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més eficient incremen-
ta els excedents de mà 
d’obra en els sectors pri-
mari, secundari i tercia-
ri. Davant aquesta situa-
ció, Racionero, que con-
vertia en utopia la plena 
ocupació, proclamava la 
necessitat d’aprofundir 
en les teories sobre l’oci 
que havien de facilitar 
l’establiment de nous 
sistemes de relacions la-
borals que contemples-
sin aquest nou escenari 
facilitant la transforma-
ció de la lògica clàssica 
que vincula ingressos i 
treball cap a un nou pa-
radigma sobre el repar-
timent de riquesa. D’aquí sortia 
l’amistosa ironia de Luján.
 Trenta anys després, les reflexi-
ons que provoca l’assaig adquirei-
xen una dramàtica actualitat. Ens 
demostren que les contundents xi-
fres de desocupació tenen antece-
dents. En tot cas, el més excepcio-
nal va ser la bombolla dels primers 
anys d’aquest segle fins a la seva ex-
plosió el 2007. Anys d’un creixe-
ment econòmic espectacular que 
com marquen els cànons va generar 
llocs de treball que van atraure mi-
lions d’immigrants. Si es vol, anys 
d’irresponsabilitat compartida so-
cialment, de malbaratament irraci-
onal a base de crèdit repartit a gra-
nel, però sobretot de fracàs d’unes 
elits financeres, econòmiques i po-
lítiques incapaces, des de la seva pri-
vilegiada posició, d’interpretar la 
realitat o, el que seria pitjor, amb 
voluntat d’aprofitar-se’n. Curiosa-

¿De l’atur a l’oci?
El repartiment de l’ocupació en una societat tecnificada passa per modificar la distribució de la riquesa

L
uis Racionero ha explicat 
en alguna ocasió que 
Néstor Luján es referia a 
ell com a «aquell autor 
que defensa que hem de 

treballar menys». Amb la seva fina 
ironia l’escriptor català feia referèn-
cia a l’obra Del paro al ocio amb què 
Racionero va obtenir el preat premi 
Anagrama d’assaig en castellà l’any 
1983 generant un ampli i interes-
sant debat. En aquest i en alguns tre-
balls posteriors, com en materials 
didàctics per a la UOC, Racionero 
defensava la tesi que la desocupació 
de la dècada dels setanta no era con-
juntural sinó estructural. Argumen-
tava, de forma molt simplificada, 
que en una primera etapa històrica 
l’economia va consolidar una ma-
nera de producció agrícola, que per 
al seu desenvolupament requeria el 
80% de la població activa, per evolu-
cionar cap a un període de produc-
ció industrial, que ocupava a les fà-
briques el 50% de la mà d’obra dis-
ponible.

LA SEVA TESI defensava 
que, en una tercera fase, a les soci-
etats capitalistes avançades s’ha-
via instal·lat la manera de produc-
ció postindustrial en què la majoria 
de la població treballava en el sector 
serveis. En aquesta etapa, l’automa-
tització dels processos de produc-
ció que la tecnologia fa cada vegada 

ment, com va proclamar l’últim mi-
nistre de Treball del Govern de Za-
patero, Valeriano Gómez, ni aquesta 
situació de creixement tan excepci-
onal com artificial va poder garan-
tir la plena ocupació: el 2005 la xifra 
d’aturats no va ser inferior en cap 
moment als 1,2 milions, el 8% de la 
població activa.
 Trenta anys després s’identifi-
quen, com a mínim, dos elements 
que han alterat l’escenari. En pri-
mer lloc, la consolidació del procés 
de globalització, amb efectes com 
la deslocalització que ha despla-
çat centres de producció occiden-
tals cap a regions emergents amb 
estructures de costos molt inferiors, 
com en el cas paradigmàtic de la Xi-
na, provocant tensions en el nostre 
mercat laboral. I en segon lloc, el 
desigual avanç de la imprescindi-
ble UE: veloç per executar accions, 
en ocasions dubtosament democrà-
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La història de les crisis

tiques, que reforcin l’ortodòxia de 
l’austeritat per al sud i per mante-
nir, tot i la seva manifesta debilitat 
financera, una moneda forta que 
només beneficia el nord.

EN CONTRAST, lenti-
tud exasperant en processos que 
consolidarien i prestigiarien in-
ternacionalment la Unió, estalvi-
ant a la vegada milers de milions 
d’euros, com podrien ser la crea-
ció d’un Exèrcit i un cos diplomà-
tic comuns o l’assumpció del lide-
ratge en la lluita per a l’elimina-
ció dels paradisos fiscals, càncer 
d’una transparència sense la qual 
no hi pot haver justícia social. Glo-
balització i integració europea,  
factors externs que afegeixen in-
certesa a un entorn ja per si ma-
teix complex, i que condicionen 
els processos de presa de decisió 
dels països que forçosament per-
den/cedeixen sobirania.
 En el seu elogi de l’oci, Racio-
nero ja exposava fa 30 anys que da-
vant la problemàtica de la deso-
cupació s’estaven aplicant teories 
del segle XIX que no s’adaptaven 
al nou paradigma. Alguns indica-
dors actuals, com un preocupant 
augment de les desigualtats, mos-
tren que no s’ha avançat en aques-
ta qüestió i existeixen signes evi-
dents d’un seriós retrocés. Sen-
se oblidar la fina ironia de Luján, 
amb el seu toc de realisme, és el 
moment de replantejar una qües-
tió que afecta els sistemes bàsics de 
distribució de la riquesa. És a dir, 
la democràcia. H
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U
ns quants diputats –i 
diputades– abando-
nen el Parlament de 
Catalunya en plena 
sessió. Em penso que 

aquesta decisió és molt poc medi-
tada. 
 Em sembla que qualsevol pro-
fessional de la política té l’obliga-
ció d’aguantar en el lloc que li cor-
respon si al Senat o al Congrés es 
produeix alguna incidència o situ-
ació que no li agrada. Només falta-
ria. Un Parlament no és una sala de 
festes de la qual es pot sortir 
tranquil·lament si la música que 
s’hi toca no respon als gustos parti-
culars.
 Excepte en cassos raríssims i vi-
olents –que al Parlament català no 
s’han produït, que jo sàpiga–, el 
deure d’un diputat és estar-se as-
segut, parli qui parli i digui el que 
digui. Excepte que senti alguna ur-

gència fisiològica.
 Però si la incomoditat és políti-
ca, s’ha de saber aguantar, perquè 
això forma part de la condició de 
diputat. En un moment determi-
nat, no sentir-se a gust forma part 
del sou. En una funció de teatre, un 
espectador se’n pot anar si alguna 
cosa no li agrada. Al capdavall, pa-
ga per seure en aquella butaca. Un 
diputat cobra.
 Jo penso que la deserció d’un 
Parlament compartit ha d’estar 
molt i molt motivada ¿El senyor A 
ha dit que el senyor B s’equivoca? 
Doncs me’n vaig. I si el president 
s’atipa de posar ordre, apa, ¿també 
pot aixecar-se i desaparèixer?
 Senyors meus i senyores me-
ves, el seu deure és ocupar el lloc 
que els toca, i no exhibir-se amunt 
i avall. Els mossos de la porta no te-
nen aquest dret d’absència, i les do-
nes de la neteja no poden decidir 
que un rengle d’escons el deixaran 
brut. Molta gent cobra per aguan-
tar, com els escombriaires, les ma-
les olors.
 Ja sé que abandonar un local 
en senyal de protesta vol dir algu-
na cosa, però si el fet es va repetint 
al final no té cap importància. Per 
a l’unica cosa que serveix és per-
què les càmeres del Parlament re-
gistrin la fuga dels disconformes i 
aquests guanyin una mica de pro-
tagonisme televisiu. H

Petit observatori

L’única motivació 
per deixar el Parlament 
és la recerca de 
notorietat televisiva

Els escons 
són per 
seure-hi
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Dues mirades

Els Max

Parlo, per exemple, dels pre-
mis Max a les millors producci-
ons escèniques peninsulars. Ni 
un sol esment, entre els finalis-
tes, a cap muntatge català o basc 
o gallec. Cap ni un. Tots, per a es-
pectacles estrenats a Madrid en 
castellà. La resta, la imponent vi-
talitat escènica catalana (que és 
la que jo conec), queda relegada 
a un premi autonòmic que, per 
a més inri, es bateja amb aques-
ta mostra flagrant d’estupidesa: 
«En llengua valenciana o catala-
na». Si aquests que citen Shakes-
peare i García Lorca no saben ai-
xò, ¿què podem esperar de tots 
els altres? Per cert, en aquesta fes-
ta major del teatre, ¿algú va pen-
sar un moment en Anna Liza-
ran? Ja ho dic jo. No. Ningú. De-
via ser una actriu regional. H

R
eclamem (¿o potser recla-
màvem?: ja no ens veiem 
amb cor de fer-ho) un di-
àleg seriós i profund en-

tre la cultura espanyola i la cata-
lana. I pensem (¿o potser ho pensà-
vem?: ja quasi hi hem renunciat) 
que és justament en el clos august 
on habiten tots aquells que creuen 
en la cultura com a pont entre po-
bles, com a eina per fer més diàfa-
na la realitat, clara i intel·ligible, 
que és en aquest recinte de saviesa 
on podríem trobar un espai ama-
ble on debatre i pensar i enten-
dre’ns. Cada dia que passa és més 
difícil, una muralla cada dia més 
impenetrable. Que s’aixeca fins i 
tot sense mala fe, però sempre amb 
un dèficit de sensibilitat; no pas 
amb menyspreu, a vegades, però sí 
amb el paternalisme de l’ignorant. 
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conspirativa. En realitat, a CDC 
no l’haurien de preocupar tant 
les ombres sobre un sobiranista. 
De fet, és un símptoma de norma-
litat. Les causes no són mai pures, 
per la senzilla raó que són tan ter-
renals com els que les creen i les 
defensen.  Només sota la ceguesa 
del fanatisme es pot creure que 
l’independentisme no alberga ar-
ribistes, delinqüents, corruptes, 
evasors fiscals, espies… Final-
ment, bones i males persones. I 
fins i tot éssers impresentables 
com Joel Joan que segueix fent 
mèrits per aconseguir la medalla 
a l’estultícia sobiranista. El seu 
relat delirant sobre l’elecció del 
Català de l’Any del 2012 –«no ha 
guanyat la Forcadell, sinó l’altre 
senyor»– no hi ha causa, ni vergo-
nya, que ho suporti. H

É
s xocant la convicció amb 
què CDC defensa Nurdín 
Ziani de les acusacions 
d’espionatge i difusió del 

salafisme que el CNI ha abocat so-
bre ell. Segons veus convergents, 
l’ordre d’expulsió sobre Ziani, 
destacat líder religiós i associatiu 
marroquí, respon al seu compro-
mís amb l’independentisme cata-
là i s’engloba dins d’una suposa-
da guerra bruta que té com a ob-
jectiu desbaratar  el  procés 
sobiranista. És difícil posar la mà 
al foc per ningú, i encara menys 
pels serveis d’intel·ligència de 
qualsevol país, però el furor amb 
què Àngel Colom i altres respo-
nen per Ziani contrasta amb la 
cautela del conseller d’Interior, 
Ramon Espadaler, que, ara per 
ara, s’ha negat a assumir la tesi 

Res és pur
EMMA Riverola


