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

atalunya necessita un grup
dirigent empresarial. Em
sembla que no el tenim. Tenim empresaris destacats i
brillants, però no tenim líders. No és la primera vegada que ho dic, ni sóc l’únic que em
queixo d’aquest dèficit. Tot el meu respecte personal pels que ocupen els càrrecs més representatius del que és l’empresa privada catalana, però els falta alguna cosa. Potser és ambició, o il·lusió o
el suport solidari dels que tenen al voltant. Voldria explicar aquí quina hauria
de ser la responsabilitat d’aquests líders,
que explica que lamenti la seva absència.
Lògicament, aquests líders ho han de
ser d’alguna entitat representativa i institucional i parlar en nom d’ella.
Podrien quedar per sobre, si la seva
personalitat fos molt destacada, però per
mi no és aquest el millor model. Emilio
Botín, president de l’SCH, pot ser un
exemple d’un lideratge personalista,
amb un pes superior al de les institucions bancàries privades existents, però
no representa ningú més, fora de la família i del grup financer. L’avantatge del
líder que figura al capdavant d’una entitat o institució és que parla o pot parlar en nom d’un col·lectiu, que li dóna
suport i l’assessora, amb la qual cosa el
seu paper s’engrandeix. A l’actual panorama econòmic català, aquest caràcter
col·lectiu el trobem a les cambres de comerç, a les patronals i en algunes –poques– entitats econòmiques amb autoritat. Si volem concretar més, el lideratge es pot exercir a través de la Cambra
de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona, que és la primera cambra
catalana, del Foment del Treball, patronal de la gran empresa, i d’una entitat
com el Cercle d’Economia, per la història que arrossega al darrere i el pes de la
seva directiva i socis.
El lideratge es demostra creant una
opinió i defensant-la, amb tots els riscos
que això suposa. Un líder o un grup de
líders s’han de mullar, s’han de comprometre. Nedar i guardar la roba no és
propi dels dirigents. D’ells esperem que
prenguin posicions i ens diguin el que
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pensen sobre els grans problemes econòmics que afecten Catalunya. I que ho
facin institucionalment, formalment,
no a través d’unes declaracions a la
premsa o en un article personal, publicat en un diari. És el que trobo més a
faltar. Per exemple: no sé el que pensa
la Cambra, el Foment o el Cercle d’Economia sobre el dèficit fiscal de Catalunya o el sistema de finançament autonòmic. Són dos temes fonamentals,
que han arribat al carrer, però sense
participació ni protagonisme de les
nostres institucions empresarials. Els
han fet un gol per tot l’escaire. Sobre el
centralisme de l’Estat només s’ha manifestat el Cercle d’Economia, de forma
rotunda. Hi ha opinions i manifestaci-

ons d’altres dirigents sobre els ports de
Catalunya, sobre el dèficit d’infraestructures, sobre el tren de gran velocitat, sobre el treball temporal, sobre la
deslocalització industrial, sobre la qualitat del turisme, sobre el preu del diner, sobre l’empresa familiar, sobre l’anada d’empreses catalanes a borsa, sobre les perspectives de futur de l’economia, sobre la construcció i els habitatges, etc. Però no hi ha un cos de
doctrina sobre el qual puguis pujar-hi
de peus. Enyoro aquelles rodes de
premsa que donava Andreu Ribera i
Rovira, a la Llotja de Mar, com a president de la Cambra de Barcelona, a les
quals assistien els periodistes massivament, perquè sabien que hi hauria no-

tícia per a l’endemà. I no en sortien mai
defraudats. Un líder és una persona que
diu coses amb contingut, que no diu
tothom i sap del que parla.
Un líder econòmic és una persona
que té una opinió política, però no està
compromès visiblement amb cap partit. Ningú s’imagina que un gran empresari votarà per l’extrema esquerra,
però ha de tenir bona relació amb els
dirigents polítics. De manera que, mani
qui mani, pugui parlar amb ells amb
moral que li dona la seva posició. Dit
d’una forma gràfica: ha de tenir el telèfon particular o el mòbil dels polítics
de primer nivell, de manera que el seu
accés al govern sigui immediat i fàcil. Ja
sé que en aquest cas no depèn tan sols
d’ell, sinó dels altres. I quan parlo d’accés al govern em refereixo a l’autonòmic i al central, sense haver de passar
pel sedàs de centraletes i secretàries,
com els altres ciutadans normals.
Un líder és aquell que aconsegueix el
suport del col·lectiu que presideix. Malament rai quan té problemes per imposar el seu criteri. És possible que si
aquell cos de doctrina de què parlava
abans no s’explica o no existeix és perquè no hi ha un sol criteri a les corporacions econòmiques i diversitat d’opinions per sota del seu president. A vegades les discussions internes són les
responsables de la manca de líders representatius. Ho accepto plenament,
com una causa del seu dèficit.
Els primers interlocutors dels líders
empresarials són els líders sindicals.
S’ha avançat molt en aquest diàleg, gràcies a la democràcia i als dirigents de
patronals i treballadors. Cadascú ha de
defensar els seus interessos, que és el que
els pertoca, mentre que el govern –autonòmic i central– ha de defensar els
interessos generals, mani qui mani. Ja
hem superat aquells anys en què els
empresaris es creien que eren els reis de
la selva i els sindicalistes no sabien llegir
un balanç. Però els líders empresarials
han de parlar també a l’opinió publica,
a través dels manifestos als quals em
referia, explicant qui són, el que fan i el
que creuen que s’hauria de fer.
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T R I B U N A D E L A N O V A E C O N O M I A

a unes setmanes es van reunir els
meus companys de col·legi per
celebrar els vint anys des que vam
acabar el BUP. Al principi, quan es
va plantejar la reunió, semblava molt
improbable que poguéssim congregar
tants companys com es van reunir finalment. Tot va ser possible gràcies a Internet, Google i el correu electrònic.
En alguns països és fins i tot més fàcil,
ja que hi ha empreses d’Internet especialitzades a trobar antics companys. Potser la més important d’entre totes
aquestes empreses és el servei classmates.com, on estan inscrits 38 milions
d’usuaris, i que permet buscar els companys de la universitat als Estats Units i
al Canadà, tot i que recentment el servei
s’ha estès a Alemanya i Suècia. Yahoo!
també té la seva secció de recerca d’antics
companys que es denomina People search.
Una altra empresa també molt popular
és alumni.net, amb 3,5 milions d’inscrits
en un gran nombre de països.
Donar-se d’alta a la base de dades és
gratuït. Normalment, el negoci d’aquestes empreses consisteix en la publicitat i
un petit càrrec als inscrits que, a més de
saber si la persona buscada hi està també
inscrita, volen conèixer detalls per poder
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contactar-hi, com ara el telèfon o el correu electrònic. Ben pensat, la recerca
d’antics companys és una de les activitats
que més rendiment es pot treure a les
enormes economies de xarxa que genera
Internet. A més a més, la demanda d’aquest tipus de serveis existeix i és, en el
cas d’alguns països, molt important. No
oblidem que les reunions d’antics alumnes són tota una tradició a països com ara
els Estats Units. De fet, moltes dietes i
operacions de reducció d’estómac i cirurgia estètica es produeixen uns mesos
abans d’una d’aquestes reunions.
Les empreses més importants del sector es concentren en tres col·lectius fonamentals: antics companys de la universitat, de l’exèrcit i de la feina, tot i que
també hi ha empreses que prometen

trobar a la xarxa en tan sols una hora
persones desaparegudes o que no ha pagat un deute, com en el cas de www.ukig.co.uk.
No obstant això, algunes vegades
aquesta mena d’empreses tenen unes
conseqüències sociològiques que van més
enllà del simple retrobament de vells
amics. Aquest és el cas de l’empresa britànica FriendsReunited.com (amics retrobats), nomenada una de les deu webs més
influents del Regne Unit segons les dades
de mesuratge de Nielsen. Fundada fa
només cinc anys, compta amb 18 milions
de membres, aproximadament el 30 per
cent de la població del Regne Unit. En
aquesta web s’hi poden buscar antics
companys del col·legi, de la presó, de la
feina, familiars o fins i tot aquell amic

que et va demanar prestat el gat als anys
80 i no te’l va tornar (un cas real). La
inscripció és gratuïta, però l’obtenció de
l’e-mail de les persones buscades costa 5
lliures.
A més de la recerca d’antics companys,
Friends Reunited s’ha convertit també en
una manera molt popular de trobar
aquell primer amor de joventut. Una cadena de televisió anglesa (Channel 5) va
emetre recentment un reportatge amb
un títol ben eloqüent: La maledicció de Friends Reunited. L’especialista contractat pel
programa explicava que el sentiment
d’avorriment de matrimonis de mitjana
edat els portava a buscar el seu primer
amor a Friends Reunited, a començar
novament la relació i, en molts casos, el
divorci. Tot i que no existeixen dades fidedignes de quina és la proporció de divorcis “induïts” per Friends Reunited,
sembla que la xifra pot ser bastant elevada. Potser seria convenient que l’Església comencés a adaptar-se també a la nova economia i canviés el tradicional discurs de boda per una nova fórmula: “Estimeu-vos i respecteu-vos fins que Internet us separi”.
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