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E C O N O M I A / S E T D I E S

l casament de la filla de José María Aznar el mes de
setembre passat va ser de ca
l’ample. Ja n’han parlat sobradament diaris i revistes.
Però ningú ha comentat la
insignificant presència catalana en
aquell important esdeveniment. Ara que
ja ha passat el ressò del fet social, potser
és el moment de treure’n les conseqüències socioeconòmiques.
A la boda només hi estaven convidats
els amics de la parella i de la família. Ho
deia el servei de protocol, quan els demanaven per persones conegudes no
assistents. No hi va haver, per tant, invitacions formals pel càrrec o pel possible prestigi: només amics personals. Entre un miler d’amics dels nuvis i dels
seus pares hi havia sis catalans, segons es
desprèn de les cròniques consultades.
Que devien ser dotze si anaven, lògicament, acompanyats per les seves parelles. Dos d’ells eren amics polítics: Josep
Piqué, ministre de Ciència i Tecnologia,
i Anna Birulés, exministra de Ciència i
Tecnologia. Els altres quatre eren el
comte de Godó, del grup Godó-La Vanguardia de comunicacions; Marià Puig,
de l’empresa de perfums Antoni Puig i
Companyia; Mar Raventós, presidenta
de l’empresa del cava Codorniu, i el seu
parent Higini Raventós. És possible que
me’n deixi alguns, però si és així tenien
tan poc glamur que els periodistes consultats ni els van mencionar.
Si haig de parlar de la burgesia catalana, els amics polítics queden al marge,
o sigui que queden quatre parelles. Els
catalans representaven, en tot cas, al
voltant d’un 1% del total, un percentatge ridícul si el comparem amb els percentatges de l’economia catalana sobre
el conjunt de l’Estat. Res a veure amb el
15% de la població, el 20% del producte
interior brut o el 25% de les exportacions. I fins i tot res a veure amb el percentatge de vots del PP a Catalunya. A
partir d’ara, en el memorial de greuges
catalans, que comença amb les inversions en infraestructures i acaba amb el
desconeixement de la nostra identitat,
hi haurem d’afegir l’1% de convidats al
casament de la nena. Bromes a part,
aquest 1% de catalans convidats fa pen-
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Mar Raventós, presidenta de Codorniu, una de les assistents a la boda d’Ana Aznar
sar una mica. Si el casament de la filla
d’un president del govern espanyol
s’hagués produït en una etapa socialista,
els amics catalans haurien estat uns
quants més, però els empresaris tampoc
haurien abundat entre ells. Catalunya
ha donat alguns empresaris que fan
manifestacions de ser progressistes i
d’esquerres, però viuen com el que són,
i tampoc són tan abundants. Com que a
Espanya semblem condemnats a viure
en un règim bipartidista, en què el poder passa dels conservadors als socialistes i dels socialistes als conservadors, la
burgesia catalana difícilment tocarà
cuixa o poder, ja que si algun cop li tocava fer-ho era ara.

La burgesia espanyola vota massivament el partit conservador. A Catalunya
el seu vot està més repartit. Si bé el Partit
Popular és el més votat al barri de Pedralbes de Barcelona i poques senyeres
catalanes es veuen el dia 11 de Setembre
als barris alts de la capital, també hi ha
una burgesia que vota partits clarament
nacionalistes i, fins i tot, alguns els socialistes o els d’Iniciativa per alguna raó
que el Dr. Freud podria explicar. Però és
una burgesia que vista des de Madrid és
considerada, malgrat tot, massa catalana per al seu gust. D’aquí que és vista
amb una certa suspicàcia. El govern espanyol, per exemple, ha vist sempre la
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

com una entitat estretament vinculada
al govern de la Generalitat, quan des
d’aquí tothom sap que la primera empresa catalana ha anat sempre molt a la
seva i que ha gaudit d’una autonomia
completa en la seva actuació. En procurar mantenir-se al marge tant del govern
autònom com del govern central, la
burgesia empresarial ha aconseguit no
ser ni carn ni peix.
Un argument que donen per defensar
aquest comportament és el que estar al
costat d’un partit polític pot suposar
quan hi hagi canvis. És un argument
que entenc i que accepto, però també
m’adono que la gran burgesia compromesa amb un partit té moltes maneres
de recuperar el pes perdut, quan els seus
amics perden les eleccions. N’hi ha que
ho solucionen canviant el director del
diari, altres canvien l’interlocutor, que
pot ser un altre germà o un altre directiu. O bé es limiten a fer un bon donatiu
al nou partit en el govern i a assegurar
públicament que la seva amistat amb
l’anterior govern era molt relativa. En
una empresa gran i equilibrada hi ha
d’haver una mica de tot, gent que es
pugui entendre amb el govern central o
amb la Generalitat, mani qui mani. La
burgesia sap que ha d’estar sempre al
costat del poder i no enfrontada. Els
nostres burgesos són, en general, massa
bona gent i poc camaleònics. Van ser poc
franquistes amb el franquisme, poc socialistes amb els socialistes i poc conservadors amb el Partit Popular.
L’afer és seriós, tot i que el tractament
que li dono en aquest article no ho sigui
gaire. El que a mi m’agradaria és que la
nostra burgesia fes pinya amb els partits
majoritaris, que defensen la personalitat
catalana i valoren la seva llengua, tal
com ho va fer en una època llunyana, en
la primera etapa de la Lliga Regionalista
de Francesc Cambó. No és així, amb
comptades però importants excepcions.
Es podria entendre si, a canvi d’això,
fossin amics de José María Aznar i en
traguessin el seu profit. Però en no ser
convidats al casament de la nena s’ha
posat en evidència que tampoc aquest
era el cas. O havien esperat rebre una
invitació i ara se senten poc estimats i
valorats, que encara seria pitjor.
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T RI B UNA D E LA NO VA E C O NO MIA

questa setmana, i amb aquest
títol, algú podria pensar que
parlarem dels cursos del Forcem i del Fons Social Europeu
que es van cobrar i no es van impartir
als estudiants virtuals i inexistents que
els esmentats cursos tenien. El tema
és interessant i recurrent per als que
alguna vegada hem treballat en l’avaluació d’aquest tipus de formació, però no és l’objectiu de l’article d’avui.
N’hi ha prou de dir que la formació és
un dels casos en què el mercat falla i
per si mateix no donarà la resposta
correcta.
Aquest fet obre la possibilitat perquè
la intervenció del sector públic millori
la situació, però no sempre garanteix
un resultat socialment més desitjable
que l’obtingut pel mercat.
L’educació en el començament de
l’era digital segueix sent presa del reduccionisme. A aquesta tendència, habitualment atribuïda a la visió neoliberal, s’hi han unit les posicions dels
suposadament socialdemòcrates.
Aquesta situació ha donat lloc al
que es podria anomenar reduccionis-
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me socialdemòcrata, que ens intenta
convèncer que l’únic problema de l’educació (fracàs escolar, nivell educatiu inferior a la mitjana europea, etc.)
és la manca de finançament. L’educació és, per tant, més diner igual a millor educació. Utilitzant l’estudi Education at a Glance de l’OCDE se’ns diu
que el nivell educatiu mitjà a l’Estat
espanyol és menor que a Suècia (quina
sorpresa!).
A més, se’ns diu també que l’escassa
despesa en educació explica les puntuacions tan baixes dels alumnes espanyols, i els portuguesos, a l’estudi
internacional PISA sobre comprensió
lectora, matemàtiques i ciències (els
estudiants catalans van tenir puntua-

cions superiors i properes a la mitjana
de l’OCDE).
Però si això és així, ¿com s’explica
que Corea, que gasta molt menys per
estudiant, puntuï tan alt? ¿I que Alemanya o Itàlia, que gasten bastant
més, puntuïn per sota dels estudiants
de l’Estat espanyol? L’explicació és que
quan s’inclouen tots els països de l’estudi no es troba relació entre despesa
en educació i la puntuació en el PISA.
Finalment, el reduccionisme socialdemòcrata ens diu que la despesa en
educació és dramàticament baixa a
Espanya.
No obstant això, si es miren les dades de l’OCDE (Education at a Glance
2001), es troba que el percentatge de

despesa en educació primària i secundària sobre el PIB (3.65%) és pràcticament idèntic al de la mitjana de l’OCDE (3.64%), i que el percentatge de
despesa en universitats sobre el PIB és
superior al d’Alemanya, França, Itàlia,
Bèlgica o Japó. Per tant, el que diuen
les dades és que un més alt nivell de
despesa en educació no és condició
suficient, i no se sap si necessària, per
a la millora de l’educació.
La creixent bretxa digital causada per
la desigualtat educativa no se salva
només amb més diners. Aquesta mateixa setmana el que va ser secretari
d’educació de Clinton, R. Riley, assenyalava que tots els nens poden assolir
un nivell de formació més alt, però que
qualsevol millora educativa passa pel
foment de la motivació. No obstant això, els adalils del reduccionisme socialdemòcrata, a la vegada que demanen
més per a educació, lloen les operaciones
triunfo, per descomptat després d’haver-ne adquirit els drets d’emissió.
D’aquesta forma estan liquidant d’un
cop de ploma part del pressupost educatiu que diuen que volen augmentar.

