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Entrevista a Xavier Roig, autor de La dictadura de la incompetència

“El Parlament de Catalunya és de baix
perfil”
Xavier Roig (Barcelona, 1957) diu les coses clares, sense floritures. Des del món empresarial,
ha estat director general de les multinacionals Group i Schlumberg, critica el sistema polític i
els polítics. Acaba de publicar La dictadura de la incompetència (La Campana), una obra en
què intenta avisar la societat dels efectes d’un estat ineficaç i proposa un nova organització
política.

per Maria Coll

A La dictadura de la incompetència pocs s’escapen de les crítiques. Dels
polítics diu que estan poc qualificats. Són els polítics els elements més
incompetents del sistema?
No, però no tenim un procés de selecció electoral bo i això és nota en el Parlament. A

casa nostra vota el partit i no l’electorat. Les eleccions són un element intern de les
formacions, quan haurien de ser un element extern. Això, per exemple, és diferent als
Estats Units.
Quina és, doncs, la seva proposta?
El sistema electoral s’hauria de basar en districtes electorals, en circumscripcions
petites, com ja es fa al Regne Unit o als Estats Units. I en aquestes circumscripcions
s’hauria d’escollir un sol diputat electe. Seria un diputat de barri. Una persona a qui el
ciutadà pogués adreçar els seus problemes independentment del partit que sigui.
Amb aquest sistema el candidat es veu obligat a representar a tothom...
Sí, perquè els problemes d’una societat no són d’un o altre partit, són de la gent.
I no serien millor llistes obertes?
Les llistes obertes estan bé per les circumscripcions grans, però jo aposto pel sistema de
districtes. Ara bé, com a mínim amb les llistes obertes pots advertir als partits quins
dels seus candidats t’agraden i quins no. El problema és que ara tenim circumscripcions
grans i llistes tancades, el pitjor escenari possible. Encara estem vivint amb un sistema
electoral fruit de la Transició i ja hauria de canviar.
Vostè afirma que al Parlament de Catalunya hi ha gent poc qualificada.
Quina creu que és la causa?
És senzill. Com que tenim una cambra de baix perfil, tant a nivell intel•lectual com
econòmic, la gent no vol anar-hi. Però augmentar el perfil dels polítics als partits
tampoc els interessa, per això controlen les llistes. En els cinc primers llocs posen
persones conegudes i que fan mítings, però després hi ha una llista llarga d’individus
que el ciutadà no sap qui són, però passen a ocupar escons.
Diu que hi ha baix perfil econòmic, però la percepció ciutadana és que els
polítics cobren massa per la feina que fan.
Sí, però això és una gran mediocritat. Els polítics haurien de cobrar més i treballar més.
Amb un nou sistema electoral i millors retribucions els representants polítics seria gent
més qualificada.
De la seva crítica als polítics, els progressistes s’emporten la pitjor part...
Crec que a casa nostra hi ha un cert progressisme que fa el joc a les classes dominants
perquè els dos són estatistes: uns fan negocis amb l’estat i els altres hi viuen arrecerats.
Tots dos tenen interessos comuns.
I quan els progressistes arriben a governar, com passa a Catalunya?
És la situació menys brillant que podríem tenir. De progressistes n’hi ha més als partits

d’esquerres, però n’hi ha a totes les formacions. De fet, però, en general a la societat
catalana tenim un progressisme de baix nivell.
Així, segons vostè, la política catalana és només funcionariat?
Sí, no dic res que no digui la gent, ni que diguin els resultats: els trens no arriben a
l’hora, les urgències dels hospitals estan col•lapsades, els metges marxen del país
perquè cobren prou...
Si tenim en compte tot això... No creu que la gent encara es queixa poc?
Perquè la gent no té camins per on queixar-se i perquè no té suficient coratge. Els
ciutadans tenen la sensació que amb el sistema electoral actual no poden canviar res i la
única cosa que poden fer és abstenir-se. I això és el que fan.
Quin paper juga l’escola...
Tenim un sistema educatiu feble i dolent, que no ajuda que la gent tingui esperit crític i
analític.
La nova Llei d’Educació millorarà això?
No ho crec, perquè dubto que tingui vocació revolucionària.
En conclusió... segons vostè Catalunya va de mal en pitjor.
Sí, però això ho demostren les xifres i no pas jo. Fa vint anys Catalunya estava més
amunt dels índexs de renda per càpita que no pas ara. I això és a causa de molts factors:
econòmics, polítics... La nostra decadència comença amb la transició. Per a Catalunya
la transició no ha estat brillant. Cal plantejar-nos què no hem fet bé. Segurament, no
hem reivindicat prou els drets que ens pertocaven.

