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«No em fan llàstima
els mestres sinó els
seus alumnes, que
surten mal educats»

 Barcelona,
1957. Empresari,
professor,
columnista i
assagista, l’autor
de Ni som ni
serem va
presentar a
Manresa Elogi de
la incompetència,
que pretén
«posar-nos en
guàrdia contra un
Estat ineficaç»,
segons l’editorial.

P La seva tesi és: els funcionaris han
ocupat els partits polítics i han segrestat el país.
R El país, no, però sí els parlaments. Els
partits han convidat massa funcionaris a les seves llistes, i els parlaments
estan copats.
P I això és tan desastrós?
R En tot cas, no reflecteix la pluralitat
de la societat, on el  no són funcionaris. Encara.
P El funcionariat és incompetent
per definició?
R Depèn com s’organitzi. Però sempre
se l’ha de vigilar, per un principi molt
bàsic: no tenen competència.
P Com de competent és el nostre?
R Ho sabrem quan ens donin xifres:
quant costa una operació, o una visita a cal metge, a la pública i a la privada.

«Ens creiem
fantàstics, i, en
realitat, som els
primers dels
últims»

Què és el que falla?
No hi ha meritocràcia. A dalt de tot
han de ser-hi els més bons, i no és així.
P I com s’arregla?
R No polititzant la funció pública. Els
nivells més alts es nomenen a dit, i això
és desmotivador.
P Té a veure amb la cultura catòlica?
R I amb el fet que siguem mediterranis. No som gaire diferents que el sud
d’Itàlia, Grècia i Portugal. A Catalunya
ens hem cregut fantàstics, i, en realitat, som els primers dels últims.
P Montilla suggeria congelar els sous
dels funcionaris.
R Doncs que ho faci!
P Que el lloc sigui vitalici, és dolent?
R Quan tens una cosa per a tota la
vida, te la prens d’una altra manera.
P Els mestres se senten menystinguts.
P
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R No em fan cap llàstima; me’n fan
els seus alumnes, que surten mal
educats, i això és irreparable.
P Va dur els fills a la privada?
R Sí, i vaig canviar d’una privada a
una altra perquè ensenyaven millor.
L’important és poder triar.
P I al metge de la mútua.
R De tota la vida. Si tots els qui
anem a la mútua anéssim a la pública el sistema hauria rebentat.
P No tothom pot pagar-ho.
R Quan no tenia diners pagava la
mútua i sortia menys.
P Els polítics tenen por dels funcionaris?
R Tenen complex de provisionalitat.
Però si hi són, han de manar.
P Els funcionaris llegeixen el seu
llibre?
R N’he rebut elogis. Critico el mal
funcionari, i als altres els agrada.
P Aquests problemes també els
tenen les grans empreses?
R Sí, i s’acaben pagant-ho.
P I les administracions no?
R Ho paguen els països, amb el
mal funcionament del  del PIB.
P Solucions?
R No hi ha miracles, però sí coses
bàsiques, com un sistema electoral
obert, en què puguis elegir el polític que et representa. Això sol, amb
el temps, acaba canviant la resta.
P Cap partit no està per la tasca.
R Doncs patirem.
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a fa temps que la crisi
ha arribat, i no us
penseu pas que afecta
tan sols els equips de
més elit pel que fa a un esport com
el bàsquet, sinó que afecta molt
més categories de les que són
considerades més de segon nivell.
Si ens referim a les diferents lligues LEB, cada any la Federació
Espanyola de Bàsquet, en una
més que dubtosa gestió pel que fa
a la seva eficàcia, es veu obligada
a fer canvis en el que són les estructures de les categories. Tot
plegat, mirant molt poc pels interessos esportius i fixant més l’ull
en el que són els beneficis econòmics propis que li puguin aportar
les competicions. Això ha desembocat, en plena crisi, cap a unes
categories insolvents, molt especialment en els grups de LEB Plata
i LEB Bronze, no tant pel que fa a
la LEB Or, la segona en rang, darrere l’ACB.
Tanmateix, a la lliga EBA (que
és la categoria de l’Olesa, del CB
Navàs i del Sedis), els clubs fins
ara podien subsistir amb ajudes
dels ajuntaments i també gràcies
als petits patrocinadors, sobretot
derivats de la construcció. Ara
això s’ha acabat i pocs seran els
equips que podran acabar la temporada sense deutes.
Personalment, crec que és llàstima que el meu club, el CB Olesa,
en la millor temporada de la seva
història, també passi per aquests
problemes. La felicitat no és mai
completa per a ningú. La realitat
és dura, el bàsquet penja d’un fil i
potser ni la voluntat de tothom no
serà ara suficient.

