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Regalar, per Sant Jordi, una rosa a
la noia estimada ve de lluny. A la
Catalunya del segle XV ja es feia en
el palau de la Generalitat. També s’hi
aplegava una fira de roses. La Renaixença del segle XIX donà un impuls
nou a la festa, i la va convertir en diada cívica i patriòtica. Al segle XX s’hi
afegí la celebració del Dia del Llibre.
Si no tingués cap rosa el dia de Sant
Jordi em quedaria amb un pam de nas
i em plau triar el llibre adequat. És una
festa captivadora: multitud al carrer
celebrant l’amor i la cultura i de manera acolorida, lluminosa i cívica. Però hi
ha un parell de qüestions que canviaria.

Benvingut Sant Jordi,
però no cal que cada
any sigui el que s’han
comprat més roses
i més llibres que mai
Primera qüestió: com és que a totes
les escoles s’explica o es representa
d’una manera o altra i any rere any la
llegenda i no se n’explica la història?
Tots els nens coneixen això del drac, el
cavaller, la princesa, la sang i les roses.
En canvi, què en saben del personatge històric? Per què no s’explica Sant
Jordi des de la història o des de l’hagiografia? No és interessant saber que el
seu nom significa ‘pagès’ i per això és
considerat patró de les collites, que va
morir martiritzat per negar-se a matar
cristians o que en temps de creuades
era considerat patró dels cavallers? La
història sempre ens permet entendre
millor el nostre present. Posem més
història a Sant Jordi!
Pel que fa la segona qüestió, és més
simptomàtica encara que la primera.
Estem inmersos en un “consumeixo
aleshores existeixo”, que ens fa omplir
les prestatgeries de llibres que no llegirem. Com diu Z. Bauman a Sobre educación en un mundo líquido (2017): “La
plena satisfacción del placer del consumidor significa la plenitud vital. Compro, luego soy. Comprar o no comprar,
ésta es la cuestión.” En el consumir ens
sentim existir! No podem defugir el
consum perquè si no consumim aquest
dia un mínim d’un llibre i una rosa ens
sentim caure en el no-res, deixem de
ser. Que a cada cantonada hi hagi una
parada de venedors de roses no cal. Fer
competicions per saber qui n’ha obtingut més, no cal. Tampoc cal que una
noieta de 12 anys rebi, de companys de
classe, cinc roses. És que ja no sabem
dir-nos t’estimo mirant-nos als ulls i
sense un objecte que faci de mediador?
Benvingut Sant Jordi, però l’any
vinent posem-hi un xic de fre. No cal
que cada any sigui l’any que s’han
comprat més roses i més llibres que
mai. Cal olorar-les i llegir-los!
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L’escàndol del currículum de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha desencadenat tota
una onada de reforma de perfils de Linkedin i d’actualització de currículums en el personal, especialment en els
expedients públics. Més enllà que aquest fet és una conseqüència directa –en anàlisi política– de l’abús pel dret
adquirit de polítics i funcionaris públics de repartir-se el
pastís del poder mitjançant el “tot s’hi val”, de l’arribar
sense esforç, fent drecera, del “fill de puta l’últim” i del
“boti, boti, boti, pringat qui no boti”... –ja em perdonareu
les expressions tan grolleres, però és que fa temps que
me les aguanto...–, el que deia: que més enllà de l’abús de
poder i de la completa perversitat dels valors d’una part
de la societat política, la meva anàlisi voldria recaure en
una altra cara de la moneda. Més enllà del que pot ser
vergonyós i, per descomptat, delicte de falsedat, la meva
reflexió recau en la qüestionable necessitat de posicionar
la nostra vàlua pel que hem adquirit en l’apartat acadèmic
i no pel que som. Valorant-nos en la mesura del que hem
estudiat i no en la mesura del que hem viscut.
No sé si és perquè em faig gran, perquè em faig savi o
pel que sigui, però cada vegada veig més clar que som el
que som per múltiples factors. Em pregunto per què ens
mesurem, doncs, només per un d’aquests factors: la genètica i la complexió física i mental, l’entorn familiar, l’entorn social, les experiències viscudes, els amics de l’escola, els hàbits adquirits, l’alimentació, etcètera. Tots ells
són factors clau de conducta i rendiment.
Si fos així, hauríem de preguntar-nos per què no valorar les persones –especialment en la selecció per a un
lloc de treball– pel que han après en les seves experiències vitals i no només en les acadèmiques. Per exemple: aquells tres estius de cambrer al xiringuito o els dos
Nadals treballant a la botiga de regals; els anys de monitor de l’esplai o l’agost de tercer de carrera com a voluntari al camp de treball a Guinea Bissau? Per què no ens
mesurem per la quantitat d’afecte rebut pels nostres progenitors o cuidadors? Per què no ponderem la duresa de
la vida del lloc de procedència? Per què no ens computen

les hores de voluntariat a la comunitat o la nostra tenacitat a entrenar-se en un esport determinat? I que aquest
esport sigui individual o d’equip pren significat per a la
nostra avaluació? I la participació en els campionats regionals d’atletisme? Etcètera. Em faig aquestes preguntes
no només sense excusar ningú, al contrari: condemnant
qui enganya per aconseguir un propòsit per si mateix,
però també condemnant la societat per la meritocràcia
exigida sense raó.
Tinc clar que, en general, busquem encaixar a tothom
dins d’uns procediments estàndards. Les ISO obliguen a
procediments objectius, amb poc marge per la subjectivitat i/o la singularitat. Ho hauríem de revisar, però. I ho
hauríem de fer perquè clama al cel que a la nostra època, ben lluny ja de la revolució industrial, els nois i noies
aprenguin metodologies anacròniques; els joves els classifiquem d’acord amb unes titulacions acadèmiques que
no recompensem la seva visió del món, la seva creativitat o les seves inquietuds. Alguns dels bons responsables
de recursos humans que conec han introduït elements
d’anàlisi de nous llocs de treball a les organitzacions i, en
conseqüència, de noves valoracions a candidats. Valorar
les persones pel que són, pel que valen subjectivament,
no només pel que han estudiat, ja que allò estudiat o els
títols de què un disposa no són necessàriament el que un
ha après a l’escola, a l’acadèmia o a la universitat.

I tu, mesures la teva gent
o els candidats a una tasca
pel títol que ostenten o per allò
que et poden aportar a tu,
a l’equip o a l’organització?
És molt llaminer posar l’exemple de Bill Gates,
d’Amancio Ortega o de Steve Jobs com a homes fets a
si mateixos. Però no ho faré. Estic pensant en persones
amb nom i cognoms –però anònimes– amb experiència,
amb motivació, amb habilitats i interès, amb vocació,
amb compromís, amb visió... amb menys títols i amb més
vida. I tu, mesures la teva gent i candidats a una tasca pel
títol que ostenten o per allò que et poden aportar a tu, a
l’equip o a l’organització?
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1 La Grossa de Sant
Jordi porta el segon
i el tercer premis a
Granollers

2 Inés Arrimadas
es reuneix amb
la direcció de
l’Hospital de
Granollers

3 Un globus
aerostàtic fa
un aterratge
d’emergència a
la Garriga

4 L’antic Esclat
de la cruïlla a Lliçà
d’Amunt

reobre com a
Bonpreu

5 Més de 300
persones a
Granollers, contra
la sentència a La
Manada

