
16 LA VANGUARDIA O P I N I Ó DIMARTS, 26 OCTUBRE 2021

Espossibleque tingui raó
el filòsof canadenc
Alain Deneault: el que
se li dona més bé a una
personamediocreésre

conèixer una altra persona me
diocre. Així abans que res he d’ac
ceptar la meva mediocritat, perquè
veigmediocresper tot arreu, comsi
definitivament haguessin pres el
poder a la Terra. El fet de situar la
mediocritat en un àmbit tan ampli
–ho deuen haver observat– és una
cuirassa per no assenyalar els me
diocres en territoris més pròxims.
Perònoemdiguinqueobrinteldia
ridepaperoelwebd’undiaridigital
no tenen la sensació que, ara que la
pandèmiadelacoviddeclina,emer
geix amb tota la seva potència una
nova epidèmia: la dels mediocres
que amenacen d’arruïnar tot el que
controlen.Ihocontrolengairebétot
ambel seuprocedimentmatusser.
Almónhempassatde reivindicar

lameritocràciaaacceptar lamedio
cràcia. Mirin al seu voltant i vegin
quants polítics, economistes o in
tel∙lectuals somriuen amb el som
riuredequi se sapmediocre i ha ar
ribatadaltdetot.Nocreguinqueels
mediocres pateixen per les seves
mancances; al contrari, estan en
cantatsd’haverseconegut.L’admi
rat SomersetMaugham va escriure
que només una persona mediocre
estàenel seumillormoment.
Deneaultésautordetotuntractat

al respecte, titulat Mediocracia
(Turner), on ens adverteix que la
mediocritat es troba sobrerepre
sentadaenelpersonaldelesempre
ses neoliberals i als passadissos del
poder contemporani. I això és així
perquè hem acceptat que vivim en
una mediocràcia. O, per ser més
precisos,enunademocràciamedio
cre. Diu el filòsof que és fàcil reco
nèixer els mediocres: s’organitzen
per rascarse l’esquena, s’asseguren
de tornarse els favors i en poc
temps han afermat el poder d’un
clan imparable, atraient els seus
semblants. “El quededebò importa
no és evitar l’estupidesa, sinó ador
narlaambl’aparençadepoder”,es
criu el filòsof. El resultat de tot ple
gat és una societat injusta i sense
pensamentcrític.Juguinaanarpas
sant pàgines o pantalles per reco
nèixer mediocres (no s’oblidin dels
esports). És un joc que els empode
rarà i potser seràunamaneradeco
mençaracanviar lescoses.c

Lamediocritat
al poder
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Reforma laboral per consens

N o s’hauria d’aprovar una reforma laboral
sense consens entre sindicats, patronal i
Govern central. La vicepresidenta segona,
ministra de Treball i líder d’Unides Podem
sempre ha defensat –almenys fins ara– que

aquest és el camí que cal seguir en benefici de tot el país.
No hauria de canviar de criteri. Seria un greu error que
es podria pagar molt car en termes de menys creació
d’ocupació i, en el pitjor dels casos, amb destrucció de
llocs de feina. Yolanda Díaz, per tant, està obligada a do
nar el millor de si mateixa per propiciar l’acord global
permillorar elmarc de relacions laborals. La seva trajec
tòria l’avala, ja que ha aconseguit consensos sobre l’apli
cació dels ERTOo sobre l’augment del
salari mínim interprofessional.
En un país comEspanya, que encara

té quatre milions d’aturats –els apun
tats com a demandants de feina, els
afectats per ERTO i els autònoms en
cessament d’activitat– no és el millor
moment per eliminar de cop la refor
ma laboral –la del Partit Popular– que
ha creat més nombre de llocs de tre
ball els últims deu anys. Espanya és el país europeu amb
més atur juntament amb Grècia. Cal analitzarne a fons
les causes, amb pragmatisme i sense apriorismes ideolò
gics, i corregir el que calgui. En qualsevol cas, abans
d’optar per una reforma laboral unilateral per part del
Govern, i abans de fer experiments de resultat incert, es
podria copiar els models de relacions laborals que fun
cionen més bé a Europa, com podria ser l’alemany. Nin
gú no s’hi podria oposar.
El que dicta la lògica, i el que la Comissió Europea vol,

és apuntalar el marc legal actual amb les modificacions
necessàries que permetin reduir els elevats nivells de
temporalitat laboral i d’atur juvenil que té Espanya i que

doblen la mitjana de la Unió Europea. Anar més lluny
d’això podria ser contraproduent.
La reducció de la temporalitat i de la precarietat la

boral, d’entrada, proporcionaria una vida digna i estable
a milions de ciutadans, que podrien planificar el futur
amb més seguretat. Però això també tindria un impacte
important en l’augment del consum de béns duradors i
en lamillora de la productivitat de les empreses. Per tant
és també una mesura clau per a l’economia.

És fonamental trobar un equilibri entre els interessos
dels empresaris i les reivindicacions sindicals, sense
oblidar mai que els que creen ocupació, tenen la inicia
tiva i es juguen els diners són els primers. Això és així

sobretot a Espanya, on el 95% del tei
xit econòmic està format per petites i
mitjanes empreses, que necessiten fle
xibilitat i una ràpida capacitat d’adap
tació a la conjuntura per poder sobre
viure.
En el debat sobre la reforma laboral

–el seu contingut gairebé no ha trans
cendit a l’opinió públicamés enllà dels
despatxos dels negociadors– ha de

prevaler per damunt de tot el màxim bé comú present i
futur, amb un marc legal que infongui confiança i afa
voreixi la creació d’ocupació estable i de qualitat. Els in
teressos de partit per fer servir políticament la reforma
laboral, com sembla ser que intenta Unides Podem,
s’haurien de deixar al marge.
Una última reflexió que cal fer és que no s’ha de tenir

una pressa excessiva. Val més una reforma laboral bona
que ràpida. Sindicats, patronal i Govern central s’han de
prendre el tempsquenecessitinper aconseguir unacord,
amb independència dels terminis que marqui Brus
sel∙les. És molt –massa– el que es juga el país amb la re
forma laboral en curs.c

B arcelonava serdesignadael juliol passat capital
mundial de l’arquitectura i amfitriona del con
grés de la Unió Internacional d’Arquitectes
(UIA) de l’any 2026. Aquesta elecció hauria su
posat, en qualsevol circumstància, un reconei

xement per al prestigi arquitectònic de la nostra ciutat, on
conviuen exemples esplèndids de l’arquitectura gòtica
amb edificis d’última generació, passant per l’Eixample
projectat per Ildefons Cerdà, que l’or
ganitza demanera irreprotxable des de
famésde segle imig, oper l’explosiódel
modernisme. Però, en la conjuntura ac
tual, aquesta elecció dona a Barcelona
una oportunitat d’or per reivindicar el
potencial transformador de l’arquitec
tura i, així, associarse a l’avantguarda.
Des de l’Agenda 2030 fins al green

deal o la distribució dels excepcionals
ajuts postpandèmia de la Unió Europea, hi ha diverses ini
ciatives institucionals que interpel∙len l’arquitectura. Per
què aquesta disciplina es distingeix potser sobre moltes
d’altres per la condició de punt de confluència de diferents
reptes, així comper la capacitat perdonarlos una resposta
articulada.
La crisi climàtica, la lluita contra la desigualtat i per la

cohesió social, la progressiva digitalització de la societat,

l’estalvi energètic i de recursos naturals, els moviments
migratoris, etcètera sóndesafiamentsdisparsque requere
ixen una resposta. I, a l’hora de formularla, l’arquitectura
és una veu molt pertinent, perquè poques disciplines po
den enfrontarse simultàniament a tants desafiaments i
donarlos una resposta integrada i eficaç.
Des d’aquesta perspectiva, la capitalitat mundial de l’ar

quitectura de Barcelona per al 2026 –trenta anys després
d’ostentarla el 1996– constitueix una
oportunitat especial per aportar solu
cions i consolidar altre cop el bon nom
arquitectònic barceloní.
L’Ajuntament de Barcelona, la Gene

ralitat de Catalunya i el Govern d’Espa
nya, juntament ambelConsell Superior
de Col∙legis d’Arquitectes d’Espanya i
el Col∙legi Oficial d’Arquitectes de Ca
talunya, les cinc institucions que van

col∙laborar per aconseguir la seu, van donar ahir el tret de
sortida al programa d’actes cap al 2026. Un programa en
cara inconcret –llevat que la tradicional Setmana d’Arqui
tectura que se celebra a la primavera deixarà pas a un festi
val d’un mes de durada–, però que il∙lustra el compromís
institucional amb la iniciativa. Ens alegrem de l’existència
d’aquest compromís, i desitgem que es transformi com
més aviat millor en propostes de pes.c

Arquitectura transformadora
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L’adopció demesures
unilaterals per part del
Govern central seria

negativa per a l’ocupació

Barcelona llança
la capitalitat de

l’arquitectura en una
conjuntura crucial
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de reivindicar la

meritocràcia a acceptar
lamediocràcia


