeess  qquuee  ffeeiieenn  rreeffeerrèènncciiaa  aa  qqüüeessttiioonnss  ddee  ppeerrssoonnaall  
qquuaalliiffiiccaatt,,  jjoo  ttaammbbéé  nn''eerraa;;  ii  aa  mmééss,,  aallttrreess  qqüüeessttiioonnss  ddee  ddiirreecccciióó  
pprroouu  ddeelliiccaaddeess,,  aallllàà  eessttaavvaa  ppeerr  ssoobbrree  llaa  ggeerrèènncciiaa  ii  aa  llaa  ffeeiinnaa  
eerraa  aall  rreevvééss..  EEmm  vvaa  ssoorrpprreennddrree  mmoolltt  qquuee  eell  mmaatteeiixx  ccoonnsseelllleerr  
aaffeeggííss  ::  
--  II  ssii  jjoo  aarraa  ppaarrllééss  ppooddrriieess  aannaarr  aa  llaa  pprreessóó..  
AAiixxòò  nnoo  mm''aaggrraaddàà  ggeennss  ii  eemm  tteenniiaa  iinnttrriiggaatt,,  ffiinnss  qquuee  aall  ccaapp  ddee  
cciinncc  mmeessooss  eemm  vvaaiigg  aassssaabbeennttaarr  ddeellss  mmoottiiuuss  ddee  lleess  sseevveess  
ppaarraauulleess..    
  
EEll  mmeeuu  ffiillll  ggrraann  eessttuuddiiaavvaa  eemmpprreessaarriiaallss  aa  EESSAADDEE  ii  aa  mmii  eemm  
sseemmbbllaavvaa  qquuee  dd''eessttuuddiiaarr  ppoocc  ii  ddee  pprrààccttiiccaa  mmeennyyss..  AAiixxíí  qquuee  
vvaaiigg  ppoossaarr--mmee  dd''aaccoorrdd  aammbb  uunn  mmoolltt  ppeettiitt  eemmpprreessaarrii  ii  eell  qquuee  aa  
llaa  nnoossttrraa  eemmpprreessaa  eerraa  rreessppoonnssaabbllee  ddee  MMèèttooddeess  ii  TTeemmppss,,  
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ppeerrqquuèè  jjuunnttaammeenntt  aammbb  eell  mmeeuu  ffiillll  mmuunntteessssiinn  uunnaa  sseecccciióó  ddee  
ccoonnffeecccciióó  ddee  xxaannddaallllss  ii  aarrttiicclleess  eessppoorrttiiuuss..  CCoomm  ééss  nnaattuurraall,,  eell  
mmeeuu  ffiillll  hhii  ccooll··llaabboorraavvaa  ssoollaammeenntt    eellss  ccaappss  ddee  sseettmmaannaa..    LLaa  
ccoossaa  nnoo  vvaa  ffuunncciioonnaarr,,  eerraa  pprreevviissiibbllee..  
  
EEll  rreessppoonnssaabbllee  ddee  MMèèttooddeess  ii  TTeemmppss  eemm  vviinngguuéé  aa  ttrroobbaarr  
eexxpplliiccaanntt--mmee  qquuee  hhaavviiaa  eessttaatt  ccrriiddaatt  aa  ll''eemmpprreessaa  ppeerr  ccoobbrraarr  eell  
ffiinniiqquuiittoo  eenn  ddoonnaarr--ssee  ddee  bbaaiixxaa  ii  eell  ggeerreenntt  llii  hhaavviiaa  ddiitt,,  
pprreeppaarraanntt  mmoolltt  bbéé  ll''aassssuummppttee,,  qquuee  eess  ppooddiiaa  gguuaannyyaarr  mmééss  
ddiinneerrss  ssii  ccoonnffeessssaavvaa  qquuee  jjoo  mm''hhaavviiaa  eemmppoorrttaatt  qquuaattrree  oo  cciinncc  mmiill  
qquuiillooss  ddee  tteeiixxiitt  ddee  xxaannddaallll  ddee  ll''eemmpprreessaa..  LLaa  ssoorrpprreessaa  dd''aaqquueellll  
sseennyyoorr  vvaa  sseerr  mmaajjúússccuullaa  ii  llaa  mmeevvaa  qquuaann  mm''hhoo  vvaa  ddiirr,,  eennccaarraa  
ffoouu  mmééss  ggrraann..  NNoo  mm''hhoo  ppooddiiaa  ccrreeuurree,,  ddoonnaavvaa  llaa  iimmpprreessssiióó  qquuee  
llaa  ddiirreecccciióó  ddee  ll''eemmpprreessaa  hhaavviiaa  ppeerrdduutt  eell  sseennddeerrii  dd''uunnaa  ffoorrmmaa  
ccooll··lleeccttiivvaa..  CCoomm  qquuee  eellss  ccoonnssiiddeerraavvaa  ccaappaaççooss  ddee  qquuaallsseevvooll  
ccoossaa,,  vvaaiigg  ddeemmaannaarr--llii  ssii  eemm  ffaarriiaa  uunnaa  ddeeccllaarraacciióó  eessccrriittaa  ii  aaiixxíí  
hhoo  vvaa  ffeerr..  LLii  ooffeerriieenn  330000..000000  ppeesssseetteess  ssii  mm''aaccuussaavvaa  ddeell  qquuee  nnoo  
eerraa  vveerriittaatt..  MM''iinntteerreessssaavvaa  tteenniirr  eell  ddooccuummeenntt  aa  ppuunntt  eenn  ccaass  
dd''hhaavveerr  ddee  rreeccóórrrreerr  aa  uunn  aaddvvooccaatt  
  
SSeemmbbllaa  sseerr  qquuee  uunn  ddeellss  eemmpplleeaattss  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  qquuee  eerraa  mmoolltt  
xxaaffaarrddeerr,,  pprroobbaabblleemmeenntt  eerraa  eell  qquuee  eell  ppeettiitt  ggeerreenntt  qquuaalliiffiiccaavvaa  
ddee    ““ssaabbeelloottooddoo””,,  ii  mmééss  pprroobbaabblleemmeenntt  eell  mmaatteeiixx  ddeell  ccaass  ddeell  
ppoott  ddee  ppiinnttuurraa  ii  eell  ppiinnzzeellll,,  eessttaavvaa    aassssaabbeennttaatt  ddee  ll’’aassssuummppttee  ddeell  
nneeggooccii  ddeellss  xxaannddaallllss  ii  hhoo  vvaa  eexxpplliiccaarr  aall  ggeerreenntt,,  sseegguurraammeenntt  
ppeerr  ddeemmoossttrraarr  eell  qquuee  ssoovviinntt  pprreessuummiiaa,,  qquuee  eellll  sseemmpprree  eessttaavvaa  
aassssaabbeennttaatt  ddee  ttoott..  DDee  llaa  ffoorrmmaa  qquuee  hhoo  vvaa  ffeerr  nnoo  hhoo  sséé,,  ii  ssii  vvaa  
ffeerr  aallgguunnaa  aaccuussaacciióó  ttaammppoocc  hhoo  sséé,,  eell  qquuee  ssíí  qquuee  sséé  ééss  qquuee  eell  
ggeerreenntt  hhoo  vvaa  ttrraammeettrree  aall  CCoonnsseellll  ccoomm  uunnaa  ggrraann  nnoottiicciiaa;;  ccoonnssttaa  
eenn  eell  ddiiaarrii  ddeell  ggeerreenntt  eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss..  
  
EEll  ppeettiitt  ggeerreenntt  aaccoossttuummaavvaa  aa  ffeerr  uunn  ddiiaarrii  eenn  eell  qquuaall  aannoottaavvaa  eell  
qquuee  ccoonnssiiddeerraavvaa  iimmppoorrttaanntt..  UUnn  ddiiaa,,  uunn  ddeellss  ppoorrtteerrss  ddee  
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ll''eemmpprreessaa,,  eell  qquuee  nnoo  tteenniiaa  bbrraaçç,,  vvaa  vveenniirr  aall  mmeeuu  ddeessppaattxx  aammbb  
uunn  ddiieettaarrii  ddeell  ttiippuuss  mmééss  ggrraann  ii  eemm  ddiigguuéé  ::  
--  VVoossttèè  qquuee  sseemmpprree  vvaa  aammbb  lllliibbrreess  ii  ppaappeerrss,,  nnoo  ééss  ppaass  sseeuu  
aaqquueesstt??..  LL''hhee  ttrroobbaatt  eennttrree    eellss  ppaappeerrss  ppeerr  lllleennççaarr..  
JJoo  eessttaavvaa  ffeenntt  uunnaa  ffeeiinnaa  dd''aaqquueelllleess  qquuee  nnoo  vvoolleenn  ddeessttoorrbbss  ii  llii  
vvaaiigg  ddiirr::    GGrrààcciieess,,  ddeeiixxaa''ll  aaqquuíí  ssoobbrree,,  ssii  eett  ppllaauu..  
  
EEnn  aaccaabbaarr  eell  qquuee  eessttaavvaa  ffeenntt  ii  aaggaaffaarr  eell  ddiieettaarrii,,  llaa  mmeevvaa  
ssoorrpprreessaa  vvaa  sseerr  mmaajjúússccuullaa  eenn  ccoommpprroovvaarr  qquuee  eerraa  eell  ddiiaarrii  ddeell    
ggeerreenntt..  LLeess  ppooqquueess  ppààggiinneess  eessccrriitteess  ddeeiieenn  ccoosseess  
ccoommpprroommeetteeddoorreess,,  eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss,,  ii  uunn  ddeellss  aassssuummpptteess  
eerraa  ll''aaffeerr  ddeell  tteeiixxiitt  ddee  xxaannddaallll..  CCoomm  ssiigguuii  qquuee  ll''eemmpplleeaatt  
xxaaffaarrddeerr  tteenniiaa  eell  mmaatteeiixx  ccooggnnoomm  qquuee  eell  ““pprrooffeessssoorr    ii  eell  ddiiaarrii  
ssee  ll''aannoommeennaavvaa  aammbb  aaqquueesstt  ccooggnnoomm,,  nnoo  sséé  qquuiinn  ddeellss  ddooss  vvaa  
ddoonnaarr  llaa  ffaallssaa  nnoovvaa  ddee  lleess  qquuaattrree  oo  cciinncc  ttoonneess  ddee  tteeiixxiitt  ddee  
xxaannddaallll  qquuee  sseeggoonnss  eell  ppeettiitt  ggeerreenntt,,  mmee''nn  vvaaiigg  eemmppoorrttaarr..  
AAsssseegguurraarriiaa  qquuee  nnoo  ffoouu  eell  pprrooffeessssoorr..  
  
SSii  nnoo  hhaagguuééss  eessttaatt  ppeell  ddiiaarrii  ddeell  ggeerreenntt,,  jjoo  mmaaii  mm’’hhaauurriiaa  
aassssaabbeennttaatt  qquuee  eessttaavveenn  ddiissppoossaattss  aa  aaccuussaarr--mmee  ddee  llllaaddrree  ii  qquuee  
ffiinnss  ii  ttoott,,  ddeeiieenn  qquuee  hhaavviieenn  ffeett  ccoonnssuulltteess  aa  uunn  aaddvvooccaatt  ddee  
GGiirroonnaa,,  ppeerròò  nnoo  ssaabbrréé  mmaaii  ppeerr  qquuèè  nnoo  hhoo  ttiirraarreenn  eennddaavvaanntt;;  
bbeenn  sseegguurr  qquuee  eenn  nnoo  tteenniirr  pprroovveess  nnoo  ssii  aattrreevviirreenn..  EEll  qquuee  mmééss  
eemm  ddoollgguuéé  ffoouu  llaa  ppooccaa  ccoonnffiiaannççaa  ii  eessttiimmaa  qquuee  ddeemmoossttrraarreenn  
tteenniirr  aammbb  mmii  eellss  ccoommppoonneennttss  ddeell  CCoonnsseellll..  JJoo  hhaauurriiaa  oobbrraatt  ddee  llaa  
mmaatteeiixxaa  mmaanneerraa  qquuee  eellllss??..  NNoo  hhoo  ccrreecc,,  ddee  ccaapp  mmaanneerraa!!  BBeenn  
sseegguurr  qquuee  pprriimmeerr  hhaauurriiaa  ttiinngguutt  uunn  ccoonnttaaccttee  ppeerrssoonnaall  aammbb  
ll’’aaffeeccttaatt  ppeerr  ttaall  dd’’aaccllaarriirr  llaa  ssiittuuaacciióó..  LL’’aaccttiittuudd  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  
qquuee  ooccuuppaarreenn  eell  CCoonnsseellll  dd’’AAddmmiinniissttrraacciióó  eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss  
nnoo  ll’’eenntteennddrréé  mmaaii..    
    
HHee  mmeenncciioonnaatt  eell  ppoorrtteerr  qquuee  nnoo  tteenniiaa  bbrraaçç,,  ppeerrqquuèè  ll''aallttrree  tteenniiaa  
uunn  nnaass  mmoolltt  ggrraann..  QQuuaann  eellss  mmeeuuss  ffiillllss  eerreenn  ppeettiittss,,  llaa  sseevvaa  mmaarree  
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eellss  ffeeiiaa  aannaarr  eenn  ooccaassiioonnss  aa  llaa  bboottiiggaa  ddee  ll''eemmpprreessaa  aa  ttoorrnnaarr  oo  
bbuussccaarr  aallgguunn  jjeerrsseeii..  UUnn  ddiiaa  qquuee  hhii  hhaavviiaa  dd''aannaarr  eell  ffiillll  mmiittjjàà  qquuee  
nnoo  hhii  hhaavviiaa  aannaatt  mmaaii,,  ccoomm  ssiigguuii  qquuee  nnoo  ssaabbiiaa  bbee  bbéé  eell  ccaammíí,,  eell  
mmééss  ppeettiitt  llii  vvaa  ddiirr::    TTuu  eennttrreess  ppeell  ppoorrttaall  ggrraann  ii  aabbaannss  dd''aarrrriibbaarr  
aa  llaa  pprriimmeerraa  ppoorrttaa,,  aa  ll''eessqquueerrrraa,,  vveeuurrààss  uunn  nnaass  oo  uunn  hhoommee  
sseennssee  bbrraaçç,,  eellll  tt''iinnddiiccaarràà  eell  ccaammíí..  
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DDeeccllaarraacciióó  ddee  ll’’eexxrreessppoonnssaabbllee  ddee  mmèèttooddeess  ii  tteemmppss  
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EEllss  ccoommppoonneennttss  ddeell  CCoonnsseellll  ––  qquuaann  jjoo  nn’’eerraa  mmeemmbbrree  ----  nnoo  eemm  
vvaarreenn  eenntteennddrree  mmaaii  ii  jjoo  ttaammppoocc  vvaaiigg  ssaabbeerr  ffeerr  qquuee  
mm''eenntteenngguueessssiinn..  EEss  ppaarrllaavvaa  ssoovviinntt  ddeellss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  lleess  
ddiiffeerreennttss  sseecccciioonnss  ddee  ll''eemmpprreessaa  ii  ssee''llss  ccrriittiiccaavvaa  dduurraammeenntt  ii  jjoo,,  
ssii  ppooddiiaa  ddeeffeennssaarr--llooss,,  hhoo  ffeeiiaa,,  ii  ssii  ccoonnssiiddeerraavvaa  qquuee  tteenniieenn  rraaóó  
nnoo  eemm  qquueeddaavvaa  mmééss  rreemmeeii  qquuee  ccaallllaarr,,  ttoott  ppeennssaanntt  qquuee  ddaarrrreerree  
mmeeuu  ttaammbbéé  eemm  ccrriittiiccaavveenn..  LLaa  tteennddèènncciiaa  ggeenneerraall  ééss  sseemmpprree  
aaccuussaarr  eellss  aallttrreess  ii  eennttrree  eellss  ccoommppoonneennttss  ddee  ll''eemmpprreessaa  eerraa  eell  
mmééss  ccoorrrreenntt..  MMaaii  nnoo  vvaaiigg  vvoolleerr  ppaarrttiicciippaarr  eenn  aaqquueesstt  jjoocc  ii  eell  
qquuee  ppeerr  aa  mmii  eerraa  uunnaa  qquuaalliittaatt  ppeerr  aallss  aallttrreess  eerraa  uunn  ggrraann  
ddeeffeeccttee,,  ssoobbrreettoott  ssii  eessttaavveenn  ppeerr  ssoobbrree  mmeeuu..  CCaaddaa  ccaannvvii  ddee  
ggeerrèènncciiaa  eerraa  ppiittjjoorr  qquuee  ll''aanntteerriioorr  ii  eellss  úúllttiimmss  nnoo  ssuuppoorrttaavveenn  
qquuee  nnoo  eellss  eexxpplliiqquuééss  eell  qquuee  jjoo  ccoonnssiiddeerraavvaa  qquuee  eerreenn  
xxaaffaarrddeerriieess  ii  eellllss  ppeennssaavveenn  qquuee  hhoo  hhaavviieenn  ddee  ssaabbeerr  ttoott  ppeerr  
ddiirriiggiirr  ll''eemmpprreessaa;;  eerraa  qqüüeessttiióó  ddee  ppuunnttss  ddee  vviissttaa..  
  
CCoomm  nnoo  ppooddiiaa  sseerr  dd''aallttrraa  mmaanneerraa,,  ll''aassssuummppttee  ddeell  tteeiixxiitt  ddee  
xxaannddaallll  vvaa  mmoorriirr  ssooll,,  mmiilllloorr  ddiitt,,  ppúúbblliiccaammeenntt  mmaaii  nnoo  vvaa  nnééiixxeerr,,  
nnoo  hhii  hhaavviiaa  ccaapp  iinnddiiccii  sseerriióóss  qquuee  ppoogguuééss  ddoonnaarr  ppeeuu  aa  ppeennssaarr  
qquuee  eerraa  vveerriittaatt,,  ssoollaammeenntt  vvaa  sseerrvviirr  ppeerr  ffeerr--mmee  ppaassssaarr  aallgguunn  
mmaall  mmoommeenntt,,  jjaa  qquuee  ééss  mmoolltt  eemmpprreennyyaaddoorr  qquuee  ppeerr  ddeeffeennssaarr--ttee  
dd''uunnaa  ffaallssaa  aaccuussaacciióó  hhaaggiiss  dd''aannaarr  aallss  ttrriibbuunnaallss,,  ttoott  ii  
ddeemmoossttrraanntt--ssee  llaa  ffaallsseeddaatt  ddee  lleess  aaccuussaacciioonnss..  LLeess  ssiittuuaacciioonnss  ssóónn  
ttrreemmeennddaammeenntt  ddeessaaggrraaddaabblleess  DDee  lleess  ccaallúúmmnniieess,,  eennccaarraa  qquuee  
eess  ddeemmoossttrrii  qquuee  ssóónn  ffaallsseess,,  sseemmpprree  eenn  qquueeddeenn  dduubbtteess..  
  
LL''aaccttuuaacciióó  ddeell  ""pprrooffeessssoorr""  vvaa  sseerr  eenn  mmoollttss  aassppeecctteess  
ssoorrpprreenneenntt..  AAll  llllaarrgg  ddee  llaa  mmeevvaa  vviiddaa  pprrooffeessssiioonnaall  mmoolltt  ppooqquueess  
ppeerrssoonneess  mm''hhee  ttrroobbaatt  qquuee  hhaaggiinn  eessttaatt  ttiittuullaaddeess  aa  ll''EEssccoollaa  ddee  
CCaanneett  ddee  MMaarr  ii  ssiigguuiinn  pprrooffeessssiioonnaallss  ddee  ttaallllaa,,  eell  qquuee  eeqquuiivvaall  aa  
ddiirr  qquuee  uunn  ttííttooll  nnoo  ééss  mmaaii  ccaapp  ggaarraannttiiaa  ddee  rreess;;  mmoolltteess  vveeggaaddeess  
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ééss  uunnaa  ppaatteenntt  ppeerr  ppooddeerr  ffeerr  ddiissbbaarraattss  iimmppuunneemmeenntt..  SSii  aa  mmééss  
dd''uunn  ttííttooll  ss''ééss  pprrooffeessssoorr,,  llaa  ccoossaa  ppoott  aaggaaffaarr  aaiirreess  ddee  ttrraaggèèddiiaa..    
  
UUnn  ddiiaa  eemm  vvaaiigg  aassssaabbeennttaarr  qquuee  eell  CCoonnsseellll  hhaavviiaa  ffeett  uunnaa  vviissiittaa  
aall  mmaaggaattzzeemm  ddee  ffeerrrrooss  vveellllss,,  mmààqquuiinneess  eenn  ddeessúúss  ii  aallttrreess  
ttrraassttooss,,  ii  eess  vvaarreenn  ffiixxaarr  eenn  uunneess  ccaaiixxeess  eenn  lleess  qquuaallss  hhii  
ddiippoossiittààvveemm  lleess  aagguulllleess  iinnsseerrvviibblleess,,  ppeerr  lllleennççaarr..  EEll  ""pprrooffeessssoorr""  
eess  vvaa  eessccaannddaalliittzzaarr  ii  uunn  ddeellss  ccoommppoonneennttss  ddeell  ""ttàànnddeemm"",,  
eessppeecciiaalliissttaa  eenn  ffoottooggrraaffiiaa  ii  aammbb  pprreessttiiggii,,  vvaa  ffeerr  lleess  
ccoorrrreessppoonneennttss  ffoottooggrraaffiieess  ppeerrqquuèè  qquueeddééss  ccoonnssttàànncciiaa  ddeell  
""ddeesspprrooppòòssiitt""  qquuee  eell  rreessppoonnssaabbllee,,  jjoo  eenn  aaqquueesstt  ccaass,,  hhaavviiaa  
ccoommèèss  eenn  lllleennççaarr  ttaanntteess  aagguulllleess..  
  
LL''ooppiinniióó  ddeell  ""pprrooffeessssoorr""  eerraa  qquuee  lleess  aagguulllleess  ss''hhaavviieenn  dd''aapprrooffiittaarr  
ssoollddaanntt  eennttrree  eelllleess  llaa  ppaarrtt  bboonnaa  ddee  ccaaddaa  uunnaa..  AAiixxòò  eerraa  uunn  
pprrààccttiiccaa  uuttiilliittzzaaddaa  eenn  tteemmppss  ddee  ppoossttgguueerrrraa  qquuaann  nnoo  hhii  hhaavviiaa  
aallttrree  rreemmeeii,,  ttoott  ii  ppoorrttaanntt  mmoollttss  pprroobblleemmeess,,  ppeerr  llaa  iinnsseegguurreettaatt,,  
llaa  ddiiffiiccuullttaatt  dd''aasssseennttaammeenntt  aa  ccaauussaa  ddeell    ppaarrttiiccuullaarr  ddeessggaasstt  ddee  
ccaaddaa  uunnaa  dd''eelllleess  ii  llaa  ddeeffiicciieenntt  dduurreessaa  ddeellss  mmaatteerriiaallss  ddee  
ll''èèppooccaa,,  eettcc..  EEnn  aaqquueellllss  mmoommeennttss  eerraa  mmééss  ccaarraa  uunnaa  aagguullllaa  
ssoollddaaddaa  qquuee  nnoovvaa..  SSoollaammeenntt  eenn  aallgguunnss  ccaassooss  ss''eemmpprraavvaa  eell  
ssiisstteemmaa  ddee  ssoollddaarr::  qquuaann  eerraa  uunn  ttiippuuss  dd''aagguullllaa  qquuee  jjaa  nnoo  eessttaavvaa  
eenn  ffaabbrriiccaacciióó  oo  ddee  ccoonncceeppcciióó  eessppeecciiaall  ii,,  eenn  aaqquueesstteess  
cciirrccuummssttàànncciieess  ss''uuttiilliittzzaavveenn  ppaarrttss  dd''aagguulllleess  nnoovveess,,  ppeerr  ttaanntt,,  eerraa  
uunn  ssiisstteemmaa  mmoolltt  ccaarr..  EEll  pprrooffeessssoorr  tteenniiaa  ll''oobblliiggaacciióó  ddee  ssaabbeerr  
qquuee  mmoolltteess  eemmpprreesseess,,  ppeerr  nnoorrmmaa,,  ii  eenn  ggaallgguueess  mmoolltt  ffiinneess,,  
ccaannvviieenn  ttootteess  lleess  aagguulllleess  dd''uunn  tteelleerr  qquuaann  aaqquueesstt  hhaa  tteeiixxiitt  uunn  
nnoommbbrree  ddee  qquuiillooss  pprreeddeetteerrmmiinnaatt,,  aammbb  llaa  ffiinnaalliittaatt  ddee  ffeerr  eell  
tteeiixxiitt  aammbb  eell  ggrraauu  ddee  ppeerrffeecccciióó  rreeqquueerriitt..  AAmmbb  aaiixxòò  eess  
lllleennççààvveemm  aallgguunneess  aagguulllleess  qquuee  eerreenn  sseemmii  nnoovveess,,  jjaa  ss''hhii  
ccoommppttaavvaa..  
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EEll  vvuullggaarrmmeenntt  aannoommeennaatt  ppuunntt  lllliiss  dd''uunnaa  ssoollaa  ffoonnttuurraa,,  ééss  eell  mmééss  
sseennzziillll  ii  aallhhoorraa  eell  mmééss  ddeelliiccaatt;;  uunnaa  iirrrreegguullaarriittaatt  ddeell  ffiill  ppoott  
pprroovvooccaarr  uunn  ppeettiitt  eemmbbúúss  ii  eell  ssoobbrree--eessffoorrçç  dd''aallgguunnaa  aagguullllaa  
pprroovvooccaa  ll''aallllaarrggaammeenntt  oo  oobbeerrttuurraa  ddeell  sseeuu  ccaapp  ii  ffeerr  lleess  mmaalllleess  
mmééss  ccuurrtteess,,  ccoossaa  qquuee  ss''aaccuussaa  eenn  ggrraann  mmaanneerraa  eenn  eell  tteeiixxiitt  ii  
ddiiffíícciillmmeenntt  eess  ppoott  ccoorrrreeggiirr  ll''aagguullllaa  ppeerr  ddeeiixxaarr  ddee  nnoouu  eell  sseeuu  
ccaapp  eenn  llaa  ffoorrmmaa  oorriiggiinnaall,,  ééss  mmééss  ooppeerraattiiuu  ccaannvviiaarr--llaa,,  ttoott  ii  qquuee  
eenn  aappaarreennççaa  ppoott  sseemmbbllaarr  nnoovvaa..  
  
ÉÉss  ttoottaallmmeenntt  iimmppeerrddoonnaabbllee  qquuee  ttoott  uunn  ""pprrooffeessssoorr""  ddee  
ll''eessppeecciiaalliittaatt  nnoo  ssaabbééss  aaqquueesstteess  ccoosseess  ii  ééss  iinnccoommpprreennssiibbllee  qquuee  
nnii  uunn  ddeellss  ccoonnsseelllleerrss  ----  hhaavvííeemm  eessttaatt  ccoommppaannyyss  ----  nnoo  eemm  
vviinngguuééss  aa  pprreegguunnttaarr  oo  aa  iinnffoorrmmaarr--ssee  ddee  llaa  qqüüeessttiióó  ddiirreeccttaammeenntt  
aammbb  mmii..  PPeerr  mmééss  qquuee  mm''hhii  eessffoorrccii  nnoo  aarrrriibboo  aa  ccoommpprreennddrree  
ttaannttaa  iimmbbeecciilliittaatt..  EEnn  sseerr  ttaann  eessccaannddaallóóss  eemm  vvaaiigg  aassssaabbeennttaarr  
dd''aaqquueesstt  ccaass  ii  eellss  qquuee  ssaabbííeemm  ccoomm  aannaavveenn  aaqquueesstteess  ccoosseess  eennss  
hhoo  vvààrreemm  aaggaaffaarr  rriieenntt  ii  ffootteenntt--nnooss--eenn..  PPeerròò  ttaammbbéé  ééss  ppoossssiibbllee  
qquuee  eellllss  hhoo  eessbboommbbeessssiinn  ccrreeiieenntt  qquuee  aaiixxíí  eemm  ddeesspprreessttiiggiiaarriieenn..  
EEll  ""ttàànnddeemm""  eessttaavvaa  oobbsseessssiioonnaatt  eenn  llaa  ccaaççaa  ddee  bbrruuiixxeess..  
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AA  mmiittjjaannss  ddee  ll''aannyy  11997799  eenn  uunnaa  aasssseemmbblleeaa  eess  vvaa  nnoommeennaarr  uunn  
CCoonnsseelllleerr  DDeelleeggaatt  aammbb  pplleenneess  aattrriibbuucciioonnss..  MMee''nn  vvaaiigg  
aassssaabbeennttaarr  aabbaannss  qquuee  eess  pprroodduuííss  eell  nnoommeennaammeenntt  ppeerr  llaa  
mmaatteeiixxaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  eenn  aanntteerriioorrss  ooccaassiioonnss  mm''hhaavviiaa  iinnffoorrmmaatt  
dd''aallttrreess  qqüüeessttiioonnss;;  eerraa  eell  mmeeuu  ""ggeerrmmàà""  ii  eell  nnoouu  ccoonnsseelllleerr  eerraa  eell  
sseeuu  ggeerrmmàà  ddee  vveerriittaatt..  MM''hhoo  vvaa  ddiirr  uunn  ddiiaa  ddee  bboonn  mmaattíí,,  aabbaannss  
dd''aannaarr  aall  ttrreebbaallll,,  ttoott  ddiissccuullppaanntt--ssee  ii  ddiieenntt--mmee  qquuee  eellll  nnoo  eenn  
tteenniiaa  ccaapp  ccuullppaa,,  oo  mmééss  bbeenn  ddiitt,,  qquuee  nnoo  hhii  tteenniiaa  aarrtt  nnii  ppaarrtt..  
SSeemmpprree  eemm  ddoonnaavvaa  llaa  iimmpprreessssiióó  qquuee  eell  mmeeuu  ""ggeerrmmàà""  tteenniiaa  
aallgguunn  rreemmoorrddiimmeenntt  rreessppeeccttee  aa  mmii..  EEnn  ooccaassiioonnss  eess  ddiissccuullppaavvaa  
ppeerr  nnoo  hhaavveerr--mmee  ffeett  ccoossttaatt  sseennssee  qquuee  jjoo  llii  ffeess  eell  mmééss  ppeettiitt  
rreettrreett..  
  
JJoo  nnoo  llii  rreettrreeiiaa  mmaaii  rreess  aall  mmeeuu  ““ggeerrmmàà””..  SSii  llii  ddiicc  ggeerrmmàà  eennttrree  
ccoommeetteess  ééss  ppeerrqquuèè  eellll  --  eemm  sseemmbbllaa  hhaavveerr--hhoo  ccoommeennttaatt  aallttrreess  
vveeggaaddeess  --  qquuaann  eemm  pprreesseennttaavvaa  aa  aallggúú  ssoolliiaa  ddiirr  ::  
--  SSoomm  ccoomm  ggeerrmmaannss..    
DDeevviiaa  tteenniirr  mmaallaa  ccoonnsscciièènncciiaa  qquuaann  ss’’eexxccuussaavvaa  dd’’aallgguunnaa  ccoossaa,,  
ggeenneerraallmmeenntt  qquuaann  eellll  ccrreeiiaa  qquuee  mm’’hhaavviiaa  dd’’hhaavveerr  rreeccoollzzaatt  eenn  
aallgguunnaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa  qqüüeessttiióó..  
  
VVaa  sseerr  uunnaa  nnoovvaa  ssoorrpprreessaa  jjaa  qquuee  aaqquueesstt  sseennyyoorr,,  eell  ggeerrmmàà  ddeell  
mmeeuu  ““ggeerrmmàà””,,  ddee  llaa  mmeevvaa  qquuiinnttaa,,  nnoo  tteenniiaa  mmaassssaa  bboonnaa  ffaammaa,,  
eess  ddeeiiaa  qquuèè  eerraa  uunn  eenntteerrrraaddoorr  dd’’eemmpprreesseess    jjaa  qquuee  lleess  
ssoocciieettaattss  eenn  qquuee  hhaavviiaa  eessttaatt  úúllttiimmaammeenntt  hhaavviieenn  lliiqquuiiddaatt..    EEnn  sseerr  
dd''OOlloott  ttoottss  ssaabbííeemm  ddee  llaa  sseevvaa  ccaappaacciittaatt..  UUnn  ccoommppaannyy  ddee  
ttrreebbaallll,,  aammiicc  ddee  jjoovveennttuutt  ddeell  nnoouuvviinngguutt  ii  mmééss  ttaarrdd  nnoommeennaatt  
aappooddeerraatt  ddee  ll''eemmpprreessaa  ppeell  mmaatteeiixx,,  eemm  ddiigguuéé  ::  
--  JJaa  vveeuurrààss  qquuee  aarraa  aanniirreemm  bbéé..      
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EEll  ppoobbrree,,  aall  ccaapp  ddee  33  oo  44  aannyyss,,  vvaa  mmoorriirr  dd''aacccciiddeenntt  ddeesspprrééss  
dd''hhaavveerr  ppaassssaatt  uunn  vveerrttaaddeerr  ccaallvvaarrii  ggrrààcciieess  ––  ddeeiieenn  --  aall  qquuee  
sseeggoonnss  eellll  eennss  ffaarriiaa  aannaarr  ttaann  bbéé..    
  
CCoomm  qquuee  lleess  rreellaacciioonnss  aammbb  eell  mmeeuu  ""ggeerrmmàà""  nnoo  lleess  hhee  ttrreennccaatt  
mmaaii  --  ssóónn  mmoollttss  aannyyss  ddee  rreellaacciioonnss  ii  vveeïïnnaattggee  --  ttoott  ii  tteenniirr  
ssuuffiicciieennttss  mmoottiiuuss  ppeerr  ffeerr--hhoo,,  vvaaiigg  tteenniirr  uunn  ccoonnttaaccttee  aammbb  eell  
ggeerrmmàà  ddeell  mmeeuu  ""ggeerrmmàà""  aa  ccaassaa  dd''aaqquueesstt  ppeerr  ttaall  dd''eexxpplliiccaarr--llii  llaa  
ssiittuuaacciióó  ddee  ll''eemmpprreessaa  ii  mmeevvaa..  
  
LLaa  ffuunncciióó  pprriinncciippaall  ddeell  nnoouu  CCoonnsseelllleerr  eerraa  ttrreeuurree  eell  GGeerreenntt  ppeerr  
sseerr--nnee  eellll,,  dd''aaccoorrdd  aammbb  eell  CCoonnsseellll..  UUnnaa  vveeggaaddaa  aaccoonnsseegguuiitt,,  eess  
vvaann  ddeessffeerr  ttoottss  eellss  ""mmuunnttaattggeess""  ddee  ll''aanntteerriioorr  ggeerrèènncciiaa  ooppttaanntt  
ppeerr  ttoorrnnaarr  aa  ll''aannttiiggaa  ppoollííttiiccaa  dd''eemmpprreessaa..  LL''eessppeerraannççaa  dd''aallgguunnss  
qquuee  llaa  ccoossaa  ffuunncciioonnaarriiaa  mmiilllloorr  eess  vvaa  aannaarr  eessvvaaiinntt  aa  mmeessuurraa  qquuee  
ppaassssaavvaa  eell  tteemmppss,,  eerraa  ttoottaallmmeenntt  nnaattuurraall..  LLaa  ssiittuuaacciióó  ddeell  sseeccttoorr  
eerraa  mmoolltt  ccoommpplliiccaaddaa,,  ccoossttaavvaa  mmoolltt  ttiirraarr  eennddaavvaanntt  lleess  
eemmpprreesseess  aammbb  eellss  mmaatteeiixxooss  pprroobblleemmeess  ddee  sseemmpprree,,  
ccoommppeettèènncciiaa  eenn  pprreeuuss  ddeellss  ppaaïïssooss  ssuubbddeesseennvvoolluuppaattss  ii,,  ppeerr  
ttaanntt,,  ppooccaa  vveennddaa,,  ddiiffiiccuullttaattss  eenn  ppllaanniiffiiccaarr  llaa  ffaabbrriiccaacciióó  ii  ffaallllaaddeess  
eenn  eellss  tteerrmmiinniiss  ddee  sseerrvveeii  ddee  lleess  ccoommaannddeess,,  ttoott  pplleeggaatt  aaggrreeuujjaatt  
aammbb  llaa  ccaaddaa  vveeggaaddaa  mmééss  ddiiffíícciill  ssiittuuaacciióó  eeccoonnòòmmiiccaa..    
  
AA  ppeessaarr  ddee  lleess  mmeevveess  ccoonnssttaannttss  iinnssiissttèènncciieess,,  qquuaann  eessttaavvaa  ddee  
bboo  aammbb  eell  ggeerreenntt  ddee  ttoorrnn,,  mmaaii  ccaapp  nnoo  eemm  vvaa  ffeerr  ccaass  ppeerr  ttaall  ddee  
ssoolluucciioonnaarr  eell  ggrraann  pprroobblleemmaa  ddeell  sseerrvveeii  eenn  llaa  ddaattaa  ssooll··lliicciittaaddaa  
ppeerr  ccaaddaa  cclliieenntt..  EEll  pprroobblleemmaa,,  ccoomm  ttoottss  eellss  ggrraannss  pprroobblleemmeess,,  
ss''hhaavviiaa  ddee  rreessoollddrree  ddeess  ddee  ddaalltt  ddee  ttoott  ii  llaa  mmeevvaa  pprrooppoossttaa  eerraa  
sseemmpprree  llaa  mmaatteeiixxaa::  rreedduucccciióó  ddee  mmoossttrraarriiss  ii  aauuggmmeenntt  ddee  ppuunnttss  
ddee  vveennddaa..  EEss  ffeeiiaa  ttoott  eell  ccoonnttrraarrii,,  eellss  mmoossttrraarriiss  eerreenn  ccaaddaa  
vveeggaaddaa  mmééss  ""mmoonnssttrraarriiss""  ii  lleess  vveennddeess  nnoo  aauuggmmeennttaavveenn  mmaaii..  
FFeerr  uunn  nnoommbbrree  ddee  mmooddeellss  mmééss  ggrraann  ppeerr  vveennddrree  mmééss  ééss  
ttoottaallmmeenntt  nneeggaattiiuu,,  jjaa  qquuee  eess  ccrreeaa  uunn  ccaaooss  iimmppoossssiibbllee  ddee  
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ssoolluucciioonnaarr,,  eess  mmuullttiipplliiqquueenn  eell  nnoommbbrree  ddee  vvaarriiaannttss  ii  ffaabbrriiccaarr  
ssèèrriieess  ttaann  ccuurrtteess  ééss  sseemmpprree  rruuïïnnóóss..  TTaammppoocc  mm’’hhii  eessffoorrççaavvaa  
mmaassssaa  eenn  iimmppoossaarr  eell  mmeeuu  ccrriitteerrii..  SSeemmpprree  ss’’eessccoollttaavvaa  mmééss  aa  
qquuaallsseevvooll  qquuee  vviinngguuééss  ddee  ffoorraa..  
  
AAll  ggeerrmmàà  ddeell  mmeeuu  ""ggeerrmmàà"",,  eell  nnoouu  ii  úúllttiimm  ggeerreenntt,,  nnoo  llii  ccoossttaavvaa  
ggaaiirree  ddee  ssoorrttiirr  ddee  mmaarree  ii  qquuaann  hhoo  ffeeiiaa  eerraa  sseemmpprree  eenn  
pprreessèènncciiaa  dd''uunn  tteerrcceerr  ppeerr  ddoonnaarr--ssee  iimmppoorrttàànncciiaa  ii  aacccceennttuuaarr  
qquuee  lleess  ccuullppeess  ddee  ttoottss  eellss  pprroobblleemmeess  eerreenn  ddeellss  aallttrreess..  AAmmbb  
aaqquueessttaa  aaccttiittuudd  aaccoonnsseegguuiiaa  uunnaa  ddee  lleess  ccoosseess  qquuee  mmééss  hhee  ooddiiaatt  
eenn  llaa  vviiddaa,,  hhuummiilliiaarr  aa  lleess  ppeerrssoonneess..  EEnn  cceerrttaa  ooccaassiióó,,  qquuaann  tteenniiaa  
llaa  ggrraannjjaa  ddee  ppoorrccss,,  vvaaiigg  aannaarr  aall  ddeessppaattxx  dd''uunn  aammiicc,,  ggeerreenntt  
dd''uunnaa  eemmpprreessaa  dd''OOlloott,,  ppeerr  ccoommpprraarr--llii  ssaaqquueess  bbuuiiddeess  ddee  ssuuccrree  
ppeerr  ppoossaarr--hhii  ppiinnssoo..  VVaa  ccrriiddaarr  aall  rreessppoonnssaabbllee  ii  ccoomm  ssiigguuii  qquuee  
aaqquueesstt  nnoo  hhaavviiaa  ffeett  pprroouu  bbéé  eell  qquuee  eellll  llii  hhaavviiaa  mmaannaatt,,  ddaavvaanntt  
mmeeuu,,  eess  ppoossàà  aa  ccrriiddaarr  ttoott  iinnssuullttaanntt  eell  sseeuu  ssuubboorrddiinnaatt..  SSeemmpprree  
qquuee  vveeiigg  aaqquueessttaa  ppeerrssoonnaa  ppeennssoo  eenn  llaa  hhuummiilliiaacciióó  qquuee  vvaa  
ppaassssaarr  ddaavvaanntt  mmeeuu  ii  bbeenn  sseegguurr  qquuee  eellll  ppeennssaa  eell  mmaatteeiixx..  SSii  ss''hhaa  
ddee  rreeccrriimmiinnaatt  uunnaa  ffeeiinnaa  mmaall  ffeettaa,,  mmaaii  ss''hhaa  ddee  ffeerr  ddaavvaanntt  dd''uunn  
tteerrcceerr,,  ééss  iimmppeerrddoonnaabbllee..  
  
UUnn  ddiiaa,,  ll''úúllttiimm  ggeerreenntt  vvaa  vvoolleerr  ccuullppaarr--mmee  aa  mmii  ddeell  rreettaarrdd  eenn  eell  
sseerrvveeii  ddee  lleess  ccoommaannddeess,,  vvaaiigg  rreepplliiccaarr--llii  aammbb  eell  mmaatteeiixx  ttoo  ddee  
vveeuu  aammbb  qquuèè  eellll  eemm  ppaarrllaavvaa  ii  ccoomm  sseemmpprree  ffeeiiaa  eenn  pprreessèènncciiaa  
dd’’aallttrreess..  CCoomm  qquuee  ddiissccuuttiirr  eerraa  ppeerrddrree  eell  tteemmppss,,  jjaa  qquuee  ppeerr  
aaccllaarriirr  lleess  ccoosseess  jjoo  ll''hhaavviiaa  dd''aaccuussaarr  aa  eellll  ddee  llaa  ssiittuuaacciióó,,  vvaaiigg  
ooppttaarr  ppeerr  ttaallllaarr--hhoo  eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss  ii  bbuussccaarr  uunnaa  aallttrraa  
ssoolluucciióó  mmééss  iinntteell··lliiggeenntt  ppeerr  ttaall  dd''eevviittaarr  nnoovveess  ii  ssiimmiillaarrss  
ssiittuuaacciioonnss..  AA  mmééss,,  eemm  ddoonnaavvaa  llaa  vvoollttaa  aa  mmii  ii  aannaavvaa  aa  aallttrreess  
nniivveellllss  ppeerr  iinnffoorrmmaarr--ssee  qquuaann  jjoo  nnoo  hhii  eerraa,,  sseemmpprree  eenn  mmoommeennttss  
qquuee  jjaa  nnoo  hhii  hhaavviiaa  uunnaa  ssoolluucciióó  iimmmmeeddiiaattaa  ppeerr  rreessoollddrree  eellss  
pprroobblleemmeess  ddee  sseerrvveeii  ddee  lleess  ccoommaannddeess  ii  ddoonnaavvaa  oorrddrreess,,  qquuee  jjoo  
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nnoo  hhaauurriiaa  ccoommpplleerrtt,,  ii  qquuee  eennccaarraa    eemmbboolliiccaavveenn  mmééss  eell  pprrooccééss  
ddee  pprroodduucccciióó..  
  
EEnn  ccoommeennççaarr  uunnaa  nnoovvaa  tteemmppoorraaddaa,,  ii  aaiixxíí  vvaaiigg  ccoonnttiinnuuaarr  ffiinnss  eell  
ffiinnaall,,  aammbb  ll''oorrddiinnaaddoorr  ddee  ccaassaa  ffeeiiaa  uunn  iinnffoorrmmee  ddee  llaa  ssiittuuaacciióó  ddee  
llaa  ffaabbrriiccaacciióó  sseettmmaannaallmmeenntt,,  ttrraammeetteenntt  ccòòppiieess  aa  ttoottss  eellss  ppuunnttss  
eenn  qquuèè  ll''iinnffoorrmmee  eerraa  nneecceessssaarrii,,  ccoommeennççaanntt  ppeerr  llaa  mmaatteeiixxaa  
ggeerrèènncciiaa..  AA  ll''iinnffoorrmmee  hhii  ccoonnssttaavveenn  lleess  ddaaddeess  mmééss  rreelllleevvaannttss::  
ddaatteess  dd''aarrrriibbaaddaa  ddee  lleess  ccoommaannddeess,,  ddaatteess  ddee  ssooll··lliicciittuudd  
dd''aapprroovviissiioonnaammeenntt  ddee  mmaattèèrriieess  --  ppeerr  ppaarrtt  mmeevvaa  --  ii  pprreevviissiioonnss  
sseeggoonnss  ll''eevvoolluucciióó  ddee  lleess  vveennddeess  --  ttaammbbéé  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  mmeevvaa  
--  ddaatteess  eenn  qquuèè  ss''hhaavviieenn  ffeett  lleess  ccoommaannddeess  ddee  lleess  mmaattèèrriieess,,  eettcc..  
SSiigguuii  ppeerr  lleess  ddiiffiiccuullttaattss  ddee  ttrreessoorreerriiaa,,  qquuee  ffeeiiaa  qquuee  eess  ddoonnééss  
pprreeffeerrèènncciiaa  aa  aallttrreess  cclliieennttss  iinntteerreessssaattss  eenn  aapprroovviissiioonnaammeennttss  ddee  
mmaattèèrriieess  ((ffiillss))  pprroocceeddeennttss  dd''aallttrreess  sseecccciioonnss  ddee  llaa  mmaatteeiixxaa  
eemmpprreessaa,,  ssiigguuii  ppeerr  nnoo  aatteennddrree  ddeegguuddaammeenntt  lleess  ssooll··lliicciittuuddss  
qquuee  eess  ffeeiieenn  aa  llaa  sseecccciióó  ddee  ccoommpprreess,,  ssoottaa  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  
ddiirreeccttaa  ddee  ggeerrèènncciiaa,,  sseeggoonnss  lleess  nneecceessssiittaattss  ddee  mmaattèèrriieess,,  lleess  
ffaallllaaddeess  eenn  llaa  pprriimmeerraa  ooppeerraacciióó  ((ttiissssaattggee))  eerreenn  ccoonnssttaannttss,,  ttoott  ii  
qquuee  aa  mmééss  ddee  ll''iinnffoorrmmee  sseettmmaannaall  ffeeiiaa  ccoommuunniiccaattss  eessccrriittss  
ddiirreeccttaammeenntt  aa  ggeerrèènncciiaa  rreemmaarrccaanntt  eellss  ppuunnttss  nneeggrreess..  VVaa  
aarrrriibbaarr  uunn  mmoommeenntt  eenn  qquuèè  eellss  mmeeuuss  ccoonnttaacctteess  aammbb  ggeerrèènncciiaa  
ppeerr  ppaarrllaarr  ddee  llaa  pprroodduucccciióó  eerreenn  qquuaassii  nnuullss,,  ii  ssii  eess  rreeqquueerriiaa  
iinnffoorrmmaacciióó  aa  aallttrreess  nniivveellllss  ----  ppeerr  ssoottaa  mmeeuu  ----  ppeerr  rreeccllaammaarr  lleess  
ccoommaannddeess,,  lleess  rreessppoosstteess  qquuee  ssoolliieenn  oobbtteenniirr  ssoolliieenn  sseerr  sseemmpprree  
lleess  mmaatteeiixxeess  ::    
--  SSii  hhaagguuééssssiiuu  ffeett  lleess  ccoommaannddeess  ddee  pprriimmeerreess  mmaattèèrriieess  aa  tteemmppss  
nnoo  hhii  hhaauurriieenn  ttaanntteess  ffaallllaaddeess..  EEllss  mmeeuuss  iinnffoorrmmeess,,  ttoottaallmmeenntt  
rreeaallss,,  qquuee  ccoonnssttaannttmmeenntt  mmaarrccaavveenn  ll''eessttaatt  ddee  llaa  pprroodduucccciióó,,  
ffeeiieenn  mmoolltt  mmaall  aa  llaa  ggeerrèènncciiaa,,  jjaa  qquuee  nnoo  ppooddiiaa  aaccuussaarr  aa  nniinnggúú  
eenn  ppaarrttiiccuullaarr  qquuee  nnoo  ffooss  eellllaa  mmaatteeiixxaa..  
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EEEEEEEEllllllllssssssss        ccccccccoooooooommmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaattttttttssssssss        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        eeeeeeeessssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiitttttttt,,,,,,,,        eeeeeeeellllllllssssssss        mmmmmmmmoooooooonnnnnnnnssssssssttttttttrrrrrrrruuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiissssssss        oooooooo        eeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrroooooooollllllll        ddddddddeeeeeeee        
qqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttaaaaaaaatttttttt........        
  
UUnn,,  oo  uunnaa  ccoonnsseelllleerraa  vvaa  rreeccoommaannaarr  aa  ggeerrèènncciiaa  qquuee  llaa  rreellaacciióó  
eennttrree  ddiiffeerreennttss  nniivveellllss  ddee  ll''eemmpprreessaa  ss''hhaavviieenn  ddee  ffeerr  mmiittjjaannççaanntt    
ccoommuunniiccaattss  eessccrriittss..  AAiixxòò  eemm  vvaa  vveenniirr  ccoomm  ll''aanneellll  aall  ddiitt,,  jjaa  qquuee  
mm''eessttaallvviiaavvaa  ddee  ppeerrddrree  tteemmppss  eenn  ccoonnttaacctteess  ppeerrssoonnaallss,,  qquuee  
ttaammppoocc  mm''aaggrraaddaavveenn  mmaassssaa  ii,,  aa  mmééss,,  aammbb  aaqquueesstt  ssiisstteemmaa  
sseemmpprree  tteenniiaa  ccoonnssttàànncciiaa  ddee  ttoott  eell  qquuee  hhaavviiaa  ttrraammééss  aallss  aallttrreess  ii  
eell  qquuee  hhaavviiaa  rreebbuutt  dd''eellllss..  JJoo  eerraa,,  ddee  bboonn  ttrrooss,,  eell  qquuee  mmééss  
ccoommuunniiccaattss  ffeeiiaa..  EEnn  ooccaassiioonnss  vvaaiigg  rreebbrree    ccoommuunniiccaattss  ddee  
ggeerrèènncciiaa  ttoottaallmmeenntt  ccoonnttrraaddiiccttoorriiss  eennttrree  eellllss,,  ppeerròò  jjoo  eellss  
gguuaarrddaavvaa  ttoottss..    
  
DDoonnaatt  eell  ggrraann  nnoommbbrree  dd''aarrttiicclleess  ppeerr  tteemmppoorraaddaa  qquuee  eess  
ppoossaavveenn  eenn  ffaabbrriiccaacciióó,,  vvaamm  aarrrriibbaarr  aa  ffeerr  cciinncc  oo  ssiiss  mmoossttrraarriiss  
ppeerr  cclliieennttss  eessppeecciiaallss  eenn  uunnaa  tteemmppoorraaddaa,,  qquuee  ssuummaavveenn  225500  oo  
330000  mmooddeellss,,  qquuee  mmuullttiipplliiccaattss  ppeerr  2200  oo  4400  ppeecceess  ppeerr  ccaaddaa  
mmooddeell,,  sseeggoonnss  ddeessttíí  ddeell  mmoossttrraarrii,,  rreepprreesseennttaavveenn  uunn  ccoosstt    
eeqquuiivvaalleenntt  aall  1100  %%  ddee  llaa  vveennddaa  ddee  llaa  tteemmppoorraaddaa..    
  
EEll  ppeerrcceennttaattggee  ddee  ssaallddooss  oo  ffaallllaaddeess  eenn  llaa  ccoonnffeecccciióó  ddee  lleess  
ppeecceess  eerraa  mmoolltt  eelleevvaatt  ii  ppeerr  ddeessccaarrrreeggaarr  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  aa  
lleess  ooppeerrààrriieess  qquuee  ffeeiieenn  eell  ccoonnttrrooll  ffiinnaall,,  vvaaiigg  eessttaabblliirr  ppeerr  nnoorrmmaa  
qquuee  sseeppaarreessssiinn  ttoottaa  ppeeççaa  qquuee  eellss  ffeess  dduubbttaarr  ddee  ddoonnaarr--llaa  ccoomm  
aa  bboonnaa  ii  ddiiààrriiaammeenntt  jjoo  mmaatteeiixx  eenn  ffeeiiaa  llaa  sseelleecccciióó..  FFiinnss  ii  ttoott  eennss  
aannoottààvveemm  eell  ttiippuuss  ddee  ddeeffeeccttee  ppeerr  ssii  hhii  hhaavviiaa  aallgguunnaa  
rreeccllaammaacciióó..  LLeess  rreeccllaammaacciioonnss  sseemmpprree  vveenniieenn  ddee  ffuuttiilleesseess  ppeerr  
jjuussttiiffiiccaarr  llaa  ddeevvoolluucciióó  ddeell  ggèènneerree  ppeell  cclliieenntt  qquuee  ss''hhaavviiaa  
eeqquuiivvooccaatt  eenn  ccoommpprraarr  ll''aarrttiiccllee,,  oo  nnoo  eessttaavvaa  eenn  ccoonnddiicciioonnss  
dd''aassssuummiirr--nnee  eell  ppaaggaammeenntt..    
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LLaa  mmeessuurraa  dd''iinntteerrvveenniirr  ppeerrssoonnaallmmeenntt  eenn  eell  ccoonnttrrooll  ffiinnaall  ddee  llaa  
ffaabbrriiccaacciióó  llaa  vvaaiigg  hhaavveerr  ddee  pprreennddrree  ppeerr  lleess  aaccuussaacciioonnss  ddee  llaa  
ggeerrèènncciiaa,,  oo  aaffiinnss  aa  llaa  mmaatteeiixxaa,,  ppeerr  ddeettaallllss  aabbssuurrddss..  UUnn  ffiill  aall  
ffiinnaall  dd''uunnaa  ccoossttuurraa,,  eennttrree  eellss  mmoollttss  qquuee  hhii  qquueeddeenn  ii  qquuee  uunnaa  
ooppeerrààrriiaa  ddeeiixxii  ddee  ttaallllaarr  aa  ll''iinntteerriioorr  dd''uunnaa  ppeeççaa,,  ééss  
ppeerrffeeccttaammeenntt  aaddmmiissssiibbllee..  AArrttiicclleess  ddee  ppoocc  pprreeuu  ddee  vveennddaa  ii  dd''uunn  
eelleevvaatt  ccoosstt  ddee  ffaabbrriiccaacciióó,,  nnoo  ppooddeenn  tteenniirr  uunnaa  ppeerrffeecccciióó  
aabbssoolluuttaa  ii  mmoolltteess  ffaallllaaddeess  eell  ccoonnssuummiiddoorr  ddiiffíícciillmmeenntt  lleess  
ddeetteeccttaa,,  eenn  uunnaa  ppaarraauullaa,,  ss''hhaa  ddee  ssaabbeerr  vveeuurree  qquuèè  ééss  eell  qquuee  eell  
ccoonnssuummiiddoorr  ddeetteeccttaarràà  ii  nnoo  aaddmmeettrràà,,  ttoottaa  llaa  rreessttaa  ééss  aaddmmiissssiibbllee  
ssii  eell  ffaabbrriiccaanntt  ssaapp  eell  qquuee  eess  ffaa  ii  ééss  eexxppeerrtt  eenn  eell  sseeccttoorr..  
  
EEnn  cceerrttaa  ooccaassiióó,,  qquuaann  jjaa  hhaavvííeemm  ffaabbrriiccaatt  llaa  mmeeiittaatt  ddee  lleess  
ccoommaannddeess  dd''uunn  mmooddeell  eessttaammppaatt  aammbb  eell  ddiibbuuiixx  dd''uunn  ppoollllaassttrree  ii  
eell  nnoomm  dd''uunnaa  ddiissccootteeccaa  aammeerriiccaannaa  ddiittaa  RRoossppeerr,,  qquuee  hhaavviiaa  
ppoorrttaatt  uunn  ddeellss  mmeeuuss  ffiillllss  qquuaann  eessttuuddiiaavvaa  aa  EEEEUUUU,,  eennss  
aaddoonnààrreemm  qquuee  eenn  ppllaannxxaarr  ll''aarrttiiccllee  ss''eennccoonnggiiaa  dd''uunnaa  ffoorrmmaa  
aallaarrmmaanntt,,  aa  ccaauussaa  ddee  llaa  ccoommppoossiicciióó  ddee  llaa  mmaattèèrriiaa..  LLaa  rreedduucccciióó  
ccoorrrreessppoonniiaa  aa  dduueess  ttaalllleess;;  vvaa  sseerr  uunnaa  ffaallllaaddaa  eenn  ffeerr  eellss  
pprroottoottiippuuss,,  ppeerr  nnoo  hhaavveerr  eexxppeerriimmeennttaatt  pprroouu  eell  ccoommppoorrttaammeenntt  
ddeell  tteeiixxiitt,,  oo  bbéé,,  eell  ffiillaaddoorr  hhaavviiaa  vvaarriiaatt  llaa  ccoommppoossiicciióó  ddee  lleess  
mmaattèèrriieess  ddeell  ffiillaatt..  SSii  ffèèiieemm  ccóórrrreerr  lleess  ttaalllleess  hhaavvííeemm  ddee  ssaallddaarr  llaa  
mmeeiittaatt  ddeell  qquuee  tteennííeemm  eenn  ffaabbrriiccaacciióó..  SSoottaa  llaa  mmeevvaa  
rreessppoonnssaabbiilliittaatt  ii  sseennssee  pprrooppaaggaarr--hhoo,,  vvaaiigg  oorrddeennaarr  qquuee  eess  
ccoonnttiinnuuééss  llaa  ffaabbrriiccaacciióó;;  eess  vvaa  sseerrvviirr  ttoott  ll''aarrttiiccllee  ddeessffaassaatt  eenn  
dduueess  ttaalllleess  mmééss  ppeettiitteess  ii  nnoo  hhii  vvaa  hhaavveerr  nnii  uunnaa  ssoollaa  rreeccllaammaacciióó  
nnii  ddeevvoolluucciióó..  AA  ccaauussaa  ddeell  ccaannvvii  ccoonnssttaanntt  dd''aarrttiicclleess  ii  mmooddeellss  ddee  
ffaabbrriiccaacciióó  ééss  ccoommpprreennssiibbllee  qquuee  ssuucccceeeeiixxiinn  ttaanntteess  ffaallllaaddeess..  HHee  
sseennttiitt  mmoolltteess  vveeggaaddeess  ccoommeennttaarriiss  dd''aammiiccss  qquuee  eennccaarraa  tteenneenn  eell  
nneeggooccii  eenn  ffuunncciioonnaammeenntt,,  ddiieenntt  ::  
--  EEmm  ppeennssoo  qquuee  ccaaddaa  ddiiaa  ssóócc  mmééss  bbuurrrroo,,  jjaa  qquuee  ccaaddaa  ddiiaa  
tteenniimm  mmééss  ffaallllaaddeess..  
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LL''aannyy  11998855  PPrriivvaattaa,,  ll''eemmpprreessaa  qquuee  ss''hhaavviiaa  ssiittuuaatt  ccoomm  aa  
ccaappddaavvaanntteerraa  ddee  ttootteess  lleess  dd''OOlloott  ii  ddeell  ppaaííss  eenn  llaa  ffaabbrriiccaacciióó  
dd''aarrttiicclleess  ddee  rreeggeenneerraatt,,  ddoonnaanntt--llooss  uunn  aaiirree  ddeesseennffaaddaatt  ii  
mmooddeerrnn,,  mmoolltt  aacccceeppttaattss  ppeell  jjoovveenntt,,  vvaa  ffeerr  uunnaa  ooffeerrttaa  ppeerr  llllooggaarr  
llaa  nnoossttrraa  eemmpprreessaa..  LLaa  pprrooppoossttaa  ccoonnssiissttiiaa  eenn  llllooggaarr  ttoottaa  
ll''eemmpprreessaa,,  ppeerrssoonnaall  iinnccllòòss,,  ii  ppaaggaarr  ttootteess  lleess  mmaattèèrriieess  eenn  
eexxiissttèènncciiaa  aa  pprreeuu  ddee  mmeerrccaatt,,  ppeerr  uunn  pprreeuu  ddee  lllloogguueerr  dd''uunn  mmiilliióó  
ddee  ppeesssseetteess  aall  mmeess,,  oo  ddee  mmiigg  mmiilliióó  llllooggaanntt  ssoollaammeenntt  lleess  
sseecccciioonnss  ddee  ggèènneerree  ddee  ppuunntt  eexxccllooeenntt  llaa  sseecccciióó  ddee  ffiillaattuurraa..  
  
EErraa  uunnaa  mmoolltt  bboonnaa  ooffeerrttaa  ii  nnoo  vvaa  sseerr  aacccceeppttaaddaa  ppeell  CCoonnsseellll  
dd''AAddmmiinniissttrraacciióó,,  ppeerrqquuèè  ssee  ssuuppoossaa  qquuee  llaa  pprreessssiióó  ddeell  ggeerreenntt  
vvaa  pprreevvaalleerr..  PPooccss  ssaabbiieenn  qquuee  aaqquueesstt  tteenniiaa  aallttrreess  ppllaannss  ii  aaiixxòò  llii  
hhaauurriiaa  ssuuppoossaatt  nnoo  ppooddeerr--llooss  rreeaalliittzzaarr..  AA  mmii  ttaammbbéé  eemm  ssaabbiiaa  
ggrreeuu  qquuee  hhaagguuééssssiimm  dd''aarrrriibbaarr  aa  ll''eexxttrreemm  dd''hhaavveerr  ddee  llllooggaarr  
ll''eemmpprreessaa,,  ppeerròò  nnoo  vvaaiigg  ffeerr  rreess  nnii  eenn  uunn  sseennttiitt  nnii  eenn  ll’’aallttrree,,  
ccoossaa  qquuee  aallgguunnss  eemm  rreeccrriimmiinnaarreenn,,  aammbb  rraaóó..  EEnnccaarraa  qquuee  jjoo  
hhaagguuééss  rreeccoollzzaatt  llaa  pprrooppoossttaa,,  nnoo  eessttaanntt  aall  CCoonnsseellll,,  ppooccaa  ccoossaa  
hhaauurriiaa  ppoogguutt  ffeerr  ii  ssii  hhaagguuééss  eessttaatt  ccoonnsseelllleerr  ----  nnoo  ssee  ssaabbrràà  mmaaii  
qquuiinnaa  hhaauurriiaa  sseett  llaa  mmeevvaa  aaccttiittuudd  ----  ii  hhaagguuééss  rreeccoollzzaatt  llaa  
pprrooppoossttaa,,  bbeenn  sseegguurr  qquuee  ttaammppoocc  hhaauurriiaa  aaccoonnsseegguuiitt  ggrraann  ccoossaa,,  
eennccaarraa  hhii  hhaavviiaa  ll''oorrgguullll  ddee  ccoonnssiiddeerraarr--ssee  ll''eemmpprreessaa  mmééss  
iimmppoorrttaanntt  ddeell  sseeccttoorr..    AAqquueesstt  vvaa  sseerr  uunn  aallttrree  ggrraann  eerrrroorr  ddee  llaa  
ddiirreecccciióó  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  jjaa  qquuee  dd''hhaavveerr  aarrrriibbaatt  aa  uunnaa  eenntteessaa  
aammbb  PPrriivvaattaa,,  nnoossaallttrreess  hhaauurrííeemm  ssaallvvaatt  eell  ppaattrriimmoonnii,,  eennccaarraa  qquuee  
PPrriivvaattaa  ttaammbbéé  hhaaggii  ddeessaappaarreegguutt  vvííccttiimmaa  ddee  llaa  pprròòppiiaa    
ssuuppèèrrbbiiaa..  
  
PPrriivvaattaa  vvaa  iinntteennttaarr  ccoommpprraarr  aacccciioonnss  ddee  CCooffaassaa  ii  hhoo  vvaa  
aaccoonnsseegguuiirr  eenn  mmoolltt  ppooccaa  eessccaallaa  aa  ccaauussaa  ddee  llaa  pprreessssiióó  ddee  llaa  
ddiirreecccciióó  ddee  CCooffaassaa  ppeerr  eevviittaarr--hhoo,,  aadddduuiinntt  lleess  ccllààuussuulleess  ddeellss  
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eessttaattuuttss  qquuee  qquuaann  ccoonnvveenniiaa  eess  ffeeiieenn  sseerrvviirr,,  sseemmpprree  eenn  
bbeenneeffiiccii  ddee  llaa  ddiirreecccciióó..  LLaa  mmeevvaa  mmaarree,,  uussuuffrruuccttuuààrriiaa  ddee  lleess  
aacccciioonnss  ddeell  mmeeuu  ppaarree,,  vvaa  ddeemmaannaarr  ccoonnsseellll  aa  ll''aaddvvooccaatt  ddee  
PPrriivvaattaa  eenn  aaqquueesstt  aaffeerr,,  ppeerr  vveennddrree  lleess  sseevveess  aacccciioonnss  ii  sseemmbbllaa  
sseerr  qquuee  aaqquueesstt  llii  vvaa  ddeessaaccoonnsseellllaarr,,  ccoossaa  qquuee  nnoo  vvaaiigg  eenntteennddrree  
mmaaii..  BBeenn  sseegguurr  qquuee  llaa  mmeevvaa  mmaarree  nnoo  vvaa  iinnssiissttiirr  eenn  llaa  vveennddaa  
ppeennssaanntt  qquuee  aaiixxòò  eemm  ppooddrriiaa  ppeerrjjuuddiiccaarr,,  eenn  sseerr  jjoo  eemmpplleeaatt  ddee  
ll''eemmpprreessaa..  MMoolltteess  vveeggaaddeess  llaa  mmeevvaa  mmaarree  vveeiiaa  lleess  ccoosseess  aammbb  
mmoollttaa  ccllaarreeddaatt  ii  eellss  mmééss  jjoovveess  ssoovviinntt  nnoo  ffaann  ggaaiirree  ccaass  ddee  
ll''eexxppeerriièènncciiaa  ddeellss  mmééss  ggrraannss..  
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PPrrooppoossttaa  ddee  lllloogguueerr  ddee  PPRRIIVVAATTAA  
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EEnn  uunnaa  ddee  lleess  ffrreeqqüüeennttss  vviissiitteess  aa  llaa  ffaarrmmààcciiaa  ddeell  mmeeuu  ccuunnyyaatt,,  
vvaaiigg  aassssaabbeennttaarr--mmee  qquuee  uunn  nnoouu  ""aasssseessssoorr""  hhaavviiaa  aatteerrrraatt  aa  
ll''eemmpprreessaa,,  sseeggoonnss  uunnaa  cclliieennttaa  ii  mmoolltt  bboonnaa  aammiiggaa  ddee  llaa  ffaammíílliiaa  
ddeell  mmeeuu  ccuunnyyaatt..  LLaa  sseennyyoorraa  aasssseegguurraavvaa  qquuee  ll''eemmpprreessaa  
ccoommeennççaarriiaa  aa  aannaarr  bbéé,,  ppeerrqquuèè  aaqquueesstt  ""aasssseessssoorr"",,  ppaarreenntt  ddeell  
sseeuu  mmaarriitt,,  eerraa  ppeerrssoonnaa  mmoolltt  iimmppoorrttaanntt..  EErraa  uunn  ddeellss  ttaannttss  ii  
eessttrraannyyss  ""ffiittxxaattggeess""  ddee  ll''úúllttiimm  ggeerreenntt,,  ppeerrssoonneess  ssoorrttiiddeess  qquuii  ssaapp  
dd''oonn  ii  qquuee  sseemmpprree  aaccaabbaavveenn  eennggrruuiixxiinntt  eell  ppaaqquueett  ddee  xxuurrmmeerrss  
qquuee  úúllttiimmaammeenntt  ppaassssaarreenn  ppeerr  ll''eemmpprreessaa..    
  
EEnnss  aassssaabbeennttààrreemm  eenn  uunnaa  aasssseemmbblleeaa  qquuee  eell  ddiitt  ""aasssseessssoorr""  jjaa  
ffoorrmmaavvaa  ppaarrtt  ddeell  CCoonnsseellll  ii  ssee  llii  hhaavviieenn  ttrraassppaassssaatt  uunn  iimmppoorrttaanntt  
ppaaqquueett  dd''aacccciioonnss  qquuee  eessttaavvaa  eenn  ppooddeerr  ddee  llaa  mmaatteeiixxaa  eemmpprreessaa..  
TToott  pplleeggaatt  uunnaa  ooppeerraacciióó  bbeenn  eessttrraannyyaa  qquuee  nniinnggúú  ssaapp,,  oo  qquuaassii  
nniinnggúú,,  ccoomm  vvaa  aaccaabbaarr,,  eell  qquuee  ééss  sseegguurr  ééss  qquuee  eell  ppeerrssoonnaattggee  
nnoo  vvaa  ppeerrddrree  eell  tteemmppss  ii  sseennssee  ssaabbeerr  qquuaann  ii  ppeerrqquuèè,,  vvaa  
ddeessaappaarrèèiixxeerr..  
  
EEnnttrree  eellss  mmoollttss  mmoossttrraarriiss  qquuee  ss''hhaavviieenn  ddee  ffeerr  ppeerr  eennccààrrrreecc  ddee  
cclliieennttss,,  aa  vveeggaaddeess  nnoouuss  ii  qquuee  vvoolliieenn  eell  mmoossttrraarrii  pprrooppii,,  nn’’hhii  
hhaavviiaa  uunn  qquuee  eemm  vvaa  ffeerr  bboonnaa  iimmpprreessssiióó,,  ppeerròò  ccoomm  qquuee  jjaa  
sseemmbbllààvveemm  ffaabbrriiccaannttss  ddee  mmoossttrraarriiss  vvaaiigg  oorrddeennaarr  aall  
ddeeppaarrttaammeenntt  ccoorrrreessppoonneenntt  qquuee  eell  ddeeiixxeessssiinn  ppeell  ffiinnaall..  AAll  ccaapp  
dd''uunnss  ddiieess,,  eenn  aannaarr  aall  ddeeppaarrttaammeenntt  ddee  ddiisssseennyy  eessttaavveenn  ttoottss  
eessvveerraattss  ppeerrqquuèè  eell  ggeerreenntt  eellss  hhaavviiaa  rreeccllaammaatt  eell  ddiitt  mmoossttrraarrii  ii  
eenn  vveeuurree  qquuee  nnoo  ss''hhaavviiaa  ffeett  rreess  vvaa  mmuunnttaarr  uunn  eessppeeccttaaccllee  eenn  eell  
mmaatteeiixx  mmoommeenntt  qquuee  jjoo  eennttrraavvaa  aa  llaa  ssaallaa  ii  eellll  aafflluuiixxaavvaa  eell  ttoo  eenn  
vveeuurree’’mm..  LLaa  sseevvaa  aaccttiittuudd  eerraa  ddiiffeerreenntt  ddee  llaa  nnoorrmmaall  ddee  qquuaann  eess  
ppoossaavvaa  ffrreennèèttiicc  ii  eemm  vvaa  ffeerr  ppeennssaarr  qquuee  aaqquueellll  nnoo  eerraa  uunn  
mmoossttrraarrii  ccoorrrreenntt,,  ppeerròò  nnoo  ssoossppiittaavvaa  qquuèè  eerraa  eell  qquuee  eell  ffeeiiaa  
ddiiffeerreenntt  ddeellss  aallttrreess..  
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DD''aaqquueellll  mmoossttrraarrii  qquuee  eemm  vvaa  sseemmbbllaarr  eessppeecciiaall  ssee''nn  vvaarreenn  
ffaabbrriiccaarr  ppooqquueess  ppeecceess,,  ppeerròò  eenn  llaa  tteemmppoorraaddaa  sseeggüüeenntt  dd''uunn  
nnoouu  mmoossttrraarrii  jjaa  ssee''nn  ffaabbrriiccaarreenn  mmééss,,  ffiinnss  qquuee  eenn  uunn  ppaarreellll  
dd''aannyyss  jjaa  ssuuppeerraavvaa  eenn  qquuaannttiittaatt  eellss  pprrooppiiss  ddee  llaa  ccaassaa,,  eerreenn  eellss  
mmoossttrraarriiss  dd''uunnaa  eemmpprreessaa  qquuee  hhaavviieenn  ffuunnddaatt  eell  nneebboott  ddeell  mmeeuu  
""ggeerrmmàà"",,  uunn  ddiisssseennyyaaddoorr  qquuee  eerraa  eell  ddee  mmééss  ttaallllaa  qquuee  jjoo  hhaavviiaa  
ccoonneegguutt,,  eell  mmeeuu  ""ggeerrmmàà""  ii  eell  sseeuuss  ggeerrmmaannss  ----  eell  ggeerreenntt  ddee  llaa  
nnoossttrraa  eemmpprreessaa  ii  uunn  aallttrree  ggeerrmmàà  ccaappeellllàà..  VVeett  aaqquuíí  
ll''eemmpprreennyyaammeennttaa  ddeell  ggeerreenntt  qquuaann  eennss  rreettaarrddààrreemm  aa  ffeerr  eell  
pprriimmeerr  mmoossttrraarrii..        
  
SSeeggoonnss  eellss  eessttaattuuttss  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  aa  uunn  ggeerreenntt  nnoo  llii  eessttaavvaa  
ppeerrmmèèss  tteenniirr  uunn  nneeggooccii  qquuee  ccoommppeettííss  aammbb  llaa  mmaatteeiixxaa  
eemmpprreessaa..  LL''úúllttiimm  ggeerreenntt  nn''hhaavviiaa  mmuunnttaatt  uunn,,  uuttiilliittzzaanntt  llaa  nnoossttrraa  
eemmpprreessaa  ppeerr  ffaabbrriiccaarr  eellss  aarrttiicclleess  ddee  llaa  sseevvaa,,  jjaa  qquuee  aaqquueessttaa  
eerraa  uunnaa  ccoommeerrcciiaall,,  ddoonnaanntt  pprreeffeerrèènncciiaa  aallss  aarrttiicclleess  ddee  llaa  sseevvaa  
eemmpprreessaa  ii  ffeenntt  uunnss  ddeessccoommpptteess  mmééss  aallttss  ddeell  qquuee  eerraa  hhaabbiittuuaall..  
EEnn  ooccaassiioonnss  jjoo  hhaavviiaa  dd''eessccoollttaarr  eell  qquuee  eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss  eerraa  
eell  ggeerreenntt  dd''aaqquueessttaa  nnoovvaa  eemmpprreessaa  qquuee  ss''aannoommeennaavvaa  EEqquuiippoo''ss,,  
qquueeiixxaanntt--ssee  ddeellss  ddeessccoommpptteess  qquuee  eell  sseeuu  oonnccllee  eellss  ffeeiiaa  eerreenn  
mmoolltt  mmiinnssooss,,  mmeennttrree  jjoo,,  qquuee  ssuuppeerrvviissaavvaa  ttootteess  lleess  ddaaddeess  ppeerr  
ffeerr  eellss  eessccaannddaallllss,,  ii  sseegguuiiaa  ffeenntt  ttoottss  eellss  ccààllccuullss,,  eenn  ppaarraall··lleell,,  ppeerr  
ddeetteerrmmiinnaarr  eell  pprreeuuss  ffiinnaallss,,  ccoommpprroovvaavvaa  ccoomm  aammbb  eellss  aarrttiicclleess  
dd''EEqquuiippoo''ss  hhii  ppeerrddííeemm  mmééss  ddiinneerrss  qquuee  aammbb  eellss  aallttrreess..  DDuurraanntt  
eellss  úúllttiimmss  aannyyss  ddee  ll''eemmpprreessaa  eess  ppeerrddiiaa  uunnaa  mmiittjjaannaa  ddee  225500  
ppeesssseetteess  ppeerr  ppeeççaa  ffaabbrriiccaaddaa..  EEllss  vveenneeddoorrss  vvoolliieenn  pprreeuuss  
bbaaiixxooss  ppeerr  ffaacciilliittaarr  lleess  vveennddeess  ii  ll''eemmpprreessaa  nnoo  eessttaavvaa  
pprreeppaarraaddaa  ppeerr  ffaabbrriiccaarr  aa  uunn  pprreeuu  qquuee  ffooss  rreennddiibbllee  ii  
ccoommppeettiittiiuu..        
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CCaapp  aall  ffiinnaall  ddee  llaa  nnoossttrraa  eemmpprreessaa  hhii  vvaa  hhaavveerr  uunnaa  rruuppttuurraa  aammbb  
EEqquuiippoo''ss,,  nnoo  ppeerrqquuèè  eess  vvoollgguuééss  ttaallllaarr  aammbb  eell  ""cclliieenntt""  qquuee  
ddoonnaavvaa  mmééss  ppèèrrdduueess,,  ssiinnóó  ppeerr  llaa  ddeessaavviinneennççaa  eennttrree  eellss  ssoocciiss  
dd''EEqquuiippoo''ss,,  jjaa  qquuee  eell  ggeerreenntt  ddee  llaa  nnoossttrraa  eess  ddeeiiaa  qquuee  ttaammbbéé  hhoo  
vvoolliiaa  sseerr  ddee  ll''aallttrraa  ii  eellss  sseeuuss  ggeerrmmaannss  ii  nneebboott  nnoo  llii  ppeerrmmeetteerreenn..  
LLaa  rruuppttuurraa  vvaa  sseerr  ttaann  ffoorrttaa  ii  eessccaannddaalloossaa  qquuee  vvaarreenn  qquueeddaarr  
rreennyyiittss  eennttrree  eellllss..  FFiinnss  ii  ttoott  eell  ggeerrmmàà  ccaappeellllàà  ddeell  mmeeuu  ""ggeerrmmàà"",,  
qquuee  ttaammbbéé  eerraa  ssooccii  dd''EEqquuiippoo''ss,,  nnoo  ss''aammaaggaavvaa  ddee  ddiirr  
ppúúbblliiccaammeenntt..  
--  EEll    ffiillll  ddee  ppuuttaa  ddeell  mmeeuu  ggeerrmmàà  mm''hhaa  rroobbaatt  ffiinnss  ii  ttoott  eell  MMiissssaall..  
  
LL’’eemmbboolliicc  dd’’aaddvvooccaattss  ii  nnoottaarriiss  qquuee  ttiinngguueerreenn  lleess  dduueess  
eemmpprreesseess,,  oo  mmiilllloorr  ddiitt,,  eell  mmeeuu  ““ggeerrmmàà””  ii  eellss  sseeuuss  ggeerrmmaannss  ii  
nneebboott,,  ddeeiixxaanntt  ddee  ccoommppttee  ggrraannss  ppaarrttiiddeess  ddee  ggèènneerree,,  nnoo  hhii  hhaa  
ccaapp  dduubbttee  qquuee  ccoonnttrriibbuuïïrreenn  aa  ll’’eennffoonnssaammeenntt  ddee  llaa  nnoossttrraa,,  jjaa  
qquuee,,  ssii  bbéé  eenn  llaa  sseevvaa  ffaabbrriiccaacciióó  ss’’hhii  ppeerrddiieenn  mmééss  ddiinneerrss,,  ppiittjjoorr  
eerraa  qquuee  eess  ddeeiixxeessssiinn  ddee  ccoommppttee  ggrraannss  ppaarrttiiddeess  ii  ffiinnss  ii  ttoott  eenn  
eellss  ddooccuummeennttss  ppeerrttiinneennttss  eess  ppaarrllééss  ddee  ddeessttrruucccciióó  ddee  ggèènneerree..    
  
PPeerrssoonnaallmmeenntt,,  jjoo  vviivviiaa  uunnaa  ccaaddaa  vveeggaaddaa  mmééss  eessttrraannyyaa  ssiittuuaacciióó..  
LLaa  ddiirreecccciióó  ddee  ll''eemmpprreessaa  pprrooccuurraavvaa  iiggnnoorraarr--mmee  ttaanntt  ccoomm  
ppooddiiaa,,  jjaa  hhaavviiaa  aapprrèèss  aa  aannaarr  ppeerr  lleess  sseevveess,,  ppeerrqquuèè  ssaabbiiaa  qquuee  
jjoo  ddeessaapprroovvaavvaa  llaa  sseevvaa  ggeessttiióó  qquuaassii  aall  cceenntt  ppeerr  cceenntt..  EEnnss  
vvèèiieemm  aa  ffiinnaallss  ddee  mmeess  ppeerr  llaa  lliiqquuiiddaacciióó  ii  ssii  eennss  hhaavvííeemm  ddee  ddiirr  
aallgguunnaa  ccoossaa  hhoo  ffèèiieemm  qquuaassii    sseemmpprree  ppeerr  eessccrriitt..  TTaammppoocc  jjoo  nnoo  
eerraa  ccoomm  mmoollttss  qquuee  ccoonnttíínnuuaammeenntt  aannaavveenn  aa  ccoonnssuullttaarr  eell  qquuee  
hhaavviieenn  ddee  ffeerr  eenn  qqüüeessttiioonnss  ddee  ppooccaa  iimmppoorrttàànncciiaa..  MMoolltteess  
vveeggaaddeess  lleess  ""oorrddrreess""  qquuee  rreebbiiaa  ddee  ggeerrèènncciiaa  ppeerr  eessccrriitt,,  eess  
ccoonnttrraaddeeiieenn  aammbb  lleess  ddee  ddiieess  aanntteerriioorrss,,  jjaa  qquuee  jjoo  aaccoossttuummaavvaa  aa  
gguuaarrddaarr--lleess  ttootteess,,  ii  aallgguunneess  dd''eelllleess  eennccaarraa  lleess  gguuaarrddoo,,  ccoomm  hhee  
ddiitt  aabbaannss..  
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SSii  eerraa  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  mmeevvaa  qquuee  llaa  pprroodduucccciióó  ffuunncciioonnééss,,  jjoo  eerraa  
qquuii  hhaavviiaa  dd''oorrggaanniittzzaarr--llaa  ii  llaa  ddiirreecccciióó  nnoo  ssuuppoorrttaavvaa  qquuee  
oorrggaanniittzzééss  ttoorrnnss  ddee  nniitt,,  oo  ttrreebbaallllss  eellss  ddiissssaabbtteess,,  ii  ffiinnss  ii  ttoott  eellss  
ddiiuummeennggeess,,  ppeerr  ttaall  ddee  ccoommpplliirr  eellss  tteerrmmiinniiss  ddee  sseerrvveeii  ddeellss  
aarrttiicclleess,,  sseennssee  rreeqquueerriirr  llaa  sseevvaa  aapprroovvaacciióó..  RReebbiiaa  ppaarrtteess  eenn  
qquuèè  eemm  ddeeiieenn  qquuee  hhii  hhaavviieenn  aallttrreess  ssoolluucciioonnss  qquuee  ttrreebbaallllaarr  eenn  
ddiiuummeennggeess,,  jjaa  qquuee  eennttrree  aallttrreess  ccoosseess  eessttaavvaa  pprroohhiibbiitt,,  sseennssee  
ddiirr  mmaaii  qquuiinneess  eerreenn  aaqquueesstteess  ssoolluucciioonnss  mmiirraaccuulloosseess,,  ppeerròò  
qquuaann  eessttaavvaa  eenn  ffuunncciioonnaammeenntt  uunn  ttoorrnn  ddee  ttrreebbaallll  eessppeecciiaall,,  nnoo  
ss''aattrreevviieenn  aa  ddeessmmuunnttaarr--lloo..  EEll  qquuee  eenn  rreeaalliittaatt  nnoo  ssuuppoorrttaavveenn,,  ii  
aaiixxòò  qquuee  ll''eemmpprreessaa  eessttaavvaa  aa  lleess  aaccaabbaalllleess,,  eerraa  qquuee  aallgguunneess  
ccoosseess  ffuunncciioonneessssiinn  sseennssee  qquuee  llaa  ddiirreecccciióó  hhii  ppaarrttiicciippééss,,  qquuaann  
hhaauurriieenn  dd''hhaavveerr  eessttaatt  ccoonntteennttss  qquuee  hhii  hhaagguuééss  qquuii  lleess  ffeess  
ffuunncciioonnaarr..  
  
MMeennttrree  vvaa  dduurraarr  ll''èèxxiitt  ddeell  pprroodduuccttee  qquuee  ffaabbrriiccààvveemm,,  mmaaii  
vvààrreemm  ffeerr  ttoorrnnss  ddee  ttrreebbaallll  aa  llaa  sseecccciióó  ddee  ttiissssaattggee;;  ppeerr  ffeerr  mmééss  
pprroodduucccciióó  eess  ccoommpprraavveenn  mmééss  mmààqquuiinneess..  EEnn  ffaallllaarr  lleess  vveennddeess  
ssoollaammeenntt  ttrreebbaallllaavveenn  eellss  tteelleerrss  eell  tteeiixxiitt  ddee  lleess  qquuaallss  eess  vveenniiaa  ii  
ccoomm  qquuee  eerreenn  sseemmpprree  ppooccss  eess  ffeeiieenn  ttoorrnnss,,  ii,,  qquuaann  ccaapp  aall  ffiinnaall  
ffaallllaavveenn  eellss  aapprroovviissiioonnaammeennttss  ddee  mmaattèèrriiaa,,  ffiinnss  ii  ttoott  ffèèiieemm  ttrreess  
ttoorrnnss  ii  ttrreebbaallllààrreemm,,  eenn  ooccaassiioonnss,,  ddiissssaabbtteess  ii  ddiiuummeennggeess,,  ssii  
vveenniiaa  aall  ccaass  ccoomm  hheemm  ddiitt  aabbaannss..  NNoo  hhii  hhaavviiaa  aallttrraa  ssoolluucciióó..  CCoomm  
qquuee  eenn  eell  ttoorrnnss  ddee  nniitt  nnoo  hhii  hhaavviiaa  mmeeccàànniicc,,  eellss  tteenniiaa  ddiitt  qquuee  
ffiinnss  aa  lleess  ddoottzzee  ddee  llaa  nniitt  eemm  tteelleeffoonneessssiinn  ssii  tteenniieenn  uunn  pprroobblleemmaa..  
EEnn  vviiuurree  pprroopp  ddee  llaa  ffààbbrriiccaa,,  ppeerr  aa  mmii  nnoo  eerraa  ccaapp  mmoollèèssttiiaa,,    jjaa  
qquuee  qquuaassii  sseemmpprree  eerreenn  ppeettiitteess  ccoosseess  ii  aaiixxíí  nnoo  ppaarraavveenn  lleess  
mmààqquuiinneess..    
  
TTeeiixxiirr  eerraa  eell  pprriimmeerr  ppaass  ddee  llaa  ffaabbrriiccaacciióó  ii  nnoo  eennss  hhaavviiaa  dd''hhaavveerr  
ffaallllaatt  mmaaii..  NNoo  eemm  ccaannssaavvaa  ddee  rreeppeettiirr::  eennss  hheemm  ddee  ppoossaarr  
nneegguuiittoossooss  qquuaann  vveeiieemm  qquuee  uunnaa  ccaammppaannyyaa  nnoo  ccoommeennççaa  bbéé,,  jjaa  
qquuee  llllaavvoorrss  eell  ddeesseessppeerr  vviinnddrràà  aa  ll''hhoorraa  ddee  sseerrvviirr  lleess  
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ccoommaannddeess..    CCoomm  qquuaassii  sseemmpprree,,  ssii  vveenniieenn  aa  qquueeiixxaarr--ssee  ppeerr  llaa  
ffaallttaa  ddee  ggèènneerree  eenn  eell  mmoommeenntt  ddee  sseerrvviirr  lleess  ccoommaannddeess  
iinneevviittaabblleemmeenntt  eellss  ddeeiiaa  ::    
--  QQuuaann  aa  pprriinncciippii  ddee  tteemmppoorraaddaa  rreeccllaammaavvaa  llaa  pprriimmeerraa  mmaattèèrriiaa  
nnoo  eemm  ffèèiieeuu  ccaass,,  aarraa  jjaa  nnoo  hhii  hhaa  rreess  aa  ffeerr..    
  
AAccaabbaarreenn  ppeerr  nnoo  ddiirr--mmee  rreess,,  hhii  hhaavviiaa  ccoommpprroovvaannttss  ddee  lleess  
mmeevveess  rreeiitteerraaddeess  ppeettiicciioonnss  ddee  pprriimmeerraa  mmaattèèrriiaa  eenn  ccoommeennççaarr  
uunnaa  tteemmppoorraaddaa,,  nnoo  ss’’aatteenniieenn  ii  nnii  eenn  tteennííeemm  ccaapp  jjuussttiiffiiccaacciióó..  
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PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooppppppppoooooooosssssssstttttttteeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeee        nnnnnnnnoooooooovvvvvvvvaaaaaaaa        oooooooorrrrrrrrggggggggaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiittttttttzzzzzzzzaaaaaaaacccccccciiiiiiiióóóóóóóó........        
  
CCaapp  aa  ffiinnaallss  ddee  11998888,,  uunn  ddiiaa  rreebbéérreemm  uunn  ccoommuunniiccaatt  eenn  qquuèè  
ssee''nnss  ddeeiiaa  qquuee  eennss    pprreesseennttééssssiimm  aa  llaa  ssaallaa  ddee  jjuunntteess..  HHii  hhaavviiaa  
eellss  rreessppoonnssaabblleess  ii  aaddjjuunnttss  ddee  ttootteess  lleess  sseecccciioonnss  aa  ddiiffeerreennttss  
nniivveellllss,,  mmaassssaa  ggeenntt  aall  mmeeuu  ppaarreerr..  LLaa  rreeuunniióó  eerraa  ppeerr  pprreesseennttaarr--
nnooss  aallss  nnoouuss  oorrggaanniittzzaaddoorrss  ddee  ll''eemmpprreessaa  ii  ssee''nnss  vvaa  ddeemmaannaarr  
aallss  mmééss  qquuaalliiffiiccaattss  qquuee  pprreeppaarrééssssiimm  uunn  eessttuuddii  qquuee  rreefflleexxééss  ttoott  
eell  ffuunncciioonnaammeenntt  ddeell  pprrooppii  ddeeppaarrttaammeenntt..  EEll  qquuee  ppoorrttaavvaa  llaa  vveeuu  
ccaannttaanntt  eess  ddeeiiaa  CClleemmeennttee  SSaanncchheezz;;  eemm  vvaa  ffeerr  mmoolltt  bboonnaa  
iimmpprreessssiióó..  EEnnss  vvaa  ddiirr  qquuee  aall  ccaapp  dd''uunn  mmeess,,  qquuaann  ttoorrnnaarriiaa,,  aa  
mmééss  ddee  rreeccoolllliirr  eellss  ddeeuurreess  ddee  ttoottss,,  ppaarrllaarriiaa  ppeerrssoonnaallmmeenntt  aammbb  
ccaaddaassccuunn  ii  eennss  rreeccoommaannaavvaa  qquuee  ffóóssssiimm  eell  mmààxxiimm  ddee  ssiinncceerrss,,  
ffiinnss  ii  ttoott,,  llii  ppooddííeemm  ppaarrllaarr  mmaallaammeenntt  ddeell  ggeerreenntt,,  ssii  vveenniiaa  aall  ccaass..  
AAqquuíí  vvaa  ffaallllaarr..    
  
QQuuaann  vvaaiigg  tteenniirr  pprreeppaarraatt  uunn  vvoolluummiinnóóss  eessttuuddii  ddee  ll''ààrreeaa  qquuee  
eemm  ccoorrrreessppoonniiaa,,  jjaa  ffeeiiaa  uunn  mmeess,,  eemm  vvaaiigg  aassssaabbeennttaarr  qquuee  hhaavviiaa  
eessttaatt  ddeesseessttiimmaaddaa  llaa  ccoonnttrraaccttaacciióó  ddee  ll''eemmpprreessaa  CChheecckk  ss..aa..  ppeell  
CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó  aa  ccaauussaa  ddee  aa  ll''eelleevvaatt  ccoosstt  ddee  llaa  ggeessttiióó,,  
ddeeiieenn  ddeeuu  mmiilliioonnss..  EEmm  vvaa  sseemmbbllaarr  qquuee  eell  mmoottiiuu  pprriinncciippaall  eerraa  
llaa  ggrraann  sseerriioossiittaatt  ii  eevviiddeenntt  qquuaalliiffiiccaacciióó  ddeell  sseennyyoorr  SSaanncchheezz,,  ii  aall  
ggeerreenntt  nnoo  llii  ffeeiiaa  ccaapp  ggrrààcciiaa  qquuee  ttiinngguuééss  ccoonnttaacctteess  ppeerrssoonnaallss  
aammbb  ttoottss  nnoossaallttrreess,,  ppeerrqquuèè  ttootthhoomm  eess  ddeessccaabbddeellllaarriiaa  aa  gguusstt..    
  
CCoomm  qquuee  hhaavviiaa  ffeett  dduueess  ccòòppiieess  ddee  ll''eessttuuddii    ssooll··lliicciittaatt  ppeerr  
CChheecckk  ss..aa..,,  vvaaiigg  ccrreeuurree  ccoonnvveenniieenntt  ppaarrllaarr  aammbb  eell  sseennyyoorr  
SSaanncchheezz  ii  ccoonnvviinngguuéérreemm  qquuee  llii  ttrraammeettrriiaa  uunn  ccòòppiiaa,,  eennccaarraa  qquuee  
nnoo  hhii  hhaagguuééss  llaa  sseegguurreettaatt  qquuee  ss''aarrrriibbééss  aa  ccoonnttrraaccttaarr  eellss  
sseerrvveeiiss  dd’’aaqquueellllaa  eemmpprreessaa..  EEmm  ssaabbiiaa  ggrreeuu  qquuee  ttaannttaa  ffeeiinnaa  nnoo  
sseerrvviiss  ppeerr  aa  rreess..  EEmm  ffeeiiaa  llaa  sseennssaacciióó  qquuee  ssii  uunnaa  aallttrraa  ppeerrssoonnaa  
tteenniiaa  eell  ttrreebbaallll,,  aaqquueesstt  nnoo  hhaauurriiaa  eessttaatt  ttaann  eennddeebbaaddeess  
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JJaa  hhii  eessttaavvaa  aaccoossttuummaatt,,  ii  eennccaarraa  eemm  ppaassssaa,,  qquuee  aaqquueessttss  ttiippuuss  
ddee  ttrreebbaallllss,,  ccoomm  ssóónn  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  ddee  lleess  ddaaddeess  mmééss  
iimmppoorrttaannttss  ddeell  ffuunncciioonnaammeenntt  dd''uunnaa  eemmpprreessaa,,  aaddeeqquuaattss  aa  llaa  
sseevvaa  ddiirreecccciióó  ppeerr  ttaall  ddee  ppooddeerr  pprreennddrree  lleess  ddeecciissiioonnss  
ooppoorrttuunneess,,  eellss  ddeessttiinnaattaarriiss  nnoo  eenn  ffaacciinn  mmaassssaa  ccaass..  LL''úúllttiimm  
ggeerreenntt  eemm  ddeeiiaa  ssoovviinntt  qquuee  ffeeiiaa  lleess  ccoosseess  aa  uunn  nniivveellll  mmaassssaa  
eelleevvaatt  ii  nnoo  eemm  ppooddiieenn  sseegguuiirr,,  nnoo  ccrreecc  qquuee  ffooss  aaiixxíí,,  ppeerròò  mmoolltt  
ssoovviinntt  nnoo  eess  ddeemmaannaa  uunn  aaccllaarriimmeenntt  ppeerr  nnoo  ddoonnaarr  aa  eenntteennddrree  
qquuee  nnoo  eess  ccoommpprrèènn  uunn  ddeetteerrmmiinnaatt  ttrreebbaallll  ii  eess  rreebbuuttjjaa  ppeerr  
qquuaallsseevvooll  eexxccuussaa..  SSeemmbbllaa  mmeennttiiddaa  qquuee  eennss  ccoossttii  ttaanntt  ddee  lllleeggiirr  
ii  iinntteerreessssaarr--ssee  ppeerr  lleess  ccoosseess  ffeetteess  ppeellss  aallttrreess..  
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PPPPPPPPllllllllaaaaaaaannnnnnnnssssssss        ddddddddeeeeeeee        vvvvvvvviiiiiiiiaaaaaaaabbbbbbbbiiiiiiiilllllllliiiiiiiittttttttaaaaaaaatttttttt,,,,,,,,        ssssssssiiiiiiiinnnnnnnnddddddddiiiiiiiiccccccccaaaaaaaattttttttssssssss        iiiiiiii        ffffffffiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaallllllll........        
        
LLaa  ssiittuuaacciióó  hhaavviiaa  aarrrriibbaatt  aa  uunn  ppuunntt  eenn  qquuèè  nniinnggúú  ssaabbiiaa  qquuiinnss  
ppllaannss  tteenniiaa  llaa  ddiirreecccciióó  ddee  ccaarraa  aall  ffuuttuurr..  EEnnss  tteemmííeemm  qquuee  qquuaassii  
ttoott  eessttaavvaa  hhiippootteeccaatt  ii  nnoo  eess  pprreenniiaa  ccaapp  ddeecciissiióó..  DDaavvaanntt  aaqquueellllaa  
mmeennaa  dd''aabbaannddoonnaammeenntt  ii  aapprrooffiittaanntt  lleess  ddaaddeess  ddeell  ttrreebbaallll  qquuee  
eennss  hhaavviiaa  ddeemmaannaatt  ll''eemmpprreessaa  CChheecckk,,  vvaaiigg  pprrooppoossaarr--mmee  ffeerr  uunn  
ppllaa  ddee  vviiaabbiilliittaatt  aajjuuddaatt  eenn  llaa  sseevvaa  pprreesseennttaacciióó  ii  ccoonncclluussiioonnss  
ffiinnaallss  ppeell  mmeeuu  ffiillll  ppeettiitt  qquuee  eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss  ffeeiiaa  eell  sseerrvveeii  
mmiilliittaarr,,  ii  aammbb  aaqquueessttaa  eexxccuussaa  vvaa  oobbtteenniirr  aallgguunn  ppeerrmmííss..  
  
AA  mmeessuurraa  qquuee  aannaavvaa  aavvaannççaanntt  eenn  llaa  ccoonnffeecccciióó  ddeell  ppllaa  ddee  
vviiaabbiilliittaatt  ii  aannaavvaa  oobbtteenniinntt  iinnffoorrmmaacciióó  ddeell  ffuunncciioonnaammeenntt  ddee  lleess  
aallttrreess  sseecccciioonnss,,  tteenniiaa  eell  ccoonnvveenncciimmeenntt  qquuee  ffeeiiaa  2255  aannyyss  ttaarrdd..  
CCoomm  mmééss  iinnffoorrmmaacciióó  tteenniiaa  mmééss  ccllaarreess  eerreenn  lleess  ccoonncclluussiioonnss,,  
ffiinnss  aall  ppuunntt  qquuee  vveeiiaa  ppoossssiibbiilliittaattss  ddee  ppoorrttaarr--lloo  aa  tteerrmmee  aammbb  
èèxxiitt,,  ppeerròò,,  eenn  aassssaabbeennttaarr--mmee,,  mmééss  ttaarrdd,,  ddee  llaa  vveerrttaaddeerraa  
ssiittuuaacciióó  eeccoonnòòmmiiccaa  ii  aammbb  llaa  ddiirreecccciióó  ddee  ll''eemmpprreessaa  ddeell  
mmoommeenntt,,  eell  ppllaa  eess  ffeeiiaa  iinnvviiaabbllee..  EErraa  eell  nnoovveemmbbrree  ddeell  8899..    
  
FFííssiiccaammeenntt  ll''eemmpprreessaa  eerraa  mmaassssaa  ggrraann,,  eess  ppooddiiaa  rreedduuiirr  aa  uunnaa  
qquuaarrttaa  ppaarrtt,,  ffeerr--llaa  mmééss  ooppeerraattiivvaa  ii  aauuggmmeennttaarr  llaa  pprroodduucccciióó  ssii  
vveenniiaa  aall  ccaass..  MMééss  ddee  llaa  mmeeiittaatt  ddee  llaa  ssuuppeerrffíícciiee  eeddiiffiiccaaddaa  eessttaavvaa  
ooccuuppaaddaa  ppeerr  mmaaggaattzzeemmss  qquuaassii  bbuuiittss  oo  ooccuuppaattss  ppeerr  mmaattèèrriieess  
ffoorraa  dd''úúss  oo  iinnnneecceessssààrriieess..  SSeennssee  ggrraannss  iinnvveerrssiioonnss  ii  iinncciiddiinntt  
mmééss  eenn  llaa  mmeettooddoollooggiiaa  qquuee  eenn  llaa  tteeccnnoollooggiiaa  qquuee  
eeccoonnòòmmiiccaammeenntt  ééss  mmeennyyss  aasssseeqquuiibbllee  ii  eenn  mmoollttss  ccaassooss  nnoo  
iimmpprreesscciinnddiibbllee,,  eell  ppllaa  eerraa  mmoolltt  rraacciioonnaall,,  tteenniinntt  sseemmpprree  eenn  
ccoommppttee  qquuee  eell  pprroodduuccttee  aa  ffaabbrriiccaarr  sseegguuiirriiaa  sseenntt  ddee  lleess  
mmaatteeiixxeess  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess,,  jjaa  qquuee  eell  mmeerrccaatt  ii  llaa  ddeemmaannddaa  hhoo  
ppeerrmmeettiieenn..  
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IInneessppeerraaddaammeenntt  eess  ccoonnvvooccàà  aa  ttoott  eell  ppeerrssoonnaall  ddee  ll''eemmpprreessaa  aa  
uunnaa  rreeuunniióó  eenn  llaa  qquuaall  ssee''nnss  nnoottiiffiiccàà,,  ppeerr  ppaarrtt  ddeell  ssiinnddiiccaatt  
dd''UUGGTT,,  qquuee  ss''hhaavviieenn  aassssaabbeennttaatt  qquuee  ll''eemmpprreessaa  pprroojjeeccttaavvaa  uunnaa  
rreedduucccciióó  ddee  ppllaannttiillllaa  eenn  bbaassee  aa  uunn  ppllaa  ddee  vviiaabbiilliittaatt  qquuee  
ss''eessttaavvaa  pprreeppaarraanntt..  
  
TToott  ii  qquuee  eerraa  dd''eessppeerraarr,,  vvààrreemm  qquueeddaarr  bbaassttaanntt  ssoorrpprreessooss,,  
ppeerròò  eenn  rreeuunniioonnss  ppoosstteerriioorrss  ttootthhoomm  vvaa  eessttaarr  dd''aaccoorrdd  eenn  ddoonnaarr  
ppooddeerrss  aall  rreepprreesseennttaanntt  ddeell  ssiinnddiiccaatt  ppeerrqquuèè  aassssuummííss  llaa  ddeeffeennssaa  
ddeellss  nnoossttrreess  iinntteerreessssooss..  HHii  hhaavviiaa  cceerrttaa  ccuurriioossiittaatt  ppeerr  ppaarrtt  ddeell  
ppeerrssoonnaall  ddee  ll''eemmpprreessaa  ppeerr  vveeuurree  qquuèè  ffaarrííeemm  eellss  ppooccss  
aacccciioonniisstteess,,  eenn  cceerrttaa  mmaanneerraa  iimmppoorrttaannttss,,  qquuee  eennccaarraa  hhii  
qquueeddààvveemm,,  ii  eenn  vveeuurree  qquuee  ttoottss  eennss  ppoossààvveemm  aall  ccoossttaatt  ddeellss  
eemmpplleeaattss,,  aaqquueessttss  vvaarreenn  qquueeddaarr  mmoolltt  ccoommppllaagguuttss  ii  eellss  
ccoommppoonneennttss  ddeell  CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó  mmoolltt  eemmpprreennyyaattss  ppeerr  
llaa  nnoossttrraa  ddeecciissiióó..  TTaall  ccoomm  eessttaavvaa  llaa  ssiittuuaacciióó,,  hhaagguueerraa  eessttaatt  
aabbssuurrdd  aaccttuuaarr  dd''aallttrraa  mmaanneerraa,,  jjaa  qquuee  ppeerr  aallss  aacccciioonniisstteess  nnoo  vvaa  
qquueeddaarr  aabbssoolluuttaammeenntt  rreess  ii,,  eennccaarraa  qquuee  sseemmbbllii  
iinnccoommpprreennssiibbllee,,  ttoottss  eellss  aacccciioonniisstteess  ss’’hhii  vvaarreenn  ccoonnffoorrmmaarr,,  
aaccoossttuummaattss  ccoomm  eessttaavveenn  aa  nnoo  ddiissccrreeppaarr  mmaaii  ddee  llaa  ddiirreecccciióó..  
FFoorreenn  ccoonnsseeqqüüeennttss  ffiinnss  aall  ffiinnaall..  
  
AAiixxòò  nnoo  vvooll  ddiirr  qquuee  ppeerr  ppaarrtt  dd''aallgguunnss  aacccciioonniisstteess  nnoo  
iinntteenntteessssiinn  mmoouurree''ss  ppeerr  ttaall  dd''iinnfflluuiirr  eenn  lleess  ddeecciissiioonnss  aa  pprreennddrree,,  
ppeerròò,,  eenn  aaqquueessttss  ccaassooss,,  sseemmpprree  eess  ttéé  lleess  ddee  ppeerrddrree,,  ii  mmééss,,  
qquuaann  nnoo  hhii  hhaa  ll''hhààbbiitt  ddee  vvoolleerr  iinntteerrvveenniirr  eenn  eell  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  
ssoocciieettaatt..  TToottss  eellss  iinntteennttss  ffoorreenn  iinnúúttiillss::  rreeqquueerriimmeennttss  aall  CCoonnsseellll  
dd''AAddmmiinniissttrraacciióó,,  rreeuunniioonnss,,  uunnaa  dd''eelllleess  aall  cciinneemmaa  NNúúrriiaa,,  eennttrree  
aacccciioonniisstteess,,  eettcc..  
  
LLaa  ddiirreecccciióó  ddee  ll''eemmpprreessaa  tteenniiaa  ll''oobblliiggaacciióó  ddee  lllliiuurraarr  uunn  bbaallaannçç  
ddee  ssiittuuaacciióó  ddee  llaa  mmaatteeiixxaa  ii  eenn  vveeuurree''ll  ii  ccoommeennttaarr--lloo  aammbb  eell  
ttèèccnniicc  ddeell  ssiinnddiiccaatt  qquuee  ppoorrttaavvaa  ll''aaffeerr,,  ssee''mm  ppaassssaarreenn  lleess  
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ppooqquueess  ggaanneess  dd''iinntteennttaarr  llaa  mmééss  mmíínniimmaa  aacccciióó  ppeerr  ppoorrttaarr  aa  
tteerrmmee  eell  mmeeuu  ppllaa  ddee  vviiaabbiilliittaatt,,  ii  rreettiirraanntt  uunnaa  ccòòppiiaa  qquuee  hhaavviiaa    
lllliiuurraatt  aa  uunn  mmeemmbbrree  ddeell  CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó,,  vvaaiigg  ddoonnaarr--lloo  
ppeerr  mmoorrtt..  
  
MMeennttrreessttaanntt,,  ll''eemmpprreessaa  qquuee  hhaavviiaa  eessttaatt  ccoonnttrraaccttaaddaa  ppeerr  llaa  
ddiirreecccciióó  ppeerr  ffeerr  eell  nnoouu  ppllaa  ddee  vviiaabbiilliittaatt,,  sseegguuiiaa  aaccttuuaanntt  aa  
ll''oommbbrraa,,  ii  hhoo  ddiicc  aaiixxíí  ppeerrqquuèè  aa  ppaarrtt  ddee  llaa  ddiirreecccciióó,,  mmaaii  nniinnggúú  
nnoo  eellss  vvaa  vveeuurree,,  mmaaii  nnoo  vvaarreenn  ddeemmaannaarr  iinnffoorrmmaacciióó  aallss  
rreessppoonnssaabblleess  ddeellss  ddiiffeerreennttss  ddeeppaarrttaammeennttss,,  bbeenn  ddiiffeerreenntt  ddee  
ll''eemmpprreessaa  CChheecckk,,  qquuee  eennss  hhaavviiaa  ddoonnaatt  pprroovveess  ddee  ffeerr  lleess  ccoosseess  
aammbb  rraacciioonnaalliittaatt..  
  
EErraa  uunnaa  dd''aaqquueesstteess  eemmpprreesseess,,  aannoommeennaaddaa  CCuuaattrreeccaassaass,,  qquuee  
aabbuunnddeenn  mmoolltt,,  qquuee  eess  ddeeddiiqquueenn  aa  CCeennssoorrss  ddee  CCoommpptteess  ii  
CCoonnssuullttiinngg,,  ii  qquuee  ffaann  eell  qquuee  vvooll  eell  qquuee  eellss  ppaaggaa..  SSii  ll''eemmpprreessaa  
hhaagguuééss  eessttaatt  ccoonnttrraaccttaaddaa  ppeerr  ll''AAsssseemmbblleeaa  dd''AAcccciioonniisstteess,,  ssii  ééss  
qquuee  aaiixxòò  ffooss  ppoossssiibbllee  --  sseemmbbllaa  qquuee  eenn  ddiiuueenn  uunnaa  aauuddiittoorriiaa  
eexxtteerriioorr    --  bbeenn  sseegguurr  qquuee  hhaauurriieenn  aarrrriibbaatt  aa  uunneess  ccoonncclluussiioonnss  
bbeenn  ddiiffeerreennttss..  
  
AAqquueesstt  ppllaa  eennss  vvaa  sseerr  pprreesseennttaatt  ppeerr  uunn  ddeellss  qquuee  ll''hhaavviieenn  
eellaabboorraatt,,  ppeerrssoonnaa  jjoovvee  ii  ccllaarraammeenntt  iinneexxppeerrtt..  VVaa  ccoommeennççaarr  aa  
lllleeggiirr  eell  ppllaa  ii  nnoo  vvaarreenn  ppaassssaarr  nnii  cciinncc  mmiinnuuttss  eenn  iinntteerrrroommpprree''ll..  
CCoonnffeessssoo  qquuee  jjoo  hhaavviiaa  dd''aaccttuuaarr  mmééss  eedduuccaaddaammeenntt  ii  ddeeiixxaarr--lloo  
aaccaabbaarr,,  ppeerròò  nnoo  vvaaiigg  ppooddeerr  aagguuaannttaarr  qquuee  eennss  ffeessssiinn  ppaassssaarr  
bboouu  ppeerr  bbèèssttiiaa  ggrroossssaa..  EErraa  uunn  ppllaa  qquuee  eessttaavvaa  ffeett,,  ccoomm  ssooll  
ppaassssaarr,,  ppeerr  ppeerrssoonneess  oo  eemmpprreesseess  iinneexxppeerrtteess  qquuee  ll''úúnniiccaa  ccoossaa  
qquuee  pprreetteenneenn  ééss  ccoobbrraarr  uunn  ttrreebbaallll  qquuee  eellllss  ssaabbeenn  qquuee  nnoo  
sseerrvviirràà  ppeerr  aa  rreess,,  mmééss  bbeenn  ddiitt,,  qquuee  ssoollaammeenntt  sseerrvveeiixxeenn  ppeerr  
jjuussttiiffiiccaarr  llaa  sseevvaa  mmiinnuuttaa  ii  aammbb  ll''úúnniiccaa  pprrooppoossttaa  dd''uunnaa  rreedduucccciióó  
ddee  ppllaannttiillllaa,,  sseennssee  aappoorrttaarr  mmaaii  ccaapp  ppllaanntteejjaammeenntt  rraacciioonnaall  ddee  
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ffuuttuurr,,  sseennssee  eessttuuddiiaarr  aa  ffoonnss  lleess  ccaauusseess  ddee  llaa  ssiittuuaacciióó  ii  eellss  
rreemmeeiiss  ppeerrttiinneennttss,,  ssii  ééss  qquuee  nn''hhii  ppooddiieenn  hhaavveerr..  
  
EEll  ppoocc  qquuee  qquueeddaavvaa  sseennssee  hhiippootteeccaarr  vvaa  sseerr  hhiippootteeccaatt  ppeellss  
aasssseessssoorrss  ssiinnddiiccaallss  ----  aammbb  ppooddeerrss  ----  qquuee  ddeeffeennssaavveenn  eellss  
nnoossttrreess  iinntteerreessssooss  ii  ggrrààcciieess  aa  aaiixxòò  eellss  pprriimmeerrss  qquuee  ssoorrttíírreemm  
ddee  ll''eemmpprreessaa  ccoobbrrààrreemm  ttoott  eell  ccoonnvviinngguutt,,  llaa  rreessttaa  nnoo  sséé  ccoomm  eellss  
vvaa  aannaarr..  
  
LLeess  ddiissccuussssiioonnss  eennttrree  ssiinnddiiccaalliisstteess  ii  ddiirreecccciióó  ddee  ll''eemmpprreessaa  
vvaarreenn  sseerr  mmoolltt  dduurreess,,  ffiinnss  aa  ttaannccaarr--nnooss  aa  ll''eemmpprreessaa  dduurraanntt  uunn  
ppaarreellll  ddee  ddiieess;;  sseeggrreessttààrreemm  uunn  ccoonnsseelllleerr  ii  ffiinnss  ii  ttoott  eell  pprreessiiddeenntt  
ddeell  CCoonnsseellll..  EEll  ccoonnsseelllleerr  eerraa  eell  nneebboott  ddee  ll''oonnccllee  qquuee  jjoo,,  eenn  eell  
sseeuu  mmoommeenntt,,  hhaavviiaa  ttiinngguutt  iinntteerrèèss  qquuee  eennttrrééss  aa  ffoorrmmaarr  ppaarrtt  ddeell  
CCoonnsseellll..  
  
EEss  ppoossaarreenn  ppaallss  aa  lleess  ppoorrtteess  ddee  lleess  ooffiicciinneess  ii  nnoo  eess  ppeerrmmeettéé  
ssoorrttiirr  aa  nniinnggúú  ffiinnss  qquuee  ss''aarrrriibbééss  aa  uunn  aaccoorrdd,,  eess  ffoorrmmaarreenn  ttoorrnnss  
ppeerr  rrooddeejjaarr  lleess  ddeeppeennddèènncciieess  eenn  qquuèè  eess  ttrroobbaavveenn  eellss  
sseeggrreessttaattss,,  oo  eennss  ttrroobbààvveemm,,  jjaa  qquuee  eell  ccoonnsseelllleerr  sseeggrreessttaatt  
ddeegguuéé  ttéémmeerr  qquuee  llaa  ccoossaa  eemmppiittjjoorrééss  mmoolltt,,  vvaa  ddeemmaannaarr  llaa  
mmeevvaa  pprreessèènncciiaa  ii  aaiixxíí  vvaaiigg  ffoorrmmaarr  ppaarrtt  ddeellss  sseeggrreessttaattss..  
PPaassssaarreenn  lleess  hhoorreess  aammbb  aallgguunn  eennttrreeppàà  ddee  ttaanntt  eenn  ttaanntt  ii  ppeettiitteess  
rreeccrriimmiinnaacciioonnss  ddee  ll''aammiicc  ccoonnsseelllleerr,,  ddiieenntt--mmee  qquuee  mm''hhaavviiaa  
eeqquuiivvooccaatt..  
  
EEll  pprriinncciippaall  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll''eemmpprreessaa  qquuee  eennss  ddeeffeennssaavvaa,,  eell  
sseennyyoorr  LLuuqquuee,,  aammbb  qquuii  eess  vvaarreenn  tteenniirr  mmoolltteess  rreeuunniioonnss  aa  llaa  
mmaatteeiixxaa  eemmpprreessaa  ii  eenn  eellss  llooccaallss  ddeellss  ssiinnddiiccaattss  eenn  eellss  ddiieess  
pprreevviiss  ii  ppoosstteerriioorrss  aall  sseeggrreesstt  ddeellss  ccoonnsseelllleerrss,,  vvaa  ddeemmaannaarr  llaa  
mmeevvaa  ooppiinniióó  ppeerr  ttaall  dd''hhiippootteeccaarr  eell  qquuee  qquueeddaavvaa  nneett  ddee  
ccààrrrreegguueess  ii,,  ccoomm  nnoo  ppooddiiaa  sseerr  dd''aallttrraa  mmaanneerraa,,  vvaaiigg  aapprroovvaarr--
hhoo..  
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LLeess  ddiissccuussssiioonnss  eennttrree  eell  sseennyyoorr  LLuuqquuee  ii  eellss  eennllllaaççooss  ssiinnddiiccaallss  
ddee  ll''eemmpprreessaa,,  dd''uunnaa  ppaarrtt,,  ii  llaa  ddiirreecccciióó  ii  pprreessiiddeenntt  ddeell  CCoonnsseellll,,  
ddee  aallttrraa,,  ss''aallllaarrggaarreenn  ttoottaa  uunnaa  nniitt..  SS''hhaavviieenn  ddee  ffiixxaarr  lleess  
qquuaannttiittaattss  qquuee  hhaavviiaa  ddee  ccoobbrraarr  ccaaddaa  eemmpplleeaatt  aaccoommiiaaddaatt  ccoomm  aa  
iinnddeemmnniittzzaacciióó,,  ii  ccoomm  ssiigguuii  qquuee  llaa  qquuee  eemm  ccoorrrreessppoonniiaa  aa  mmii  eerraa  
ddee  lleess  mmééss  aalltteess  --  4477  aannyyss  aa  ll''eemmpprreessaa  ii  ssoouu  ddeellss  mmééss  aallttss  --  ttoott  ii  
rreettaallllaanntt  eell  ppeerrcceennttaattggee  dd''aannyyss  ttrreebbaallllaattss,,  eell  ggeerreenntt  nnoo  vvoolliiaa  
ssiiggnnaarr  ll''aaccoorrdd  ssii  nnoo  eess  rreettaallllaavvaa  mmééss  llaa  mmeevvaa  iinnddeemmnniittzzaacciióó,,  
ffiinnss  qquuee,,  eenn  vveeuurree  qquuee  nnoo  aaccoonnsseegguuiiaa  eell  sseeuu  pprrooppòòssiitt,,  cceeddíí..  LLaa  
vveerrssiióó  dd''aaqquueesstt  ffeett  mmee  llaa  vvaa  ffeerr  eell  sseennyyoorr  LLuuqquuee  uunnaa  vveeggaaddaa  
ppaassssaatt  ttoott  ii  nnoo  ttiinncc  ppeerrqquuèè  dduubbttaarr--nnee..  SSeemmbbllaa  sseerr  qquuee  llaa  mmeevvaa  
ppoossttuurraa  vvaa  iinnddiiggnnaarr  mmoolltt  aa  llaa  ddiirreecccciióó  ii  aallss  ccoommppoonneennttss  ddeell  
CCoonnsseellll  ii,,  ccoomm  qquuee  llaa  iinnddiiggnnaacciióó  ssooll  sseerr  sseemmpprree  mmúúttuuaa,,  eennccaarraa  
aarraa,,  aammbb  mmoollttss  dd''eellllss,,  nnii  eennss  ssaalluuddeemm..  
  
EEllss  ttrreebbaallllaaddoorrss  qquuee  qquueeddaavveenn  aa  ll''eemmpprreessaa  ccoonnttiinnuuaarreenn  aammbb  
ll''aasssseessssoorraammeenntt  ddee  BBUUXXÓÓ  &&  LLÚÚQQUUEEZZ  SS..AA..,,  jjaa  qquuee  eess  vvaa  aannaarr  
sseegguuiiddaammeenntt  aa  llaa  sseevvaa  lliiqquuiiddaacciióó..  
  
LLaa  ppoossttuurraa  ddeell  CCoonnsseellll  dd’’AAddmmiinniissttrraacciióó  eess  ffeeiiaa  iinnccoommpprreennssiibbllee  
ppeerr  aa  ttootthhoomm..  AAbbaannddoonnaarr  ll’’eemmpprreessaa  eenn  eell  mmoommeenntt  ddee  llaa  sseevvaa  
lliiqquuiiddaacciióó  ddeeiiaa  mmoolltt  ppoocc  aa  ffaavvoorr  dd’’eellllss  ii  eess  ffeeiieenn  ttoottaa  ccllaassssee  ddee  
ccoonnjjeeccttuurreess,,  ffiinnss  ii  ttoott  hhii  hhaavviiaa  qquuii  aasssseegguurraavvaa  qquuee  dduurraanntt  eellss  
úúllttiimmss  aannyyss  ccoobbrraavveenn  ppeerr  llaa  sseevvaa  ggeessttiióó,,  ccoossaa  qquuee  nnoo  hhaavviiaa  
ppaassssaatt  mmaaii,,  ttrreett  ddee  llaa  ppaanneerraa  qquuee  ssee’’llss  rreeggaallaavvaa  ppeerr  NNaaddaall..  UUnn  
ffaammiilliiaarr  ddeell  ggeerreenntt  aasssseegguurraavvaa  qquuee  eellll  hhaavviiaa  vviisstt  ccoomm  aaqquueesstt  
lllliiuurraavvaa  ssoobbrreess  aa  ccaaddaassccuunn..  SSóónn  aaffiirrmmaacciioonnss  mmoolltt  tteemmeerrààrriieess  
qquuee  nnoo  ss’’hhaauurriieenn  ddee  ffeerr  mmaaii,,  eennccaarraa  qquuee  hhoomm  nn’’eessttiigguuii  mmoolltt  
sseegguurr..    
TToott  ii  hhaavveerr  gguuaarrddaatt  aallgguunn  ddooccuummeenntt  ii  aannoottaacciioonnss  ddeellss  
mmoommeennttss  ffiinnaallss  ddee  ll''eemmpprreessaa,,  ssee’’mm  ffaa  ddiiffíícciill  oorrddeennaarr,,  
ccrroonnoollòòggiiccaammeenntt,,  eellss  úúllttiimmss  eessddeevveenniimmeennttss,,  ppeerròò  hhoo  iinntteennttaarréé  
bbaassaanntt--mmee  eenn  eellss  ppooccss  ddooccuummeennttss  qquuee  eennccaarraa  gguuaarrddoo..  
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SS’’eessttaavvaa  bbuussccaanntt  ccoommpprraaddoorr  ppeerr  ttoott  eell  ccoommpplleexx,,  eerraa  llòòggiicc  
ppeennssaarr  qquuee  llaa  iimmppoorrttàànncciiaa  ddee  ll’’iimmmmoobbllee  eell  ffeeiiaa  aaddeeqquuaatt  ppeerr  aa  
ddeessttiinnaarr--lloo  aa  eeqquuiippaammeennttss  ppeerr  aa  llaa  cciiuuttaatt  ii  mmééss  ssii  tteenniimm  eenn  
ccoommppttee  llaa  sseevvaa  pprrooxxiimmiittaatt  aa  llaa  ppllaaççaa  CCllaarràà..  CCiinncc--cceennttss  mmiilliioonnss  
eerraa  uunnaa  qquuaannttiittaatt  aasssseeqquuiibbllee,,  jjaa  qquuee  eess  ttrraaccttaavvaa  ddee  mmééss  ddee  
ddoottzzee  mmiill  mmeettrreess  qquuaaddrraattss  ssiittuuaattss  eenn  uunn  ppuunntt  iimmmmiilllloorraabbllee..  
  
VVaaiigg  aannaarr  aa  vveeuurree  ll’’aallccaallddee  eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss,,  ppeerr  ttaall  qquuee  
ll’’AAjjuunnttaammeenntt  ss’’iinntteerreessssééss  eenn  llaa  ccoommpprraa  ddee  ll’’iimmmmoobbllee,,  eemm  vvaa  
rreebbrree  ii  nnoo  vvaa  mmoossttrraarr  ccaapp  iinntteerrèèss  eenn  llaa  qqüüeessttiióó..  PPoosstteerriioorrmmeenntt  
hhee  ssaabbuutt  qquuee  aallttrreess  ppeerrssoonneess  llii  vvaarreenn  ffeerr  eell  mmaatteeiixx  
ssuuggggeerriimmeenntt  sseennssee  èèxxiitt..  AA  vveeggaaddeess,,  eennccaarraa  qquuee  hhoomm  nnoo  hhoo  
vvuullgguuii,,  eenn  qqüüeessttiioonnss  qquuee  eennss  sseemmbblleenn  ttaann  ccllaarreess,,  nnoo  eennss  
ppooddeemm  eessttaarr  ddee  ppeennssaarr  qquuee  mmoolltteess  iinnhhiibbiicciioonnss  ssóónn,,  ssii  mmééss  nnoo,,  
iinneexxpplliiccaabblleess..  LLaa  ssiittuuaacciióó  ddee  ll’’eemmpprreessaa  ii  llaa  ggrraann  eexxtteennssiióó  ddeell  
tteerrrreennyy  qquuee  ooccuuppaavvaa  llaa  ffeeiieenn  aapprrooppiiaaddaa  ppeerr  ppeerrlllloonnggaarr  oo  
aammpplliiaarr  llaa  PPllaaççaa  CCllaarràà  ii  hhaa  aaccaabbaatt  eessttaanntt  aattaappeeïïddaa  ddee  nnoouuss  
hhaabbiittaattggeess..  DD’’hhaavveerr  ttiinngguutt  uunn  aallccaallddee  ddee  ttaallllaa  aaiixxòò  nnoo  hhaauurriiaa  
ppaassssaatt..  
  
EEll  CCoonnsseellll  dd’’AAddmmiinniissttrraacciióó  eess  pprreeppaarraavvaa  ppeerr  ddiimmiittiirr  eenn  bblloocc  ii  
ddeeiixxaarr  llaa  ddiirreecccciióó  ddee  ll’’eemmpprreessaa  ppeerr  aa  llaa  sseevvaa  lliiqquuiiddaacciióó  aa  uunn  
aaddmmiinniissttrraaddoorr  úúnniicc,,  qquuee  nnoo  sseerriiaa  aallttrraa  ccoossaa  qquuee  llaa  ccrreeaacciióó  
dd’’uunnaa  aallttrraa  eemmpprreessaa  aammbb  aaqquueessttaa  ffiinnaalliittaatt..  AAqquueesstteess  eennttiittaattss  
qquuee  eess  ddeeddiiqquueenn  aall  bbéé  oo  mmaall  mmoorriirr  dd’’aallttrreess,,  sseemmpprree  tteenneenn  
eemmpprreesseess  ffaannttaassmmeess  aa  ppuunntt  ppeerr  aaqquueesstteess  qqüüeessttiioonnss..  CCoomm  ssiigguuii  
qquuee  hhii  iinntteerrvveenniieenn  aallttrreess  aacccciioonniisstteess  aammbb  eellss  qquuaallss  eemm  vvaaiigg  
rreeuunniirr  mmoolltteess  vveeggaaddeess  eenn  bbaarrss  ii  ccaasseess  ppaarrttiiccuullaarrss,,  vvaaiigg  ddiirr  
qquuee  eessttaavvaa  ddiissppoossaatt  aa  aajjuuddaarr  aa  llaa  sseevvaa  lliiqquuiiddaacciióó  ppeerr  ttaall  ddee  
ttrreeuurree’’nn  eell  mmààxxiimm  pprrooffiitt  ddee  llaa  vveennddaa  ddeell  ppoocc  ppaattrriimmoonnii  qquuee  
qquueeddaavvaa..  
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EEll  66  ddee  jjuulliiooll  ddee  11999900  eess  vvaa  cceelleebbrraarr,,  qquuee  ssee  ssààppiiggaa,,  ll’’úúllttiimmaa  
AAsssseemmbblleeaa  dd‘‘AAcccciioonniisstteess,,  eenn  llaa  qquuaall  ddiimmiittiiaa  eell  CCoonnsseellll  
dd’’AAddmmiinniissttrraacciióó  ii  ss’’aannoommeennaavvaa  uunn  aaddmmiinniissttrraaddoorr  úúnniicc,,  eenn  bbaassee  
aa  ffoorrmmaarr  uunnaa  ssoocciieettaatt  nnoovvaa,,  ccoomm  hhee  ddiitt  aabbaannss,,  ggeessttiioonnaaddaa  ppeerr  
cciinncc  aappooddeerraattss,,  ddooss  ddeellss  qquuaallss,,  uunn  aallttrree  ii  jjoo,,  hhii  vvààrreemm  
rreennuunncciiaarr..      
  
TToott  ii  hhaavveerr--mmee  ooffeerrtt  ppeerr  aajjuuddaarr  aa  llaa  lliiqquuiiddaacciióó  ddee  ll’’eemmpprreessaa,,  
aaqquueessttaa  vveeggaaddaa  mm’’hhii  vvaaiigg  rreeppeennssaarr,,  aarrrriibbaanntt  aa  llaa  llòòggiiccaa  
ccoonncclluussiióó  qquuee  nnoo  eerraa  jjoo,,  ssiinnóó  eell  qquuee  llllaavvoorrss  hhaavviiaa  aaccttuuaatt  ccoomm  aa  
rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’eemmpprreessaa,,  oo  ssiigguuii,,  ttoott  eell  CCoonnsseellll,,  qquuii  hhaavviiaa  
dd’’aarrrriibbaarr  ffiinnss  aall  ffiinnaall,,  ii  ccoonnsseeqqüüeennttmmeenntt  vvaaiigg  rreennuunncciiaarr  aall  
ccoommpprroommííss..  AAcccceeppttaarr  hhaagguueerraa  eessttaatt  aabbssuurrdd,,  eennccaarraa  qquueeddaavveenn  
cciinnqquuaannttaa  oo  sseeiixxaannttaa  eemmpplleeaattss  aa  ll’’eemmpprreessaa,,  eennttrree  eellllss  eell  
ggeerreenntt,,  ii  jjoo  nnoo  eessttaavvaa  pprreeddiissppoossaatt  aa  aaccttuuaarr  eenn  aaqquueesstt  ffiinnaall  ttaann  
vveerrggoonnyyóóss;;  aa  mmééss,,  eellss  eennffrroonnttaammeennttss  hhaagguueerreenn  eessttaatt  
ccoonnttiinnuuaattss  jjaa  qquuee  nnoo  eessttaavvaa  ddiissppoossaatt  aa  nnoommééss  ssiiggnnaarr,,  ccoomm  
sseemmbbllaa  qquuee  ffeerreenn  eellss  qquuee  aacccceeppttaarreenn  eell  ccoommpprroommííss..  
  
NNoo  ccoonneecc  ccaapp  ccaass  eenn  qquuèè  ss’’hhaaggii  pprroodduuïïtt  uunn  aabbaannddoonnaammeenntt  ttaann  
eessppeeccttaaccuullaarr  eenn  llaa  ddiirreecccciióó  dd’’uunnaa  eemmpprreessaa..  VVuullll  ppeennssaarr  qquuee  
jjoo,,  dd’’eessttaarr  aall  CCoonnsseellll,,  nnoo  hhaauurriiaa  ffeett  eell  mmaatteeiixx  ii,,  nnoo  vvuullll  ppeennssaarr  
eenn  eellss  mmoottiiuuss  qquuee  iinndduuïïrreenn  aall  CCoonnsseellll  aa  aabbaannddoonnaarr  ““eell  bbaarrccoo””,,  
nnoo  hhii  vvuullll  ppeennssaarr!!  
  
SSii  aallgguunnaa  vveeggaaddaa  ppaassssoo  ppeell  qquuee  ffoouu  eenn  uunn  tteemmppss  ll’’eemmpprreessaa  
mmééss  iimmppoorrttaanntt  dd’’OOlloott  ii  aarraa  ééss  uunn  ccoommpplleexx  uurrbbaannííssttiicc,,  aa  ccaaddaa  
ppeettjjaaddaa,,  ppeennssoo  eell  qquuee  hhii  hhaavviiaa  ffaa  bbeenn  ppoocc..  NNoommééss  qquueeddaa  
iinnttaaccttee  llaa  xxeemmeenneeiiaa,,  rreehhaabbiilliittaaddaa,,  jjaa  qquuee  eenn  eell  qquuaarrtt  ssuuppeerriioorr  
eerraa  ttoorrttaa..  QQuuii  hhoo  hhaavviiaa  ddee  ddiirr!!  TTaann  ssoovviinntt  qquuee  ccoommeennttààvveemm  ddee  
llaa  sseevvaa  ppeerriilllloossiittaatt  ii  mmééss,,  eenn  ll’’èèppooccaa  qquuee  ttiinngguuéérreemm  eell  ddeessppaattxx,,  
oo  llaa  ggààbbiiaa  ccoomm  eenn  ssoollííeemm  ddiirr,,  aall  ccoossttaatt  dd’’eellllaa..  HHaavviiaa  ddeeiixxaatt  ddee  
sseerr  úúttiill  ffeeiiaa  mmoolltt  tteemmppss  eenn  iimmppllaannttaarr--ssee  eell  ttiirraattggee  ffoorrççóóss  ii  eess  
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ppllaanntteejjaavvaa  llaa  nneecceessssiittaatt  dd’’eennddeerrrrooccaarr--llaa,,  ppeerròò  nnoo  eess  vvaa  ffeerr  mmaaii..  
AArraa  ééss  ll’’úúnniicc  tteessttiimmoonnii  ddee  llaa  ppaassssaaddaa  eexxiissttèènncciiaa  dd’’uunnaa  ““ggrraann””  
eemmpprreessaa  ii  qquuaann  llaa  vveeiigg  eemm  pprroovvooccaa  mmoollttaa  eennyyoorraannççaa,,  nnoo  ppuucc  
ppaassssaarr  ppeell  sseeuu  ccoossttaatt  ii  rreessttaarr  iimmppaassssiibbllee..  ÉÉss  ccoomm  uunn  
ffoorrmmiiddaabbllee  sseennttiinneellllaa  qquuee  eennss  rreeccoorrddaa  qquuee  nnoo  hhii  hhaa  rreess,,  qquuee  
dduurrii  sseemmpprree..  FFiinnss  ii  ttoott  aallgguunn  ddiiaa  eellllaa  ccaauurràà..    
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CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnssssssssiiiiiiiiddddddddeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaacccccccciiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ffffffffiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaallllllllssssssss        
  
AA  vveeggaaddeess  ppeennssoo::  QQuuèè  hhaauurriiaa  ffeett  ii  qquuèè  nnoo  hhaauurriiaa  ffeett,,  ssii  hhaagguuééss  
ttiinngguutt  mmééss  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  eenn  llaa  ddiirreecccciióó  ddee  ll’’eemmpprreessaa??  OO  mmééss  
bbeenn  ddiitt,,  qquuèè  ppeennssoo  qquuee  eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss  hhaauurriiaa  iinntteennttaatt  
ffeerr??  
  
EEnn  eellss  aannyyss  qquuaarraannttaa  eess  ccrreeaarreenn  nnoovveess  eemmpprreesseess  ddee  ffiillaattss  ddee  
rreeggeenneerraatt  ddee  lleess  mmaatteeiixxeess  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ddee  llaa  nnoossttrraa  ii  eenn  
eellss  sseeiixxaannttaa,,  qquuaann  eell  rreeggeenneerraatt  vvaa  ccoommeennççaarr  aa  ddeeccaauurree,,  
aaqquueesstteess  eemmpprreesseess  vvaann  aannaarr--ssee  ttrraannssffoorrmmaanntt  ppeerr  pprroodduuiirr  
aarrttiicclleess  aaddeeqquuaattss  ppeerr  aa  llaa  eexxppoorrttaacciióó  ii  ss’’aannaarreenn  mmooddeerrnniittzzaanntt  
ffiinnss  aa  ll’’aaccttuuaalliittaatt,,  eenn  qquuèè  uunnaa  mmiittjjaa  ddoottzzeennaa  dd’’eelllleess  ssóónn  
ccoommppeettiittiivveess,,  ffaann  ggrraannss  pprroodduucccciioonnss  ii  eexxppoorrtteenn  aa  ttoott  eell  mmóónn..  SSii  
aallgguunnaa  vveeggaaddaa  ffeeiiaa  ccoommeennttaarriiss  ssoobbrree  llaa  ppoossssiibbiilliittaatt  ddee  sseegguuiirr  
eell  sseeuu  eexxeemmppllee  nnoo  ssee’’mm  ffeeiiaa  ccaass..  NNoo  hhaann  eessttaatt  eellss  ttèèccnniiccss,,  ttoott  ii  
sseerr  iimmpprreesscciinnddiibblleess,,  eellss  qquuee  hhaann  ppuujjaatt  aaqquueesstteess  eemmpprreesseess,,  
hhaann  eessttaatt  eellss  eemmpprreessaarriiss  aammbb  eessppeerriitt  ccoommeerrcciiaall  eellss  qquuee  hhaann  
iinnttrroodduuïïtt  aarrrreeuu  eellss  sseeuuss  pprroodduucctteess  ii  eellss  bbeenneeffiicciiss  oobbttiinngguuttss  eellss  
hhaann  rreeiinnvveerrttiitt  eenn  mmaaqquuiinnààrriiaa  ccaaddaa  vveeggaaddaa  mmééss  mmooddeerrnnaa  ii  
pprroodduuccttiivvaa..    
  
MMeennttrree  llaa  nnoossttrraa  ffiillaattuurraa  aannaavvaa  ffeenntt  llaa  vviiuu--vviiuu  aammbb  ccoommaannddeess  
ddee  cciinncc--cceennttss  qquuiillooss  ppeerr  ccoolloorr,,  lleess  aallttrreess  eemmpprreesseess  ffeeiieenn,,  ii  ffaann  
ccaaddaa  vveeggaaddaa  mmééss,,  ggrraannss  ppaarrttiiddeess  ddee  mmoolltt  ppooqquueess  vvaarriiaannttss  
bbuussccaanntt  ccoonnssttaannttmmeenntt  cclliieennttss  qquuee  aabbssoorrbbeeiixxiinn  llaa  sseevvaa  ggrraann  
pprroodduucccciióó..  ÉÉss  eell  qquuee  jjoo  ppeennssaavvaa  qquuee  ttaammbbéé  ss’’hhaavviiaa  dd’’aapplliiccaarr  aa  
llaa  sseecccciióó  ddee  ggèènneerree  ddee  ppuunntt::  ppooccss  mmooddeellss  ii  mmoollttss  cclliieennttss,,  eell  
qquuee  nnoo  vvaamm  ssaabbeerr  ccoonnttiinnuuaarr  ffeenntt  ccoomm  eenn  eellss  bboonnss  tteemmppss..  TToott  ii  
sseerr  mmoolltt  ddiiffíícciill,,  ppeerr  llaa  ccoommpplleexxiittaatt  ddee  llaa  mmooddaa,,  eerraa  ll’’úúnniiccaa  
ssoolluucciióó  ssii  eess  vvoolliiaa  sseerr  uunnaa  ggrraann  eemmpprreessaa  oo,,  mmééss  bbeenn  ddiitt,,  uunnaa  
eemmpprreessaa  ddee  ggrraannss  pprroodduucccciioonnss,,  ccoommppeettiittiivvaa  ii  rreennddiibbllee..  LLaa  
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ggrraann  mmaajjoorriiaa  dd’’eemmpprreesseess  ddee  ggèènneerree  ddee  ppuunntt  hhaann  ddeessaappaarreegguutt  
ii  lleess  ffiillaattuurreess  hhaann  aannaatt  ccaaddaa  vveeggaaddaa    aa  mmééss;;  ffiinnss  qquuee  ttaammbbéé  eellss  
aarrrriibbii  uunn  ffiinnaall..  NNoo  eess  vvaa  ssaabbeerr  ppootteenncciiaarr  eellss  ffiillaattss..  
    
PPeennssaavvaa,,  ii  ppeennssoo  eennccaarraa,,  qquuee  ss’’hhaavviieenn  ddee  ffeerr  ggrraannss  
pprroodduucccciioonnss  ddee  ppooccss  aarrttiicclleess  ii  aaiixxòò  ffeeiiaa  qquuee  ddeeddiiqquuééss  mmoolltt  ddeell  
mmeeuu  tteemmppss,,  ddiigguueemm--nnee  lllliiuurree,,  aa  eessttuuddiiaarr  uunn  ttiippuuss  ddee  mmààqquuiinnaa  
qquuee,,  sseennssee  sseerr  ddee  pprroodduucccciióó  iinntteeggrraall,,  jjaa  qquuee  aaqquueessttaa  sseerriiaa  
dd’’uunn  ccoosstt  mmoolltt  ggrraann  ii  ddee  ddiiffíícciill  aammoorrttiittzzaacciióó,,  ssíí  qquuee  tteeiixxííss  ddee  
ffoorrmmaa  qquuee  rreedduuííss  eell  tteemmppss  ddee  ccoonnffeecccciióó,,  ii  qquuaann  vvaaiigg  
aaccoonnsseegguuiirr--llaa  jjaa  nnoo  hhii  éérreemm  aa  tteemmppss..  EEll  ppeettiitt  tteelleerr  cciirrccuullaarr  qquuee  
tteeiixxeeiixx  aammbb  ppaassssaaddaa  ddee  sseeppaarraacciióó  ii  sseennssee  ccoossttuurreess  llaatteerraallss  eenn  
eell  ccooss,,  oobbrriirriiaa  eell  ccaammíí  ppeerrqquuèè  ss’’uuttiilliittzzeessssiinn  nnoouuss  ssiisstteemmeess  eenn  
lleess  ooppeerraacciioonnss  sseeggüüeennttss  ii  eenn  iimmbbuuiirr--ssee  dd’’aaqquueessttaa  ppoollííttiiccaa  ccaaddaa  
ooppeerraacciióó  ppooddrriiaa  sseerr  mmooddiiffiiccaaddaa,,  ffiinnss  aarrrriibbaarr  aa  aaccoonnsseegguuiirr  uunn  
eessttaallvvii  mmoolltt  ccoonnssiiddeerraabbllee  ddee  tteemmppss  ii  mmaattèèrriiaa,,  ppeerròò,,  ppeell  qquuee  
vveeiigg  mmee  nn’’aanniirréé  dd’’aaqquueesstt  mmóónn  sseennssee  hhaavveerr  ppoogguutt  ddeemmoossttrraarr  llaa  
bboonnddaatt  ddeell  ssiisstteemmaa..  DD’’hhaavveerr  ppoogguutt  ttrroobbaarr  eell  ssiisstteemmaa  ddee  
ffuunncciioonnaammeenntt  eenn  ll’’èèppooccaa  ddee  bboonnaannççaa,,  dd’’aaqquueesstt  tteelleerr  qquuee  ttaann  
hhaavviiaa  ssoommiiaatt,,  bbeenn  sseegguurr  qquuee  ss’’hhaauurriiaa  ppoorrttaatt  aa  tteerrmmee  llaa  sseevvaa  
ccoonnssttrruucccciióó,,  ppeerròò  aarraa  nnoo  ssee  ssaabbrràà  mmaaii  ssii  hhaagguuééss  ttiinngguutt  oo  ppoott  
tteenniirr  èèxxiitt,,  jjaa  qquuee  mmaallggrraatt  eellss  mmeeuuss  iinntteennttss,,  eess  ffaa  ddiiffíícciill  ccrreeuurree  
qquuee  aallgguunn  ddeellss  ppooccss  ccoonnssttrruuccttoorrss  ddee  mmaaqquuiinnààrriiaa  ppeerr  aa  ggèènneerree  
ppuunntt  qquuee  qquueeddeenn  aall  mmóónn  ssii  iinntteerreessssiinn..      
  
HHee  dd’’aaccaabbaarr  aaqquueessttss  rreeccoorrddss  ii  pprrooccuurraarr  oobblliiddaarr,,  ccoossaa  bbeenn  
ddiiffíícciill,,  qquuee  vvaa  eexxiissttiirr  uunnaa  eemmpprreessaa  ffuunnddaaddaa  aammbb  uunn  ggrraann  
eessppeerriitt  ddee  CCooooppeerraacciióó  ––  aaqquueesstt  eerraa  eell  sseeuu  nnoomm  ––  eenn  eell  sseeuu  
iinniiccii  eennttrree  ttoottss  eellss  ccoommppoonneennttss  ddee  llaa  mmaatteeiixxaa,,  ppeerròò  aammbb  uunnaa  
ggrraann  mmaannccaa  ddee  lleess  vviirrttuuttss  qquuee  ffaann  ffaallttaa  ppeerr  ttaall  ddee  mmaanntteenniirr--llaa  aa  
uunn  ggrraann  nniivveellll..  EEnn  uunn  mmoommeenntt  ddeetteerrmmiinnaatt  vvaa  sseerr  mmaassssaa  ffààcciill  eell  
sseeuu  eenncciimmbbeellllaammeenntt..  LLaa  sseevvaa  ssoolliiddeessaa  eerraa  aappaarreenntt,,  eennggaannyyoossaa  
ii  ffaallssaa,,  ccoomm  eell  ggrraann  ttrroonncc  dd’’uunn  aarrbbrree  qquuaann  eessttàà  ccoorrccaatt,,  ii  vvaa  
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dduurraarr  bbeenn  ppooccaa  ccoossaa::  nnii  ttrreess  qquuaarrttss  ddee  sseeggllee..  EEnn  eell  sseeuu  
mmoommeenntt  nnoo  eess  vvaa  ssaabbeerr,,  oo  vvoolleerr,,  ddiirriiggiirr  eell  nneeggooccii  ccaapp  aa  aallttrreess  
sseeccttoorrss  aammbb  mmééss  ffuuttuurr..  MMaaii  nnoo  hhaauurriiaa  dd’’hhaavveerr  aaccaabbaatt  dd’’uunnaa  
ffoorrmmaa  ttaann  iinnddiiggnnaa..  
  
SSii  hheemm  ddee  nnoommeennaarr  ccuullppaabblleess  ddeell  ffrraaccààss  ééss  iinndduubbttaabbllee  qquuee  
ssóónn  ppeerr  aaqquueesstt  oorrddrree::  ll’’AAsssseemmbblleeaa  dd’’AAcccciioonniisstteess,,  eell  CCoonnsseellll  
dd’’AAddmmiinniissttrraacciióó  ii  llaa  DDiirreecccciióó..  HHii  hhaa  mmoolltt  ppooqquueess  eemmpprreesseess  
qquuee  dduurriinn  mmééss  ddee  ttrreess  ggeenneerraacciioonnss  ii  ppooqquuííssssiimmeess  qquuee  dduurriinn  
sseegglleess;;  eenn  aaqquueesstt  mmóónn  ttoott  ttéé  uunn  pprriinncciippii  ii  uunn  ffii,,  ccoomm  llaa  vviiddaa  
mmaatteeiixxaa,,  ppeerròò  uunnaa  ccoossaa  ééss  tteenniirr  uunn  ffiinnaall  ppllààcciidd  ii  sseerrèè  ii  uunnaa  
ll’’aallttrraa  bbeenn  ddiiffeerreenntt,,  ééss  tteenniirr  uunn  ffiinnaall  ttuummuullttuuóóss  ii  ppllee  ddee  
ppaattiimmeennttss..  
  
BBeenn  mmiirraatt  eellss  aacccciioonniisstteess  nnoo  tteenniieenn  ppeerrqquuèè  qquueeiixxaarr--ssee  ssii  mmaaii  
nnoo  ss’’hhaavviieenn  iinntteerreessssaatt  ii  eexxiiggiitt  uunn  ccoonnttrrooll  rriiggoorróóss  aallss  
aaddmmiinniissttrraaddoorrss  ddeell  sseeuu  ppaattrriimmoonnii..  EEss  ppooddrriiaa  aaccaabbaarr  ddiieenntt  aallllòò  
ddeellss  ccaasstteellllaannss::  ““  EEnnttrree  ttooddooss  llaa  mmaattaarroonn  yy  eellllaa  ssoollaa  ssee  mmuurriióó””..  
  
LLaa  ccuullppaabbiilliittzzaacciióó  ccoonnssttaanntt  ddeellss  uunnss  aallss  aallttrreess,,  mmoolltt  
eessppeecciiaallmmeenntt  ddeellss  ddee  ddaalltt  aallss  ddee  bbaaiixx  eenn  ll’’èèppooccaa  ffiinnaall  ddee  
ll’’eemmpprreessaa,,  ddeemmoossttrraavvaa  llaa  ppooccaa  ttaallllaa  ddeellss  ddiirriiggeennttss..  EEll  ppeerrssoonnaall  
aa  ttoottss  nniivveellllss,,  qquuee  eerraa  bboo  eenn  eellss  aannyyss  ddee  bboonnaannççaa,,  aall  ffiinnaall  eerraa  
eell  ccuullppaabbllee  qquuee  ll’’eemmpprreessaa  nnoo  aannééss  bbéé,,  sseeggoonnss  aallgguunnss  ddeellss  qquuee  
mmaannaavveenn..  SSii  hhaavviieenn  ccaannvviiaatt  lleess  cciirrccuummssttàànncciieess  ss’’hhaavviiaa  ddee  
ccaannvviiaarr  ttoott  eell  ppeerrssoonnaall,,  ddiigguueemm--nnee  ttèèccnniicc,,  qquuee  ffooss  aaddeeqquuaatt  aa  
lleess  cciirrccuummssttàànncciieess,,  sseeggoonnss  eellss  qquuee  ddiirriiggiieenn  ll’’eemmpprreessaa..  NNoo  
sseemmbbllaa  mmééss  llòòggiicc  ppeennssaarr  qquuee  eellss  ddee  ddaalltt  eerreenn  eellss  qquuee  hhaavviieenn  
ddee  ssaabbeerr  aaddaappttaarr--ssee  aa  lleess  cciirrccuummssttàànncciieess  oo  hhaavveerr--llooss  ccaannvviiaatt  
ppeerr  aallttrreess  mmééss  aaddiieennttss  aallss  tteemmppss  qquuee  eessttààvveemm  vviivviinntt??    PPeerròò,,  
qquuii  eellss  hhaavviiaa  ddee  ccaannvviiaarr??  QQuuii  hhaavviiaa  ddee  ffeerr  qquuee  llaa  ccúússppiiddee  ddee  llaa  
ppiirrààmmiiddee  ffooss  ll’’aaddeeqquuaaddaa??  EEllss  cciinncc--cceennttss  aacccciioonniisstteess,,  qquuee  
nnoommééss  ffeeiieenn  qquuee  xxiiuuxxiiuueejjaarr  ddeesspprrééss  ddee  lleess  aasssseemmbblleeeess??  
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ÉÉss  eell  qquuee  hhaavviiaa  sseennttiitt  aa  ddiirr  ttaanntteess  vveeggaaddeess  aa    uunn  aaddmmiirraatt  
pprrooffeessssoorr  ddee  qquuaann  eerraa  ppeettiitt,,  eell  ppaarree  BBoorroonnaatt::  ““EEllss  qquuee  vvaalleenn  
ddeeiixxeemm  qquuee  eess  qquueeddiinn  aa  ccaassaa  ii  ddeesspprrééss  eennss  qquueeiixxeemm  ddeellss  qquuee  
ssuurrtteenn””..  
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CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiissssssss        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        sssssssseeeeeeeeggggggggoooooooonnnnnnnnaaaaaaaa        eeeeeeeeddddddddiiiiiiiicccccccciiiiiiiióóóóóóóó        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaaqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeesssssssstttttttt        lllllllllllllllliiiiiiiibbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeee........        

  
HHaann  ppaassssaatt  uunnss  1100  aannyyss  ddeess  ddee  qquuee  eess  vvaa  aaccaabbaarr  dd’’eessccrriiuurree  
aaqquueesstt  lllliibbrree  ii  hhaa  ccaannvviiaatt  ttoott  ttaanntt,,  qquuee  aallgguunneess  ddee  lleess  ooppiinniioonnss  
qquuee  ssii  eexxpprreesssseenn,,  aarraa  jjaa  nnoo  sseerriieenn  vvààlliiddeess..  MMeennttrree  eessttiicc  
eessccrriivviinntt  aaqquueesstt  ffiinnaall  --1100//0044//0077--  mm’’hhaa  tteelleeffoonnaatt  uunn  eemmpprreessaarrii  
ddee  BBaarrcceelloonnaa  aall  qquuee  llii  ccoommpprraavvaa  lleess  vviirroolllleess  ppeerr  aa  ffeerr  lleess  
ppllaannttiilllleess  ddee  lleess  ccuuiinneess  ii  aallttrreess  ccoommpplleemmeennttss  ddeellss  ppiissooss  qquuee  
rreehhaabbiilliitteemm,,  ii  eemm  ddiiuu::  
--  NNoo  llii  ppuucc  sseerrvviirr  llaa  sseevvaa  ccoommaannddaa  ppeerrqquuèè  pplleeggoo..  TTiinncc  2255  
eemmpplleeaattss  ii  aaiixxòò  nnoo  eess  ppoott  aagguuaannttaarr,,  aammbb  llaa  gglloobbaalliittzzaacciióó  nnoo  hhii  
hhaa  mmaanneerraa  ddee  ccoommppeettiirr  aammbb  XXiinnaa  ii  aallttrreess..  AArraa  ppuucc  pplleeggaarr  
ddiiggnnaammeenntt..  LLii  ddoonnoo  ll’’aaddrreeççaa  dd’’uunnaa  mmoolltt  ppeettiittaa  eemmpprreessaa  qquuee  llii  
sseerrvviirràà  llaa  sseevvaa  ccoommaannddaa..          
--  QQuuaannttss  aannyyss  tteenniiuu??  ––  llii  hhee  pprreegguunnttaatt..  
--  AAqquuíí  eessttàà  eell  pprroobblleemmaa,,  ttiinncc  5511  aannyyss,,  ppeerròò  jjaa  mm’’eessppaavviillaarréé,,  
aallgguunnaa  ccoossaa  ffaarréé..  
  
PPeennssoo  eenn  eellss  mmeeuuss  ffiillllss  qquuee  jjaa  ss’’aaccoosstteenn  aallss  cciinnqquuaannttaa  ii  ssoovviinntt  
ppaarrlleenn  ddee  jjuubbiillaacciióó..  PPeellss  qquuee  hheemm  vviissccuutt  èèppooqquueess  ttaann  ddiiffeerreennttss  
eennss  ccoossttaa  mmoolltt  aassssiimmiillaarr  ll’’aaccttuuaall..    
  
PPooddeenn  ccaannvviiaarr  lleess  cciirrccuummssttaanncciieess  ddeegguutt  aallss  aavveennççooss  cciieennttííffiiccss,,  
ttèèccnniiccss  ii  ccoommeerrcciiaallss,,  ii  eell  pprrooggrrééss  eeccoonnòòmmiicc  ééss  ccaaddaa  vveeggaaddaa  
mmééss  aacccceelleerraatt,,  ppeerròò  eellss  hhuummaannss,,  eellss  sseeuuss  sseennttiimmeennttss  eellss  sseeuuss  
ddeeffeecctteess  ii  lleess  sseevveess  vviirrttuuttss,,  nnoo  ccaannvviieenn  nnii  ccaannvviiaarraann  mmaaii..  DDeess  
ddee  qquuee  eell  mmóónn  ééss  mmóónn  ssoomm  eexxaaccttaammeenntt  iigguuaallss  aallss  hhoommeess  
pprriimmiittiiuuss,,  ssoobbrree  ttoott  eenn  eellss  ddeeffeecctteess..  PPrroovvaa  dd’’aaiixxòò  ééss  qquuee  
sseegguueeiixxeenn  hhaavveenntt--hhii  gguueerrrreess  ii  lllluuiitteess  ppaarrttiiccuullaarrss  ii  ffaammiilliiaarrss  ddee  
ttoottaa  mmeennaa..  EEll  mmóónn  eessttàà  mmoolltt  mmaall  ffeett;;  eenn  ssiiss  ddiieess  nnoo  eess  ppoott  ffeerr  
bbéé  uunnaa  ffeeiinnaa  ttaanntt  iimmppoorrttaanntt  ccoomm  llaa  ccrreeaacciióó  dd’’uunn  mmóónn..  HHaa  
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ccaannvviiaatt  ttoott  ttaanntt,,  qquuee  eellss  bbààrrbbaarrss  jjaa  nnoo  vveenneenn  ddeell  nnoorrdd,,  aarraa  
vveenneenn  ddeell  ssuudd  ii  CCaaiinn  sseegguueeiixx  mmaattaanntt  aa  AAbbeell  ccoonnssttaannttmmeenntt..  
RReellaacciioonnaarr--ssee,,  ccoonnvviiuurree    aammbb  hhaarrmmoonniiaa  ééss  sseemmpprree  mmoolltt  ddiiffíícciill  
qquuaann  llaa  rreellaacciióó  ééss  ccoonnssttaanntt  ii,,  eenn  uunnaa  eemmpprreessaa  iinneevviittaabblleemmeenntt  
hhii  hhaann  iinntteerreessssooss  ppeerrssoonnaallss  ddee  ttoottaa  mmeennaa,,  qquuee  mmoolltteess  vveeggaaddeess  
ffaann  eennccaarraa  mmééss  ddiiffíícciill  lleess  bboonneess  rreellaacciioonnss..  LLeess  eennvveeggeess,,  lleess  
ttrraavveetteess  ii  ccoonnssppiirraacciioonnss  hhii  eessttaann  sseemmpprree  pprreesseennttss..  
  
LLaa  ddeecciissiióó  ddeell  ffaabbrriiccaanntt  ddee  vviirroolllleess  eessmmeennttaaddaa  aanntteerriioorrmmeenntt  ééss  
llaa  qquuee  hhaauurrííeemm  dd’’hhaavveerr  pprreess  eenn  eell  mmoommeenntt  ooppoorrttúú::  aaccaabbaarr  
aammbb  ddiiggnniittaatt..    
  
MMaaii  mm’’hhaa  aaffeeccttaatt  mmaassssaa  ll’’ooppiinniióó  qquuee  eellss  aalltteess  ppuugguuiinn  tteenniirr  ddee  
mmii,,  ppeerròò  aarraa,,  eenn  hhaavveerr  lllleeggiitt  ddee  nnoouu  aaqquueesstt  lllliibbrree  nnoo  aaccaabboo  
dd’’eenntteennddrree  llaa  mmeevvaa  aaccttiittuudd  eenn  ffeettss  ttaanntt  ggrreeuuss  ccoomm  ll’’aaccuussaacciióó  
qquuee  eemm  ffeerreenn  dd’’hhaavveerr  rroobbaatt  uunneess  ttoonneess  ddee  tteeiixxiitt  ddee  ll’’eemmpprreessaa..      
  
AAvvuuii  3300  dd’’aaggoosstt  ddee  22001100  hhee  aaccaabbaatt  ddee  rreelllleeggiirr  aaqquueesstt  lllliibbrree,,  nnoo  
eemm  rreeccoorrddaavvaa  qquuee  ffaa  uunn  ppaarreellll  dd’’aannyyss  hhaavviiaa  pprreeppaarraatt  uunnaa  nnoovvaa  
eeddiicciióó  ccaannvviiaanntt  eell  ttiippuuss  ddee  lllleettrraa  ii  ffeenntt  uunn  mmuunnttaattggee  ccoomm  eell  qquuee  
ffaaiigg  úúllttiimmaammeenntt;;  aaqquueesstt  eennccaarraa  eerraa  ddeellss  pprriimmeerrss  qquuee  ddoonnaavvaa  aa  
ppaaggiinnaarr  aa    ffoorraa  ddee  ccaassaa..  AAbbaannss  dd’’aahhiirr  eenn  eell  ccaassaammeenntt  ddee  ll’’AAnnnnaa  
eenn  vvaaiigg  ppaarrllaarr  aammbb  eell  ffiillll  dd’’uunn  ddeellss  aasssseessssoorrss  oo  ccooll··llaabboorraaddoorrss  
ddee  CCooffaassaa  ii  ccoomm  qquuee  eess  vvaa  mmoossttrraarr  iinntteerreessssaatt  eenn  lllleeggiirr--lloo  hhee  
aaccttiivvaatt  aaqquueessttaa  nnoovvaa  eeddiicciióó  sseennssee  ttooccaarr  ggaaiirreebbéé  rreess;;  ccoomm  eell  
ddee  LL’’EEddaatt  BBuurrrraall  ttiinnddrràà  dduueess  eeddiicciioonnss..  
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DDeettaallll  ddee  llaa  sseecccciióó  ddee  ffiillaattss  pprreess  ccaapp  aa  lleess  aaccaabbaalllleess  ddee  
ll’’eemmpprreessaa..  LLeess  ccaaiixxeess  ii  ssaaccss  ddee  ffiill  ssóónn  mmoolltt  ddeemmoossttrraattiiuuss..  
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DDeettaallll  dd’’uunnaa  ddee  lleess  ssaalleess  ddee  ttiissssaattggee..  

  
SSeecccciióó  ddee  ttiinnttss  ii  aaccaabbaattss..  TTiinnttuurraa  ddee  ffiill..  
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                                                              SSaallaa  ddee  ccoonnffeecccciióó..  ((ddeettaallll))  

    
  
  
EEnn  lleess  aaccaabbaalllleess  ddee  ll’’eemmpprreessaa,,  iinnccoommpprreennssiibblleemmeenntt,,  eess  mmuunnttàà  
uunnaa  ssaallaa  ddee  ccrreeaacciioonnss  aammbb  uunn  ccoosstt  eexxoorrbbiittaanntt,,  qquuee  nnoo  rreefflleexxaa  
llaa  ffoottooggrraaffiiaa..  
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HHHHHHHHiiiiiiiissssssssttttttttòòòòòòòòrrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa  ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        CCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        FFFFFFFFAAAAAAAABBBBBBBBRRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLL                SSSSSSSS........AAAAAAAA........    ((ssíínntteessii))  
  
EEllss  aauuttoorrss  ddeell  vvoolluummiinnóóss  lllliibbrree  ll’’AAbbaannss  ––  44  qquuiillooss  ––  eemm  vvaarreenn  
ddeemmaannaarr  uunnaa  ssíínntteessii  ddee  llaa  hhiissttòòrriiaa  ddee  CCooffaassaa  ii  eellss  vvaaiigg  ppoossaarr  
ccoomm  aa  ccoonnddiicciióó  qquuee  nnoo  mm’’aalltteerreessssiinn  eell  qquuee  eellss  lllliiuurraarriiaa..  NNoo  eenn  
vvaarreenn  aapprrooffiittaarr  rreess,,  aa  ppeenneess  vvaarreenn  eessccrriiuurree  oo  ppuubblliiccaarr  
ffoottooggrraaffiieess  ddee  ll’’eemmpprreessaa..  LLaa  ttrraannssccrriicc  aa  ccoonnttiinnuuaacciióó..  

  
  
LL''eemmpprreessaa  hhaavviiaa  eessttaatt  ffuunnddaaddaa  ll''aannyy  11991166  ppeerr  uunnss  qquuaannttss  
ttrreebbaallllaaddoorrss,,  qquuee,,  ddeesspprrééss  ddee  ffeerr  eell  jjoorrnnaall  eenn  aallttrreess  eemmpprreesseess,,  
aa  hhoorreess  ddee  mmééss,,  ccrreeaarreenn  llaa  pprròòppiiaa..  AA  mmeessuurraa  qquuee  
pprroossppeerraarreenn  ss''iinntteeggrraarreenn  ddee  ppllee  eenn  llaa  nnoovvaa  eemmpprreessaa  ii,,  aa  ttoott  
aaqquueellll  qquuee  hhii  ttrreebbaallllaavvaa,,  ii  hhii  eessttaavvaa  dd’’aaccoorrdd,,  ssee  llii  ddeessccoommppttaavvaa  
uunnaa  ppeesssseettaa  ddee  llaa  sseettmmaannaaddaa  ppeerr  ccrreeaarr  uunn  ffoonnss  ii  qquuaann  
aarrrriibbaavvaa  aa  lleess  cciinnqquuaannttaa  ssee  llii  lllliiuurraavvaa  uunnaa  aacccciióó  ddee  llaa  
ccoommppaannyyiiaa  ii  eess  ccoonnvveerrttiiaa  eenn  aacccciioonniissttaa;;  ii  ssii  ccaalliiaa  ccoommeennççaavvaa  
ddee  nnoouu  aa  ccrreeaarr  uunn  aallttrree  ffoonnss  ppeerr  aaddqquuiirriirr  uunnaa  aallttrraa  aacccciióó..    FFiinnss  
qquuee  ll''eemmpprreessaa  vvaa  ccoommeennççaarr  aa  tteenniirr  ggrraannss  bbeenneeffiicciiss  ––aannyyss  4400  ii  
5500  --  nnoo  eess  vvaa  ppeerrddrree  aaqquueesstt  ssiisstteemmaa,,  jjaa  qquuee  llllaavvoorrss  ttootthhoomm  
tteenniiaa  iinntteerrèèss  eenn  aaddqquuiirriirr  aacccciioonnss..  
  
EEnn  llaa  ffuunnddaacciióó  ddee  ll''eemmpprreessaa  ttaammbbéé  ss''aaddmmeettiieenn  aacccciioonniisstteess  qquuee  
nnoo  hhii  ttrreebbaalllleessssiinn,,  ppeerròò  eellss  eessttaattuuttss  mmaarrccaavveenn  uunn  llíímmiitt  eenn  llaa  
ppaarrttiicciippaacciióó  ppeerr  ccaaddaa  aacccciioonniissttaa  ----  3300..000000  ppeesssseetteess  ----    ppeerr  ttaall  
dd''eevviittaarr  qquuee  ""eellss  ddee  ffoorraa""  ppoogguueessssiinn  ccoonnttrroollaarr  llaa  ccoommppaannyyiiaa..  
QQuuaann  ll''eemmpprreessaa  ccoommeennççàà  aa  pprroossppeerraarr  ii  ""eellss  ddee  ddiinnss"",,  qquuee  llaa  
ddiirriiggiieenn,,  ttiinngguueerreenn  pprroouu  ccaappaacciittaatt  eeccoonnòòmmiiccaa  ppeerr  aaddqquuiirriirr  
mmééss  aacccciioonnss,,  ss’’aannuull··llàà  llaa  ccllààuussuullaa  ddeellss  eessttaattuuttss,,  aall··lleeggaanntt  qquuee  
nnoo  eerraa  lllleeii,,  aammbb  eell  vviisstt  ii  ppllaauu  ddee  ll''AAsssseemmbblleeaa  dd''AAcccciioonniisstteess  ii  eell  
CCoonnsseellll  dd''AAddmmiinniissttrraacciióó  ffoorrmmaatt  ppeerr  aacccciioonniisstteess  ““ddee  ddiinnss  ii  ddee  
ffoorraa””,,  qquuee  eenn  eellss  aannyyss  pprròòssppeerrss  vvaann  sseerr  iinnooppeerraannttss  ii  qquuaann  
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ttoorrnnaarreenn  eellss  tteemmppss  ddiiffíícciillss  nnoo  eessttaavveenn  pprreeppaarraattss  ppeerr  aaffrroonnttaarr--
llooss..  
  
LL’’eemmpprreessaa  tteenniiaa  uunnss  330000  eemmpplleeaattss  ----  eenn  llaa  sseevvaa  úúllttiimmaa  èèppooccaa  --  
ii  uunnss  550000  aacccciioonniisstteess,,  llaa  mmaajjoorriiaa  dd’’eellllss  mmoolltt  ppeettiittss,,  ii  uunnaa  mmiittjjaa  
ddoottzzeennaa  qquuee  eess  ppooddiieenn  ccoonnssiiddeerraarr  iimmppoorrttaannttss..  SS’’aarrrriibbaarreenn  aa  
ffaabbrriiccaarr  uunn  mmiilliióó  ddee  ppeecceess  aannuuaallss  ddee  ggèènneerree  ddee  ppuunntt,,  qquuaassii  ttoott  
rreeggeenneerraatt,,  ii  qquueeddaarreenn  rreedduuïïddeess  aa  uunnaa  qquuiinnttaa  ppaarrtt,,  
aapprrooxxiimmaaddaammeenntt,,  eenn  ll’’èèppooccaa  ffiinnaall..  
  
LLaa  pprriimmeerraa  ffààbbrriiccaa  jjaa  dd''uunnaa  cceerrttaa  iimmppoorrttàànncciiaa  ----  ss''hhaavviiaa  
ccoommeennççaatt  eenn  ddiiffeerreennttss  llllooccss  mmééss  mmooddeessttooss  ----  eessttaavvaa  ssiittuuaaddaa  
eennttrree  eell  rriiuu  FFlluuvviiàà,,  eell  ccaarrrreerr  mmaajjoorr  ddee  llaa  VViillaa  VVeellllaa  ii  llaa  ppllaaççaa    
ddee  SSaannttaa  MMaaggddaalleennaa,,  aall  ccoossttaatt  ddee  llaa  ccaappeellllaa  ii  ttooccaanntt  ll''eessttrreett  
ppoonntt  ddeell  mmaatteeiixx  nnoomm,,  qquuee  ccoonndduuïïaa  aall  bbaarrrrii  ddee  SSaanntt  CCrriissttòòffoorr  oo  
""ddeellss  bbooiiggss"",,  ccoomm  eenn  ddeeiieenn,,  ttoott  pplleeggaatt  aammbb  uunnaa  ssuuppeerrffíícciiee  
dd''uunnss  11..440000  mm22  ii  ddooss  oo  ttrreess  ppllaanntteess  sseeggoonnss  ddiiffeerreennttss  ccoossssooss  
dd''eeddiiffiicciiss..    EErraa  uunnaa  zzoonnaa  oonn  hhii  hhaavviiaa  aallgguunneess  ddee  lleess  eemmpprreesseess  
mmééss  iimmppoorrttaannttss  ddeell  sseeccttoorr,,  ccoomm,,  AAuubbeerrtt,,  MMaasslllloorreennss,,  EEssccuubbóóss  ii  
aallttrreess..      
  
SS''aannaarreenn  mmiilllloorraanntt  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  ii  eess  pprreesseennttàà  ll''ooccaassiióó  ddee  
ccoommpprraarr  CCaann  DDeessccaallss,,  uunnaa  eemmpprreessaa  mmoolltt  mmééss  iimmppoorrttaanntt  
hhiippootteeccaaddaa  ppeell  BBaanncc  dd''EEssppaannyyaa  aa  ll''aannttiicc  pprrooppiieettaarrii,,  eell  sseennyyoorr  
BBaallddiirrii  DDeessccaallss  ii  PPuujjooll,,  ii  ttaammbbéé  ddeeddiiccaaddaa  aall  ggèènneerree  ddee  ppuunntt,,  
aammbb  uunnaa  ssuuppeerrffíícciiee  ttoottaall  dd''uunnss  44..446699  mm22  ii  eeddiiffiicciiss  ddee  dduueess  
ppllaanntteess  oo  mmééss..    FFoorrmmaavvaa  ppaarrtt  dd''uunnaa  ffiinnccaa  eenn  qquuèè  hhii  hhaavviiaa  eell  
cciinneemmaa  IIddeeaall  PPaarrkk,,  dd''uunneess  11..550000  llooccaalliittaattss..  QQuuaann  eess  vvaa  ttaannccaarr  
ll''eemmpprreessaa  CCooffaassaa  tteenniiaa  uunnaa  ssuuppeerrffíícciiee  dd''uunnss  1122..000000  mm22  
eeddiiffiiccaattss..  SS''hhaavviieenn  aannaatt  aaddqquuiirriinntt  eellss  tteerrrreennyyss  qquuee  ll''eennvvoollttaavveenn..  
LLaa  ffààbbrriiccaa  ddee  ccaann  DDeessccaallss  ffoouu  aaddqquuiirriiddaa  ppeerr  225500..000000  ppeesssseetteess,,  
llaa  mmeeiittaatt  ppaaggaaddeess  eell  1155--77--11993300  ii  llaa  rreessttaa  aa  uunn  iinntteerrèèss  ddeell  55  %%  
ffoouu  ppaaggaatt  eell  2277--99--11993355..  
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LL’’eeddiiffiiccii  ddeell  qquuee  ffoouu  eell  cciinneemmaa  IIddeeaall  PPaarrcc,,  eenn  eell  sseeuu  eexxtteerriioorr  hhaa  
ssooffeerrtt  mmoolltt  ppooqquueess  mmooddiiffiiccaacciioonnss  ddee  ccoomm  oorriiggiinnààrriiaammeenntt  ffoouu  
ccoonnssttrruuïïtt;;  ffoouu  pprroommoogguutt  ppeell  sseennyyoorr  BBaallddiirrii  DDeessccaallss  PPuujjooll  ttoott  
eennvvoollttaanntt  uunnaa  aallttrraa  ssaallaa  mmééss  ppeettiittaa  qquuee  ffuunncciioonnaavvaa  mmeennttrree  eess  
ccoonnssttrruuïïaa  eell  qquuee  sseerriiaa  eell  mmiilllloorr  llooccaall  ddee  llaa  cciiuuttaatt..  ÉÉss  uunnaa  ppeennaa  
qquuee  nnoo  ss’’hhaaggii  ppoogguutt  ccoonnsseerrvvaarr  íínntteeggrraammeenntt..  SSeemmbbllaa  sseerr  qquuee  
eell  sseennyyoorr  DDeessccaallss  PPuujjooll  ttaammbbéé  tteenniiaa  uunnaa  ffààbbrriiccaa  dd’’aaddoobbss  ddee  
ppeellllss  ii  eenn  ppaassssaarr  ppeerr  uunn  ddeellss  ccaarrrreerrss  eessttrreettss  ddee  vvoorraa  dd’’aaiigguuaa,,  
ccoomm  ssee  ssoolliiaa  ddiirr,,  qquuee  ccoonndduuïïeenn  aa  lleess  aaddoobbaarriieess  ddee  llaa  zzoonnaa,,  eess  
vvaa  ffeerriirr  ii  ddeess  ddee  llllaavvoorrss  uunn  sseennyyoorr  aannoommeennaatt  JJuulliiàà  eell  ppoorrttaavvaa  aa  
ccoollll  ppeerr  ddeessppllaaççaarr--ssee..      
  
EEnn  BBaallddiirrii  DDeessccaallss  ii  PPuujjooll,,  vviiuuddoo  ddee  RRaammoonnaa  RRiiggaauu,,  vvaa  mmoorriirr  eell  
2233--1111--11993344  aallss  8822  aannyyss,,  eerraa  ffiillll  ddee  SSaanntt  FFeelliiuu  ddee  PPaalllleerroollss  iigguuaall  
qquuee  llaa  sseevvaa  mmaarree;;  eell  sseeuu  ppaarree  eerraa  ddee  VVaallllffooggoonnaa..  EEssttaavvaa  
iimmppoossssiibbiilliittaatt  ii  vviivviiaa  aall  ccaarrrreerr  VViillaannoovvaa  eenn  eellss  sseeuuss  úúllttiimmss  aannyyss..  
NNoo  hhii  hhaa  ccoonnssttaanncciiaa  ddee  qquuee  eenn  BBaallddiirrii  DDeessccaallss  PPuujjooll,,  ttiinngguuééss  
aallgguunn  vviimmccllee  ffaammiilliiaarr  aammbb  eenn  BBaallddiirrii  DDeessccaallss  AAuubbeerrtt,,  ffaabbrriiccaanntt  
dd’’eemmbboottiittss  ddeell  mmaatteeiixx  ccaarrrreerr  VViillaannoovvaa  ii  ttaammbbéé  oorriiggiinnaarrii  ddee  
SSaanntt  FFeelliiuu  ddee  PPaalllleerroollss..  
  
CCaann  DDeessccaallss  jjaa  eerraa  uunnaa  ffààbbrriiccaa  ddee  pprroodduucccciióó  qquuee  eenn  ppooddeemm  
ddiirr  vveerrttiiccaall::  ffiillaattss,,  tteeiixxiittss,,  aaccaabbaattss  ii  ccoonnffeecccciióó  qquuaann  llaa  vvaa  
aaddqquuiirriirr  CCooffaassaa..    AA  mmééss  tteenniiaa  uunn  ttaalllleerr  mmeeccàànniicc  ffoorrççaa  ccoommpplleerrtt  
eenn  eell  qquuee  ss’’hhii  ccoonnssttrruuïïeenn  tteelleerrss  cciirrccuullaarrss  ppeerr  aa  ggèènneerreess  ddee  
ppuunntt  ppeerr  aa  uuss  pprrooppii  ii,,  jjaa  ddee  CCooffaassaa,,  lleess  ppeecceess  ddee  rreeccaannvvii  ppeerr  aa  
mmààqquuiinneess  ddee  ccoossiirr  iinndduussttrriiaallss  ttaanntt  eessccaasssseess  eenn  llaa  ppoossttgguueerrrraa  
ddee  ddeellss  aannyyss  4400  ii  5500..  
  
LLaa  ppoossttgguueerrrraa  ffoouu    llllaarrggaa  ii  dduurraa,,  llaa  rreepprreessssiióó  eerraa  bbrruuttaall  ii  llaa  
ggaannaa  ttaammbbéé,,  jjaa  qquuee  eessccaasssseejjaavvaa  ttoott..  EEnn  mmoollttss  aassppeecctteess  ffoouu  
ppiittjjoorr  qquuee  eellss  ttrreess  aannyyss  ddee  gguueerrrraa  eenn  qquuèè,,  ttrreett  ddeell  ppeettiitt  
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bboommbbaarrddeeiigg  dd''uunn  ddiiaa  aall  ffiinnaall  ddee  llaa  ccoonnffllaaggrraacciióó,,  nnoo  hhii  ttiinngguuéé  
lllloocc  ccaapp  eennffrroonnttaammeenntt  bbèèll··lliicc..    
  
  
EEss  ppooddrriiaa  ddiivviiddiirr  ll''eexxiissttèènncciiaa  dd''aaqquueessttaa  eemmpprreessaa  eenn  qquuaattrree  
eettaappeess  oo  èèppooqquueess::  
        
FFFFFFFFuuuuuuuunnnnnnnnddddddddaaaaaaaacccccccciiiiiiiióóóóóóóó::  22--22--11991166,,  eessccrriippttuurraaddaa  ppeell  nnoottaarrii  VViicceennss  CCaappddeevviillaa..  
MMoolltteess  eemmpprreesseess  eess  ffuunnddaarreenn  eenn  aaqquueessttaa  èèppooccaa  aapprrooffiittaanntt  lleess  
cciirrccuummssttàànncciieess  ffaavvoorraabblleess  ooccaassiioonnaaddeess  ppeerr  llaa  pprriimmeerraa  gguueerrrraa  
eeuurrooppeeaa  oo  mmuunnddiiaall..    
  
PPPPPPPPrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaa        èèèèèèèèppppppppooooooooccccccccaaaaaaaa::  11991166  aa  11993366,,  2200  aannyyss..    IInniiccii,,  lllluuiittaa  eexxeemmppllaarr  ii  
ttaammbbéé  ddiiffiiccuullttaattss  ppeerr  pprroossppeerraarr..  
  
SSSSSSSSeeeeeeeeggggggggoooooooonnnnnnnnaaaaaaaa        èèèèèèèèppppppppooooooooccccccccaaaaaaaa::  11993366  aa  11993399,,  33  aannyyss..    PPaarrèènntteessii  ddee  llaa  gguueerrrraa  
cciivviill..  GGrraann  ddaavvaallllaaddaa  ddee  llaa  pprroodduuccttiivviittaatt..  
  
TTTTTTTTeeeeeeeerrrrrrrrcccccccceeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaa        èèèèèèèèppppppppooooooooccccccccaaaaaaaa::  11993399  aa  11996655,,  2266  aannyyss..    PPoossttgguueerrrraa  aammbb  ggrraannss  
ddiiffiiccuullttaattss  ppeerr  aallss  ttrreebbaallllaaddoorrss  ----  eenn  eellss  pprriimmeerrss  aannyyss  ddee  
ppoossttgguueerrrraa  ----  ii  ggrraannss  bbeenneeffiicciiss  ppeerr  aa  ll''eemmpprreessaa..  
  
QQQQQQQQuuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrrttttttttaaaaaaaa        iiiiiiii        uuuuuuuullllllllttttttttiiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaa        èèèèèèèèppppppppooooooooccccccccaaaaaaaa::  11996655  aa  11999900,,  2255  aannyyss..  DDeeccaaddèènncciiaa  ii  ffii..  
AAiixxíí  ccoomm  llaa  pprriimmeerraa  èèppooccaa  ffoouu  eexxeemmppllaarr  ii  ll’’aaddmmiirraacciióó  ddee  
pprrooppiiss  ii  eessttrraannyyss  ppeell  sseeuu  ddiinnaammiissmmee  ii  ccooooppeerraacciióó,,  mmaaii  mmééss  
bbeenn  ddiitt,,  eennttrree  ttoottss  eellss  eemmpplleeaattss  ddee  ll’’eemmpprreessaa,,  eell  sseeuu  ffiinnaall  ffoouu  
ttoott  eell  ccoonnttrraarrii..  LLaa  mmaajjoorriiaa  dd’’eemmpprreesseess  ddeell  mmaatteeiixx  rraamm  
aaccaabbaarreenn  mmééss  ddiiggnnaammeenntt..  
  
AAAAAAAAnnnnnnnnaaaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttzzzzzzzzaaaaaaaannnnnnnntttttttt        llllllllaaaaaaaa        mmmmmmmmeeeeeeeevvvvvvvvaaaaaaaa        aaaaaaaaccccccccttttttttuuuuuuuuaaaaaaaacccccccciiiiiiiióóóóóóóó        aaaaaaaa        llllllll’’’’’’’’eeeeeeeemmmmmmmmpppppppprrrrrrrreeeeeeeessssssssaaaaaaaa........        
  
FFaa  mmoollttss  aannyyss  qquuee  nnoo  mm’’hhee  ccoonnffeessssaatt,,  qquuaann  hhoo  ffeeiiaa  ccoommeennççaavvaa  
aaiixxíí,,  ppeerr  eexxeemmppllee::  PPaarree,,  ffaa  ssiiss  ddiieess  qquuee  hheemm  vvaaiigg  ccoonnffeessssaarr,,  
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vvaaiigg  ccoommpplliirr  llaa  ppeenniitteenncciiaa,,  hhee  eexxaammiinnaatt  llaa  mmeevvaa  ccoonnsscciièènncciiaa  ii  
eellss  ppeeccaattss  qquuee  hhii  hhee  ttrroobbaatt  ssóónn  eellss  sseeggüüeennttss::  ..........  SSeemmpprree  llaa  
mmaatteeiixxaa  ffóórrmmuullaa,,  eellss  mmaatteeiixxooss  ppeeccaattss  ii  lleess  mmaatteeiixxeess  vveeggaaddeess..  
  
ÉÉss  ppoossssiibbllee  eexxaammiinnaarr  llaa  mmeevvaa  ccoonnsscciièènncciiaa,,  oo  llaa  mmeevvaa  
aaccttuuaacciióó,,  oo  aapprrooffuunnddiirr  eenn  eell  ppeerrqquuèè  ddee  llaa  mmeevvaa  aaccttuuaacciióó  
dd’’aaqquueessttss  pprroopp  ddee  cciinnqquuaannttaa  aannyyss  ddee  rreellaacciióó  aammbb  ll’’eemmpprreessaa??..  
HHoo  iinntteennttaarréé..  
  
DDee  jjoovvee  mm’’aaggaaffaavvaa  aammbb  mmoollttaa  sseerriioossiittaatt  llaa  rreelliiggiióó,,  eerraa  ccrreeiieenntt,,  
pprrooffuunnddaammeenntt  ccrreeiieenntt,,  ppeerròò  sseennssee  vvoolleerr  aarrrriibbaarr  aa  uunn  
lllliiuurraammeenntt  ttoottaall  aall  qquuee  llllaavvoorrss  ccrreeiiaa  qquuee  eerraa  llaa  vveerriittaatt  aabbssoolluuttaa;;  
nnoo  vvoolliiaa,,  oo  nnoo  ssaabbiiaa  ddeesseennggaannxxaarr--mmee  ddee  lleess  ccoosseess  dd’’aaqquueesstt  
mmóónn,,  mm’’aaggrraaddaavveenn  mmaassssaa..  LLaa  mmeevvaa  aaccttiittuudd  aammbb  eell  ppeerrssoonnaall  
ffeemmeenníí  ddee  ll’’eemmpprreessaa,,  aarraa  eemm  sseemmbbllaa  iinnccoommpprreennssiibbllee,,  eellss  
iiggnnoorraavvaa  ttoottaallmmeenntt  ssii  nnoo  eerraa  ppeerr  uunnaa  qqüüeessttiióó  eessttrriiccttaammeenntt  ddee  
ffeeiinnaa,,  nnii  ttaann  ssoollss  ssaalluuddaavvaa  aa  uunnaa  nnooiiaa  oo  sseennyyoorraa  qquuaann  lleess  vveeiiaa  
ppeell  ccaarrrreerr..  NNoo  ccrreecc  qquuee  ffooss  uunnaa  aaccttiittuudd  pprreemmeeddiittaaddaa  ii  bbeenn  
eessttuuddiiaaddaa,,  ppeennssoo  qquuee  eemm  ssoorrttiiaa  aaiixxíí  ii  nnoo  mm’’eessffoorrççaavvaa  eenn  qquuee  
ffooss  dd’’aallttrraa  mmaanneerraa,,  nnoo  eemm  vveenniiaa  ddee  gguusstt  uunn  aallttrraa  ttiippuuss  
dd’’aaccttuuaacciióó..  NNoo  mm’’hhee  eessffoorrççaatt  mmaaii  eenn  qquueeddaarr  bbéé  aammbb  eell  
pprròòxxiimm..  EEnnccaarraa  aarraa  ssii  uunnaa  ppeerrssoonnaa  nnoo  eemm  ccaauu  bbéé  nnii  ssee  mm’’aaccuutt  
qquuee  hhee  ddee  sseerr  ccoomm  aa  mmíínniimm  eedduuccaatt  ii  eessffoorrççaarr--mmee  aa  nnoo  
ddeemmoossttrraarr  llaa  mmeevvaa  iinnddiiffeerrèènncciiaa..  
  
LLaa  mmeevvaa  aaccttiittuudd  aammbb  eell  ppeerrssoonnaall  mmaassccuullíí  ppooddeemm  ddiirr  qquuee  eerraa  
nnoorrmmaall,,  ppeerròò  sseennssee  bbuussccaarr  mmaaii  ccoommpplliicciittaattss  ii  ddeeffuuggiinntt  ttoottaa  
rreellaacciióó  qquuee  nnoo  ffooss  eessttrriiccttaammeenntt  ddee  ffeeiinnaa..  AAmmbb  eellss  ssuuppeerriioorrss  
ggeerraarrqquuiiccss  eennccaarraa  mm’’eessffoorrççaavvaa  mmeennyyss  eenn  sseerr--llooss  ssiimmppààttiicc;;  nnoo  
ssuuppoorrttaavvaa  ll’’iiddeeaa  ddee  sseerr  mmééss  aatteenntt  oo  ssiimmppààttiicc  ppeell  ffeett  ddee  sseerr  
ssuuppeerriioorrss,,  mmééss  aavviiaatt  aa  vveeggaaddeess  ffiinnss  ii  ttoott  eemm  ffeeiiaa  mmééss  aasspprree  ii  
aannttiippààttiicc..      
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