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Que en farem  del tros ? (2009) 

De ben segur que la pregunta se la deuen fer molts pagesos del Penedès. El 

preu del raïm i les temptacions inversores de nous sectors potser s´ho valen. 

El tros du feina de mal fer  i molts maldecaps. El tros !. Vet aquí la 

metàfora perfecta d´un país que mai ha volgut fer-se massa gran . D´un 

país que no parla de latifundis , hisendes i terratinents, com passa en altres 

indrets. D´un país que té botiguers en comptes de comerciants, perquè 

potser ens sembla un ordre de magnitud forassenyada, i on moltes 

indústries no ens passen de taller.  Carregats de matisos i de punyetes, 

potser sí,  però limitacions i acomplexaments que, en definitiva,  no es 

practiquen  a l´altra banda de riu. El tros !, no fos cas que pequem 

d´excessos d´ambició. Mentre , l´escenari del Penedès interior s´ha anat 

transformant. L’industria –la nova indústria– això es activitat 

manufacturera i serveis i infraestructures complementàries, ha anat 

guanyant territori. Avui, el percentatge de població activa dedicada al 

sector industrial a  l´Alt Penedès multiplica per dos i mig  el del Garraf. Al 

litoral,  la indústria ha reculat fins la cinquena posició. Si no fos que bufen 

mals vents, el Garraf presenta una correlació sectorial ambicionada per la 

seva diversitat i equilibri. Els sectors comercial, l´hoteler, la construcció, les 

immobiliàries i serveis empresarials i la indústria  presenten quotes 

d´activitat  que van del 12 al  21 %. Es la visualització més clara d´aquell 

tot o res que tan agrada a la nostra classe política. Res de clústers o 

especialització , ni  canibalisme econòmic , ni apostes innovadores. Es clar 

que, si ara van maldades, es perquè venim d´una conjuntura imperfecta a 

favor del totxo. I aquí es quan , com mana el ritual, caldria parlar de nou 



model econòmic o productiu. Però - ai las ! - les veus més prudents i 

autoritzades  –aigualint expectacions i especulacions– tornen a repartir 

cartes. Veuen un futur orientat al segment de l´oci  i el turisme, la 

construcció en la seva justa mesura, la indústria com a valor tradicional , els 

serveis en ampli espectre, la innovació i la logística. Mentre, haurem 

d´adaptar-nos  al nou món que en resulti, tan diferent i tan igual, perquè la 

humanitat s´ajusta  ràpidament a l´estat de mínima energia. I així, mentre 

aquesta olla de cols va fent xup-xup, pagesos i no pagesos centrifugats de la 

realitat global,  continuaran pensant : que en farem del tros ?. 

 

        

La (in)cultura del risc (2010) 

Llegeixo a L´Econòmic –setmanari d´informació i anàlisi sobre l´empresa–

una entrevista al Sr. Pere Segarra, director de la càtedra d´Emprenedoria 

de la Universitat Rovira i Virgili.  Dir abans de res que aquest setmanari és 

un dels pocs exemples de premsa en color salmó editada en català. Ignoro 

l’origen d´aquesta relació entre informació econòmica i el color del paper. 

Potser per allò de que les empreses acostumen a nedar  

contracorrent,…com els salmons ?. Diu el Sr. Segarra que caldria estimular 

l´esperit emprenedor des de l´escola. Es queixa que els darrers vint anys de 

vaques grasses han propiciat un estat plaent que ara fa que ens haguem  

adormit a la palla. Els joves volen treballar en una multinacional, fer-se 

funcionari o seguir estudiant tota la vida, ens diu. Aquest, sembla un tòpic 

sense data de caducitat. En el primer cas, però, el de les multinacionals, 

aquest precepte ja no és vàlid, i avui dia cal estar atent a la jugada per no 

perdre les orelles. En el segon supòsit –el dels funcionaris–  res de nou … 

Pel que fa als estudiants, sembla que, si la bossa sona, les possibilitats 

d’esgangalament temporal són infinites: graus, postgraus, màsters, Erasmus 

…  La il·lusió i la motivació, ens diu l´expert, han de sortir de l´escola. I 



com a exemple, l´Argentina (!). Aquí, un percentatge elevadíssim  de la 

població mai s´ha plantejat de posar negoci propi.  Som un país on, davant 

qualsevol problema, mancança o desajust, girem ràpidament els ulls cap a 

l´escola. L´escola ha d´ensenyar a menjar, ha d´ensenyar normes de 

convivència, cordar-se les sabates, postgraus d´educació sexual, civisme, 

portar la canalla a veure titelles o a la biblioteca, i tot allò que més 

convingui, com ara inculcar l´esperit emprenedor. És clar, actuar allà on la 

família ha claudicat.  Ah!, i això en un país on les reformes educatives són 

constants i els plans d´estudi duren de Nadal a Sant Esteve. El vilafranquí 

Josep Estalella, físic, químic, pedagog i director de l´Institut–Escola  de 

Barcelona creat durant la República deia: “m´he proposat de fer bones 

persones, si a més em surten sàvies, millor encara”.  Ja se sap que en 

aquesta olla de cols que ens ha tocat de viure, empresaris, polítics i toreros   

cotitzen a la baixa. I ens preguntem: en aquest escenari, hi ha motius per 

l´esperança?.  Tot funciona de la mateixa manera?. No , tot no, una 

organització formada per irreductibles emprenedors resisteix encara i 

sempre a aquesta realitat. Adeg advising és el projecte de l´ADEG per 

promoure la creació d´empreses i l´ empresari ètic. Un col·lectiu que no 

perd l´oportunitat d´assessorar, predicar i cultivar les essències de la cultura 

empresarial. Molt bona sort !, perquè , com els salmons, caldrà nedar molt 

contra corrent.  

  

 

Activitats nàutiques i altres deliris estiuencs (2012) 

Als que ens empaita aquesta mena de dèria compulsiva de posar en negre 

sobre blanc aquelles inquietuds i reflexions que sovint ens ballen pel cap, 

ens toca patir una singular derivada de la crisi que afecta lletraferits i altres 

animals de ploma, que deia Josep Pla. Alguns columnistes professionals i de 

solvència contrastada han confessat darrerament els prejudicis interiors que 



els suposa generar opinió en els temps que corren. Els neguiteja la 

perspectiva  de pretendre aconsellar quan no alliçonar sobre aspectes 

quotidians que, com sempre passa, van de la més fugissera de les banalitats 

a la presumpta transcendència més extrema i subjectiva. Discursos abocats 

des de la premsa o les tertúlies dels mitjans  amb grans dosis de 

verbalització estèril i incapaços, per descomptat, d’aportar cap solució ni 

esperança als problemes reals de bona part de la ciutadania d’aquest país. 

Ni el tòpic estiuenc de parlar de les vacances serveix ja en un territori on la 

taxa d’atur aplica a un de cada quatre ciutadans. Podria semblar una 

ofensa. Arribats aquí, un servidor potser hauria d’anar acabant. Ni tinc 

solucions, ni tinc suggeriments pràctics per desfer l’embús en que ens hem 

posat, i de cap manera els puc assegurar que allò que deixi per escrit no 

vagi més enllà d’un farcell de frivolitats del tot irreverents amb els planys de 

tants conciutadans. Som en aquest desfet de temps en el que les bones 

notícies no formen part dels titulars, i en cas de ser-ho es transfiguren 

ràpidament per jugar en sentit contrari. Anem al que toca. Tots som més 

sensibles a uns o altres paràmetres econòmics o empresarials en funció de 

les afinitats i trajectòries particulars. En el meu cas –i per raons 

professionals–  la productivitat sempre ha estat un factor d’anàlisi essencial i 

preferent. Avui la productivitat és un dels subproductes d’aquesta immensa 

olla barrejada  terminològica on tots hi som convidats de gust o per força, 

que sembla repuntar amb garanties. En aquest país el factor productivitat 

ha estat de fa anys  un dels primers cavalls de batalla perquè la nostra foto 

sortia ara sí ara també moguda i en blanc i negre. Actualment, amb un 

exèrcit d’aturats les dades milloren. Les empreses han hagut de 

redimensionar-se, perdre pes i ajustar salaris. De tot plegat, doncs, en 

resulta un escenari ben diferent: menys gent que treballa,  amb sous més 

baixos i amb més predisposició i motivació que abans. Tothom ha vist les 

orelles al llop i s’ha posat a remar amb insistència. Ah!, i en la mateixa 



direcció. Els que feien l’orni o bogaven a la contra ja hauran abandonat 

l’embarcació i, si no es així, no us hi amoïneu, els demés no trigaran a 

llançar-los per la borda. 

Malgrat tot –i seguint amb termes mariners– tinc la impressió que 

continuem traient aigua de l’embarcació enlloc d’agafar el timó i fer un 

decidit canvi de rumb que ens allunyi del temporal. L’aigua continua 

pujant , i no me’n puc estar de donar un consell: apreneu a nadar. Ens farà 

falta. 

 

 

 

Que no t’enganyin com un xino (2012) 

Juan Roig, president de Mercadona, ha irritat  més d’un i més de dos  per 

posar com a exemple de cultura de l’esforç els basars xinesos. Aquells 

negocis que obren ben d’hora ben d’hora,  com li agrada al Guardiola, i  

tanquen ben tard ben tard, com li agrada al Guti,  alies “Pim-Pam”. Quan 

aquests establiments són tancats, no vol dir pas que no hi siguin. 

Diumenges i festius, hom percep moviments rere vidres i persianes com 

ombres –xineses en aquest cas– que deambulen amunt i avall com 

formiguetes. Van iniciar-se en locals més aviat  tronats i desapercebuts, fins 

a colonitzar els eixos comercials més atrevits , abandonats en retirada pel 

comerç tradicional.  

Ara es parla d’una tímida repatriació d’empreses que anys enrere havien 

iniciat l’aventura de trepitjar terra xinesa. Així, doncs, temps de canvi, pels 

d’aquí i pels d’allà.  

Un company que treballa en una empresa catalana amb un peu i mig a la 

Xina, que hi ha dies que no sap si bé o si va , i que  té el jet lag de parella 

de fet, no para de dir allò que molts sospiten i gairebé tothom accepta.  

Que no s’ha de confondre el treballar molt amb el fet d’estar moltes hores 



al lloc de treball. Fan l’orni tot el que poden, entenen només allò que els 

convé i la qualitat de la feina feta no forma part de les seves angúnies. 

Malgrat tot, continuen essent competitius ... encara. De les maneres de fer 

de l’imperi asiàtic en trobareu detalls al llibre La silenciosa conquista china dels 

periodistes Cardenal i Araujo.  Si parlem de pràctiques empresarials, posats 

a triar, jo també prefereixo referents més propers, siguin alemanys, nòrdics 

o italians, Sí, italians !. Malgrat la imatge de circ de tres pistes en que ho va 

convertir Berlusconi, ja voldria jo pel meu país la seva estructura 

econòmica i sectorial, la solidesa i prestigi de marques o la creativitat i 

capacitat exportadora dels veïns de la bóta.  En altres latituds la innovació 

sembla apuntar en altres direccions. A un empresari de Cantabria la Unió 

Europea no li permet  registrar la marca “Hijoputa” per batejar els seus 

orujos i aiguardents. L’argument és que es tracta d’una paraula injuriosa, 

ofensiva i contraria als bons costums de  –cito textualment– “una part de la 

UE”. M’encantaria de saber on han posat la imaginaria ratlla que deu 

separar els ofesos i ressentits  dels més engrescats i poca-soltes. Ens hi 

juguem res ?  

 

 

Re-industrialitzar-nos ? (2014) 

Tarda d’agost canicular, o potser no tant. Passo via entre les pàgines 

asèptiques d’alguns diaris. Poques notícies i moltes entrevistes a peu de 

piscina  amb poca esma d’entrevistat i entrevistador. Faig aturada en una 

entrevista a Josep Maria Àlvarez, el sempitern secretari de la UGT a 

Catalunya. El titular: “Hem de fer nacionalisme industrial”. Una primera 

lectura en diagonal  em fa adonar que el titular és precisament això, un 

titular, i més encara, un titular d’estiu. Resulta que nacionalisme industrial 

és, precisament, allò que fa Alemanya: protegir els seus productes obligant 

als demés a  fer determinades polítiques exteriors. Ah!, però  per fer això 



calen uns nivells de poder i influència que molts no tenen, vaja, que no 

tenim !. Aquestes polítiques industrials no ens serveixen. A punt de canviar 

de pàgina  em fixo en una sentència del sindicalista: “La indústria produeix 

riquesa i fa que la gent es guanyi la vida de manera decent, sense fer cap 

pelotazo”. Ara sí, aquí estava l’autèntic titular que ha passat per alt al 

periodista. Servidor, que es un defensor entusiasta de la indústria com a 

motor de creixement –motor dièsel, d’aquells d’anar fent sostingudament–

té la fantasia de pensar que el nostre futur encara passa per aquí. Els focs 

d’artifici i els jocs de mans –economia financera, o especulativa,  en diuen ? 

– ja hem vist on ens han dut.  Em fascina que ara que li hem vist el cul, i  

sabem si es mascle o femella, de sota les pedres surtin els defensors  “de tota 

la vida” de la via industrial.  Polítics, economistes,  sindicalistes i gurus de 

tota condició aposten per la indústria. D’un poc de indústria que aguanta el 

xàfec i d’una molta que fa temps va fer les maletes després d’una dolorosa 

cursa d’obstacles: reconversió industrial, zones d’urgent reindustrialització, 

deslocalització industrial i altres fórmules perverses. Després del “que 

inventen ellos !”, algú va considerar que era lleig i pocasolta que països de 

nous rics com nosaltres ens dediquéssim a embrutar-nos  les mans fabricant 

coses. Transformar, dissenyar, crear, innovar, ... No, això no !. Era millor 

convertir-nos en un país de serveis low-cost, amb formació, clientela, sous i 

altres variables també low-cost.  Doncs bé, ara resulta que cal 

industrialitzar-nos novament, ara que ens anuncien que alguns dels 

fabricants que van marxar volen tornar cap a casa. Què cal fer primer ?. 

Disposar de sòl industrial, polígons ben equipats, alleugerir la burocràcia ... 

No !!. Bé, això també, però primer cal fer una altra cosa: assegurar i fer 

fiançar a allò que ja tenim. Aquesta és una qüestió que no acabo 

d’entendre. Aboquem esforços ingents en crear l’entorn  adequat per 

aflorar nous emprenedors –empresaris en deien abans– orientant-los a 

segments i nínxols de negoci sovint extravagants, quan veiem com cada dia 



tanquen empreses i  baixen persianes de botigues i negocis. No seria millor 

assegurar-ne la viabilitat i garantir els llocs de treball que ja tenim ?. Dit 

això, després faria  una altra cosa, preguntaria als nostres empresaris 

perquè el seu negoci continua funcionant  després de set anys de crisi ?. La 

pregunta no és banal. Hi ha factors estratègics, casuals o de localització –

estructurals o conjunturals–  que ho facin possible ?.  És gràcies a les 

condicions geo-estratègiques de la ciutat, les avantatges impositives, els 

serveis addicionals,  el cost de mà d’obra,  la proximitat als mercats ...?. Les 

respostes ens donarien inputs molt valuosos per modular el comportament 

per la banda de l’oferta i apuntar millor o corregir la tàctica. Només un 

exemple, algú s’ha preguntat perquè la multinacional Prysmian –ex-Pirelli 

–continua a Vilanova després de 112 anys ?. A part de fer les coses 

generalment bé, una altra pista. La fabricació de cables elèctrics exigeix de 

matèries primeres molt cares i que, sovint, cotitzen en mercats 

internacionals: coure, alumini, ferro, derivats del petroli ... Materials cars 

per a tothom !. Això fa que l’impacte del cost de la mà d’obra sobre el 

producte sigui relativament baix. Aquesta és una diferència notable 

respecte els ex-col·legues de Pirelli Pneumàtics. Per això, la fàbrica de 

Pirelli a Manresa fa molts anys que va tancar i va traslladar la seva activitat 

als països d’on surt el sol. La cosa, òbviament, es més complexa, però cal 

detectar en quins factors d’oportunitat, locals o globals, hem d’apalancar-

nos.   Per tant, cal preguntar-nos –sigui per mantenir o  per atraure nova 

activitat industrial– què hi podem fer des del territori ?  

  

 

Ja tenim tot el peix venut ? (2015) 

Aquests dies de vacances de Nadal he tingut l’oportunitat de poder fer una 

cosa que la meva jornada laboral no em permet habitualment, la d’anar  a 

passejar pel port de Vilanova havent dinat. Aquesta és una pràctica que 



vaig sovintejar a la meva època d’estudiant. La meva afició a la malacologia 

em duia, dia sí dia també, a tombar per les platges i a fer la ruta per algunes 

barques de pescadors que em guardaven  cargols i petxines trobats durant 

la pesquera. Allò era un plaer pels sentits. Les obligacions professionals i la 

maleïda tanca del port van convertir aquelles visites normals en possibilitats 

molt ocasionals. L’arribada de quillats i rastrillos encara amb la coberta 

escampada de peix, la classificació de les captures, l’amuntegament de 

caixes de peixos i crustacis, el traginar amunt i avall de mariners, badocs i 

pessigants és un espectacle extraordinari. Un espectacle que, pensava jo, 

també podria generar grans oportunitats. El nostre port és un exemple de 

precocitat en generació de  projectes de tots colors i alumne avantatjat en 

l’immobilisme més absolut. Ens costa de concretar i de consolidar 

experiències. En tenim un sac: les extingides línies regulars amb les Balears, 

les muntanyes russes  –pels alts i baixos de l’activitat, no per les muntanyes 

de sal– del port comercial;  l’accessibilitat al port pesquer, els creuers que es 

resisteixen, el Grand Marina que ara hi és i demà ja veurem , la barca 

Mercè que fa anys que va a la deriva, la falta de concreció de l’espai central 

de les antigues drassanes, el LAB perdut per allà enmig, un “Passiu-ho-bé”  

que va ser consegüent amb el seu nom;  o un Museu del Mar que fa anys 

que navega a la recerca de bon port, en son uns pocs exemples. Tot ens 

costa molt.  Els perquès caldria buscar-los en el més profund de la nostra 

personalitat i idiosincràsia de vilanovins cagadubtes. D’un particular adn 

que fa que  davant de qualsevol iniciativa ens interessa més el qui i el com 

que qualsevol altra cosa. I així anem fent … o, millor, així no fem res !. 

Però hi ha una cosa més gratificat que no fer res, es tracta de no deixar que 

l’altra ho faci. El nostre port, com ja s’ha dit per activa i per passiva, té un 

magnífic potencial, però sembla que no ens ho acabem de creure.  He vist 

autocars desembarcar turistes al port de Palamós per veure el mateix que 

abans us explicava, l’arribada de les barques. Després compraven peix al 



mercat de venda directa que tenen al propi port. Això devia anar 

acompanyat d’un dinar previ i del posterior shopping a la zona comercial. A 

la mateixa ciutat van convertir una nau d’obra sense solta ni volta en el 

Museu de la Pesca, amb un contingut de mínims i que no arriba a la sola de 

la sabata del patrimoni recollit pel nostre Museu del Mar o el de curiositats 

marineres del Francisco Roig i la seva carpa Juanita. I rient rient, la gamba 

de Palamós s’ha imposat a l’imaginari del país, a mercats, restaurants, 

novel·les i pel·lícules. I potser no els van caldre gaires campanyes 

publicitàries. I això que diuen que per allà estan tocats per la tramuntana !. 

Us volia explicar això perquè, com l’exemple del Port, a Vilanova en 

trobaríem d’altres.  Si l’encant  turístic és de Sitges, el Xató de Vilafranca – 

com deia un conegut setmanari–, les gambes de Palamós i, fins i tot, algú va 

triar Torelló com el millor Carnaval.  Què ens queda a nosaltres ?. A 

Vilanova tenim bona pesquera, però sempre ens ha costat de vendre el  

peix. I de vegades … , penso que ens fa mandra de fer-ho.  En comptes de 

parlar-ne tant potser ens caldrien bons tècnics de màrqueting i promoció 

sense masses prejudicis ni acomplexaments. O potser ens convindrien 

algunes lectures col·lectives d’aprenentatge i motivació, que ara estan molt 

de moda. Us suggereixo un parell de títols:  Treure’s la son de les orelles: 

guia bàsica  per a Dummies, i el text Manual d’autoajuda per espavilats. 

Que tingueu un Bon Any ! 

 

     

Perdre’s dins la peixera (2016) 

El mon de la peixera és molt petit. Encara que el vidre sigui gran i net, 

sempre és convenient de sortir a donar un tomb. Ara fa dos-cents anys que 

el vilanoví Antoni Bonaventura Gassó publicava el llibre España con industria 

fuerte y rica. Era el 1816 i el text esdevenia una de les primeres apologies de 

l’industrialisme al nostre país. Gassó gaudia d’una posició d’observador 



privilegiat. Durant 24 anys fou el secretari de la Junta de Comerç de 

Barcelona, la principal institució econòmica del país. Disposava, per tant, 

d’una perspectiva prou atractiva. I no anava desencaminat. El país girava 

cap a la indústria i, només disset anys més tard, a Vilanova es constituïa la 

fàbrica de la Rambla,  la primera gran empresa cotonera moguda a vapor. 

I allò només era el començament.  Però no tothom ho veia de la mateixa 

manera. A l’equador de segle, alguns dels prohoms més il·lustres de la 

societat vilanovina, com Josep Pers i Ricart, fundador i director del Diario de 

Villanueva, o Teodor Creus i Corominas, qui fou escriptor i alcalde de la 

ciutat, publicaven  Los Misterios de Villanueva, un text discret –a mig camí del 

sainet i l’assaig històric–, on s’apostava per l’agricultura i s’instava a 

abandonar una indústria que “como exótica en España, tiene un porvenir 

incierto y continuamente amenazado”. No volien acabar amb un cel 

“nebuloso y triste cual el de la industrial Albion”. Així, doncs, opinions ben 

distants de les que defensava Gassó. Quina era la diferència ?. Els primers 

continuaven donant tombs a la peixera. L’altre, feia temps que n’havia 

sortit. En els debats locals i localistes és convenient d’escoltar veus 

alternatives, amb angles i perspectives diferents. Cercar l’opinió d’aquelles 

veus autoritzades i prescriptores que freqüenten espais i tribunes influents i 

que ens poden ajudar a llegir i descodificar tendències i comportaments que 

potser no acabem d’entendre. Escoltar la veu d’aquells que fa temps que 

van sortir de la peixera, perquè a nosaltres, de tants  tombs, i de tants cops 

de cap contra el vidre, se’ns entela la visió de la realitat.   

 

  

Enlloc regalen res (2017) 

Més enllà del perímetre de la meva fàbrica hi veig un paisatge antròpic que 

rodola des de la Talaia i turons adjacents. D’aquesta perspectiva en 

selecciono la postal que enquadra el mosaic de vinyes del Padruell,  la 



masia en Cabanyes, la fàbrica  de MAHLE,  i la mar. És una foto que 

sustenta el relat d’una part important de la història de Vilanova. Dels ceps 

que curullaven bótes de vi i aiguardent per escampar mar enllà, dels 

Cabanyes que en feien comerç a l’Europa atlàntica, o els Puig i altres socis 

que travessaven fins a Cuba per, un cop feta la butxaca, aixecar fàbriques 

cotoneres com cal Xoriguer, la primera llavor de la FISA i la MAHLE. Les 

fàbriques i la  Masia no hi serien sense la mar i els ceps, i aquests no hi 

serien sense una terra eixuta i antipàtica. Però la mar, la terra,  els ceps o 

els vins, no haurien fet tanta feina sense l’empenta i el talent de molta gent. 

De pagesos amb moltes hores d’aixada, d’obrers d’aquí i d’allà, i 

d’emprenedors arriscats que reemplaçaren les mancances amb enginy, 

treball i diners.  De prohoms il·lustres i d’una classe treballadora que havia 

de pencar de valent amb moltes angúnies i un malviure. No va ser fàcil per 

a ningú. No era senzill ni planer pels masovers i propietaris, ni pels 

navegants i comerciants, ni tampoc pels capitans d’indústria, les filadores i 

teixidores. Però van construir un futur que ara és el nostre present. La 

terra, el comerç i la indústria exigeixen dedicació i molts esforços per 

veure’n el resultat. Hi ha altres models d’efectes més immediats i de diner 

fàcil, però no generen riquesa de llarg recorregut per al conjunt de la 

societat. 

 

 

Més pit i menys pitet (2017) 

Sovint, les societats, les ciutats, les empreses, les persones ...,  ens plantegem 

estratègies de projecció a escala mundial. Ambiciosos plans d’acció per 

situar-nos al  mapa. 

Però també ens passa que aquestes pretensions, passades de frenada, 

col·lideixen amb una realitat més humil, a escala minúscula, més humana. 

Un escenari on les aspiracions superlatives del milhomes es neutralitzen 



amb actituds dignes del millor papanatisme practicant, a base de 

campanyes enllustrades amb complaences estèrils i el personal contracturat 

de tant mirar-se el melic. Ambdues propostes, però,  coincideixen en 

compartir l’espai de la carrincloneria i, sovint, del ridícul. Certament, la 

nostra capacitat d’enlluernar-nos amb les pròpies virtuts és directament 

proporcional a la facilitat amb que els altres valoren les nostres carències. 

Un cop hem bavejat de satisfacció només ens resta d’exposar-nos a  la roda 

de reconeixement per descobrir com ens veuen i valoren els altres. De fet, 

potser sense saber-ho, ens enorgullim més de les nostres potencialitats que 

no pas de la realitat, sovint més modesta i prosaica.  

Perquè darrera l’abrandament de bandes de música i altaveus al vent 

pregonant  lletanies grandiloqüents hi ha un pou d’acomplexaments i 

prejudicis inconfessables. 

Es el cantó fosc i irreductible on resideix l’essència del “sinofos”. Una 

pràctica conspiradora i autodestructiva que malmet implacablement totes 

les energies. Els practicants d’atletisme tenen –tenim– una  gran 

experiència.  

–Estava preparat per fer una gran cursa ... , si no fos per les molèsties al 

genoll, si no fos per la humitat, si no fos pel ritme de cursa, si no fos per la 

calor, si no fos pel circuit, si no fos ... Un discurs que serveix per una cursa, 

un partit de futbol, una campanya electoral, el festival d’Eurovisión o per 

les polítiques de projecció i dinamització de qualsevol ajuntament.  

El “sinofos” neix de la manca de convicció, però també de la falta de 

preparació i entrenament. No sempre la culpa és de la resta del món.  

Ai, del si no fos !. Si no fos perquè dediquem tantes energies a 

l’autocomplaença i a deixar el pitet ben bavejat, potser podríem encarar 

reptes superiors. 

Si  de debò hem fet els deures i n’estem convençuts, en tindrem prou en 

treure una mica de pit. Pit i collons, que deia aquell. De totes maneres, en 



polítiques de persuasió i seducció, les parts de baix només serveixen per 

ensopegar. Així, doncs, per aquest 2017, més pit i menys pitet. Que tinguin 

un Bon Any ! 

  

 

De què vas, motivat ? (2018) 

La majoria d’experts coincideixen en que bona part de la mà d’obra que 

s’incorpora al mercat de treball son joves molt més preparats tècnicament, 

però amb  menys implicació i compromís que els seus predecessors. 

Motivació, vet aquí la pedra on tothom ensopega. Ben cert que a la nostra 

societat uns pocs viuen per treballar, però una majoria treballa per viure. 

Entrebancats en aquesta dualitat perversa, hom apel·la a la professionalitat 

de l’individu per neutralitzar les adversitats motivacionals.  

Però la motivació i la professionalitat van per barris, i a la nostra societat, 

competitiva de mena,  son factors que se’ns pressuposa, com el valor a 

l’antic servei militar. 

Servidor, ja de ben petit, replicava aquella pregunta impertinent i retòrica 

del “- Nen, què faràs quan siguis gran ?”, amb un invariable: “- Jo 

treballaré a la Pirelli”.  

Potser perquè la tenia davant de casa, potser perquè tenia tres generacions 

que hi havien suat la samarreta –el meu pare encara va vestir molts anys de 

mono blau–,  o potser perquè a casa era tema de conversa habitual, l’opció  

em semblava d’allò més raonable i realista. Es més, mai vaig plantejar-me 

cap altra possibilitat.  

Vaig passar per l’Escola Industrial a recollir el preceptiu salconduit per 

entrar a l’empresa italiana. I apa, a esperar l’oportunitat. 

Trenta-dos anys després, invariablement, el despertador continua sonant 

cada dia. Entre complagut i resignat, continuo anant “a la fàbrica”, com 

deien els antics. 



Potser el més motivador no sigui guanyar diners, o que la meva empresa en 

guanyi. També em satisfà de pensar que estic en un lloc on he aprés i 

encara aprenc moltes coses, un lloc on ens dediquem a fabricar coses útils 

per a la societat, que soc representant d’una quarta generació familiar que 

acumula cabassos de lleialtat a la causa, i convençut que amb la meva feina 

contribueixo a defensar la meva empresa i, amb ella, molts llocs de treball 

que alhora son font de riquesa directa i indirecta per a la meva ciutat i el 

meu país. 

Sí, ho sé, soc una espècie en extinció. Digueu-me romàntic. Però demà al 

matí, invariablement,  em tornarà a sonar el despertador. I l’aturaré amb 

un somriure.   

 

 

De tots colors (2018) 

Fa anys que acostumo a passar uns dies de vacances en un poblet de  l’Alt 

Berguedà. La gent està amoïnada. Hi ha poca feina, la joventut marxa i tot 

plegat grinyola. Van trampejant a cop de turisme de muntanya i industrial. 

Sí, turisme industrial. Fa temps que va fer figa l’aposta del blanc, el gris i el 

negre. Vol dir que el cotó, el ciment i el carbó van deixar de ser motor 

econòmic. Ara en divulguen el patrimoni en forma de colònies tèxtils, el 

museu del ciment Asland ,o el de les mines de Cercs. Tot plegat amanit per 

un valuós entorn natural, molts bolets i bona teca. Feina rai !. Al nostre 

Penedès l’economia ha tingut una gama cromàtica més generosa, del verd 

dels pàmpols de les vinyes  al vermell de les gambes. Convé tenir els ous 

ben escampats. Tal com van les coses i amb la competència global, hauran 

de conviure l’enoturisme, les platges, el xató, les xemeneies i el que més 

convingui. Res ens farà nosa, si cuidem l’equilibri i la qualitat. Benvinguts a 

l’eclecticisme,  que no es pas una olla barrejada. Només si fem les coses ben 

fetes, en el futur podrem dir que aquí les hem vist de tots colors. 



Triar el trajecte (2018) 

Enfilo la carretera vella de Vilafranca per anar a pencar com cada dia. Hi 

arribo per la rambla Sant Jordi, el camp dels Alumnes Obrers, el Tacó ... 

Fins aquí, cap novetat. Una mica més amunt comencen a passar coses. 

Veig com les màquines acaben d’enderrocar els darrers edificis del que 

havia estat la cimentera Griffi, que fa uns anys que va tancar. Al polígon de 

la masia d’en Barreres molta persiana baixada i rètols de lloguer. Uns pocs 

metres més enllà, a la planta Mahle de la Masia d’en Frederic acaben de 

buidar les instal·lacions per traslladar-les a la fàbrica de mas d’en Puig. Una 

altra nau buida ?. Al costat hi ha una antiga nau de Hitecsa sense activitat. 

Agafo els darrers retombs, i mirant a garbí observo com la xemeneia de la 

Tèrmica de Cubelles es va escurçant cada dia. Arribo a la meva fàbrica. Uf, 

encara hi és !. M’ofegava la impressió d’una accelerada descomposició de 

l’activitat industrial. Una premonició?. Gairebé al mateix temps, 

m’assabento que el treball Vilanova i la Geltrú, una història industrial. Tres segles 

de societat, treball i progrés, ha guanyat un dels Premis Bonaplata, guardó 

atorgat pel Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i la Fundació 

Caixa d’Enginyers. Em fa pensar que la indústria vilanovina té més gruix 

de passat que de present. Potser ara mateix, en altres indrets de la ciutat s’hi 

estan aixecant i desenvolupant noves activitats  que son la llavor de la 

Vilanova del futur. Però jo no m’hi fixo.  

M’he refet de l’ensurt. Des del coll d’en Ferran hi ha bones vistes. Les 

edificacions de Prysmian, Jaume Serra, Mahle o Megadyne, s’alternen amb 

vinyes i garrofers, amb la mar com a teló de fons. Certament, demà quan 

torni a treballar, canviaré l’itinerari.  

 

 

 

 


