
La nova legislació per al funcionariat

Una llei ni urgent ni important
El de l’ocupació pública és un debat transcendent que no s’hauria de continuar furtant a la societat catalana

I
magineu-vos en un vaixell que 
passa enmig d’una forta tem-
pesta, suportant les sacsejades 
d’un onatge embravit. Hi ha ma-
rejos i crisis nervioses. Gairebé 

tothom mira a l’horitzó esperant 
signes de bonança que ningú en-
treveu. El capità i els oficials s’afa-
nyen per mantenir el rumb men-
tre donen instruccions al passatge 
i intenten ajudar els que ho neces-
siten. Malgrat tot, creix una sensa-
ció de perill i la por propaga la des-
confiança en els que exerceixen 
el comandament. En aquest con-
text, ¿us semblaria raonable que 
una part de la tripulació es reunís 
per discutir una proposta sobre els 
torns de vacances o el disseny dels 
nous uniformes? Doncs una cosa 
semblant està passant al Parlament 
de Catalunya amb el projecte de llei 
de mesures en matèria d’ocupació 
pública, que, després de passar el 
debat de totalitat, segueix aquests 
dies el tràmit reglamentari.

POTSER penseu que, sota 
l’impacte de la crisi, els nostres di-
putats estan entestats, per fi, a es-
cometre l’ambiciosa reforma del 
sector públic que els temps dema-
nen. Potser estan estudiant la ma-
nera d’augmentar la productivi-
tat de l’ocupació pública o elimi-
nar una mica la rigidesa que pateix, 
que ja seria hora. Potser creuen ar-
ribat el moment de professionalit-
zar, d’una vegada, els alts càrrecs 
o de facilitar les operacions de re-
distribució i aprofitament d’efec-
tius, com sembla que aconsellaria 
el creixement del dèficit públic. Pot 
ser que considerin que s’ha de co-
mençar a avaluar seriosament la 
feina dels treballadors públics i vin-
cular la continuïtat de l’ocupació i 

la carrera al seu rendi-
ment.
 Res d’això. El que 
ocupa ses senyories és 
un text tan suggerent 
com la guia telefònica 
i tan innovador com 
un còdex medieval. 
Una vegada més, la 
Cambra discuteix un 
projecte fet per fun-
cionaris per a funcio-
naris, d’esquena a les 
necessitats socials i a 
anys llum del que in-
teressa –i resulta intel-
ligible– als ciutadans. 
 Tanta inanitat és 
irritant si pensem en 
les turbulències que 
agiten la nostra vi-
da quotidiana, i com 
n’és de desitjable que 
els nostres legisladors 
dediquin el seu temps 
a allò que importa. No 
obstant, la cosa no se-
ria especialment greu 
si no fos per dos mo-
tius de preocupació. 
Un té a veure amb els 
continguts del projec-
te i un altre amb el seu 
procés d’elaboració i 
tramitació.
 Aquest projecte de 
llei, sense canviar res 
d’important, reforça 
els elements més ran-
cis del model d’ocupa-
ció pública que anem arrossegant 
i fa així una mica més difícil la se-
va eventual reconsideració en el fu-
tur. Entre altres coses, consolida el 
model de cossos –sistema d’orga-
nització força discutible–, genera-
litza un instrument tan rígid com 
les relacions de llocs de treball, pe-
trifica –sacralitzant les proves me-
morístiques– l’oposició tradicional 
com a sistema d’accés, perd l’oca-
sió de professionalitzar de veritat 
els òrgans de selecció, burocratitza 
l’escola d’Administració pública i 

tenalla els gestors amb una pruïja 
uniformista i centralitzadora que 
desconsidera, a més, l’autonomia 
local. Res d’això és rigorosament 
nou. Al contrari, el text arrodoneix 
–cosa que resulta paradoxal, atès 
que es tracta d’un dels primers des-
envolupaments estatutaris– el pro-
cés de clonació de l’Administració 
general de l’Estat que ha caracte-
ritzat l’Administració catalana des 
de la seva mateixa creació, 30 anys 
enrere. Som davant d’una proposta 
que no conté cap element original, 

precisament quan el marc norma-
tiu –l’Estatut i la nova legislació 
estatal bàsica– permetrien, en bo-
na mesura, defugir la mera imita-
ció i avançar, a Catalunya, cap a la 
creació d’un model propi d’ocu-
pació pública.
 Per una altra part, el mateix 
procés de gestació del projecte té 
mancances que expliquen un re-
sultat  tan penós. Una reforma de 
l’ocupació pública és una inici-
ativa que afecta el conjunt de la 
societat, i no només els gairebé 
300.000 catalans que viuen d’un 
sou públic. No obstant, l’elabo-
ració d’aquesta classe de normes 
sol respondre a un procés estric-
tament endogàmic: administra-
dors funcionaris redacten un text 
amb experts funcionaris i després 
s’asseuen en una taula amb sin-
dicalistes funcionaris per nego-
ciar-lo. A aquestes altures, el dis-
curs sol ser tan abstrús, que quan 
l’avantprojecte arriba al Govern, 
només aquells governants que 
són, a més, funcionaris estan en 
condicions d’entendre’l.

LES COSES no semblen 
haver estat diferents en aquest 
cas. Que sapiguem, no s’ha divul-
gat cap llibre blanc o document 
de criteris. No hem llegit estudis 
o articles sobre el tema, ni tan sols 
hem sentit parlar de cap debat 
que impliqués sectors socials ex-
terns a l’Administració pública. 
Per tot plegat, el que li hauria de 
passar de millor a aquesta llei és 
que no s’aprovés. No es mereix el 
temps ni l’esforç dels nostres par-
lamentaris. No és ni important ni 
urgent. No innova ni millora res 
i, no obstant, consumeix energi-
es que s’haurien de dedicar a una 
autèntica deliberació social. El de 
l’ocupació pública és, en temps de 
crisi, un debat transcendent que 
no s’hauria de continuar furtant 
a la societat catalana. H
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El projecte de llei reforça els 
elements més rancis del model que 
arrosseguem des de fa molt temps
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Set x set

Manel
Pousa 
Engroñat

E
ns vam conèixer cap als 
primers anys 70. Ell tor-
nava de París, d’estudi-
ar teologia al Seminai-
re Saint-Sulpice; nosal-

tres érem una colla d’adolescents 
de 15 anys, meitat cristians meitat 
comunistes, que ens reuníem a la 
parròquia de Sant Josep Oriol per 
trobar-hi amics, tocar la guitarra, 
parlar de l’avui i del demà i fer una 
miqueta la revolució. Molts hi van 
conèixer la seva primera nòvia.
 Mercè Poal (que ens va desco-
brir Leonard Cohen), Jordi Millà 
(que cantava boleros com Déu) i 
Manel Pousa (que em va confessar 
i va absoldre diverses vegades a al-
tes hores en una discoteca del car-
rer de Tuset) no eren pròpiament 
els nostres monitors, sinó més avi-
at uns paios estupendíssims que 
van optar per invertir els seus 25 
anys a acompanyar-nos pel difícil 
camí de la nostra primeríssima jo-
ventut. Gràcies a 40 anys vista.
 I amb el pas del temps, ja tenim 
Manel Pousa convertit en el Pare 
Manel, un ésser tan profundament 
egoista que sap a la perfecció que 

com més dónes més tens, i per això 
ho dóna tot a tot aquell que necessi-
ta alguna cosa. A les presons i barris 
perifèrics el coneixen i l’estimen. El 
seu vot de pobresa és la riquesa dels 
altres. Me l’imagino perfectament 
prenent-se una copa amb Jesucrist, 
parlant del que és humà i del que és 
diví, sobretot del que és humà: s’en-
tendrien a la perfecció.
 Servidor, que és mitòman, pre-
sumeix de tenir a la seva agenda 
(avui, mòbil) molts noms per a ell 
importants, dels quals algun dia va 
somiar ser amic. Si n’hagués d’es-
collir un –l’amistat no és com la pa-
rella, en què només hi ha lloc per a 
un o una– d’entre tots per posar-lo 
a dalt de tot del podi, optaria sens 
dubte per ell, per haver-se deixat 
d’hòsties i, lluny de tot interès, ha-
ver continuat donant la seva vida 
pels altres.
 ¿Te’n recordes, Manel, que quan 
algú deixava anar un «mecago en 
Déu», tu responies, rimant: «Si tu 
et cagues en mon Pare, jo em ca-
garé en el teu»? Permet-me que em 
cagui una miqueta en una part de 
la teva Església, aquella que pen-
sa més en Déu que en les persones, 
que estima més Déu que Déu els 
deu estimar a ells. Si algun dia as-
cendeixes de Pare a Papa, Manel, 
torno a missa, t’ho juro. H
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Si algun dia,
Pare Manel, 
ascendeixes a Papa, 
torno a missa, t’ho juro

En seu vacant

Els homes del llapis vermell
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diccionaris (sí, diccionaris: ¡un pe-
rill públic!), i a opinar i criticar i, per 
descomptat, a fer lliscar el seu llapis 
vermell per damunt de la creació li-
terària. Més enllà de l’excel·lent re-
trat d’una època, les fitxes que el lli-
bre conté ens informen de la men-
talitat d’aquests personatges, a 
vegades obscurs, a vegades tan cone-
guts com Leopoldo Panero. Es perfi-
la, així, una mena de tragicomèdia 
que va des de la prohibició d’un in-
nocent llibre de cuina de l’any 1946 
fins a la confusió que genera el pseu-
dònim de Caterina Albert: el censor 
es pensa que Víctor Català és un «lite-
rato que relata las trapisondas de un ma-
trimonio» a Solitud, «una novela catala-
na de montaña». Hi ha detalls que, si 
els contemplem ara, són fascinants. 

A
ixí els definia Ernest 

Alós, els homes del llapis 
vermell, en la crònica 
sobre el llibre Les millors 
obres de la literatura cata-

lana. Comentades pel censor, de Jaume 

Clotet i Quim Torra, acabat de publi-
car. Són els censors, amb noms i cog-
noms, que al llarg de més de 40 anys 
(més longeus que la dictadura que 
els va infantar) es van dedicar a de-
cidir sobre el futur de novel·les, po-
emaris, llibres d’assaig, biografies i 

Les derivacions estètiques dels guar-
dians, per exemple, els quals no po-
den estar-se d’opinar sobre la bon-
dat artística dels seus presoners de 
paper, des de Salvador Espriu fins a 
Quim Monzó. O, fent servir el sarcas-
me d’un crític despietat, no poden 
evitar, més enllà del llapis vermell, 
de dir que una determinada obra de 
teatre no aguantaria ni una setma-
na a la cartellera. 
 Hi ha una correcció que m’ena-
mora. És la supressió de la parau-
la nus en la frase «estarem nus i su-
ats, aquesta nit, l’un a toc de l’altre». 
¿Què es pensava aconseguir el cen-
sor, amb el seu rigor moral? ¿Volia 
plantejar l’escena d’uns amants que 
somiaven a jugar plegats un partit 
de tennis? H
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