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Jerarquies inverti des i perverti des
Si hi ha una cosa que en els 
darrers mesos està de rabiüda 
actualitat és l’astoradora ca-
pacitat del mercat laboral per 
fer créixer el nombre d’aturats, 
malauradament i a desgrat de 
molts de nosaltres. Però no de 
tots nosaltres. 

No faré ara aquí, per ser 
persona incompetent en la 
matèria, una anàlisi de les 
múlti ples causes (reals i fi ctí -
cies) que duen als empresaris 
a acomiadar al personal. Em 
centraré, doncs, en la cada 
vegada més estesa i desafortu-
nada manca de professionalitat 
d’aquelles persones a les que 
aquesta se li pressuposa. Gran 
error! La societat actual genera 
molts ti pus de malformacions 
conductual i, en l’àmbit laboral, 
una d’elles es podria deno-
minar la irresponsabilitat del 
responsable. 

És ben sabut que per crear, 
mantenir i donar empenta a 
un projecte (sigui quin sigui) 
cal una dosi molt alta d’esforç, 
una inversió important (eco-
nòmica i personal) i, sobretot, 
capacitat per tirar endavant 
aquest projecte. Una dels 
trets disti nti us del responsable 
irresponsable és, precisament, 
l’error en el càlcul de les seves 
capacitats per a gesti onar, di-
rigir i organitzar un conjunt de 
mitjans personals, materials i 
econòmics determinats. 

No només calen coneixe-
ments concrets i demostra-
bles (defecte comunament 
anomenat “ti tuliti s”), sinó que 
resulta molt més efi caç i efi -
cient posseir característi ques 
personals adequades que ga-
ranteixin la capacitat personal 
pel càrrec. La pregunta seria, 
doncs: quines són aquestes 
característiques? Pecant de 

reduccionista, diré que hi ha un 
tret que, de tenir-se, suposaria 
el millor començament de tots: 
la capacitat d’escoltar. Simple, 
si, però precisament per sim-
ple, inadverti t i mutat en tot un 
seguit de pràcti ques d’allò més 
perverses que es resumeixen 
en la pantomima de fer veure 
que s’escolta. Programar reu-
nions d’equip, mostrar cara de 
comprensió i assenti ment, fer 
campanyes de guanyar-se a 
l’empleat, ascendir-lo, tenir-lo 
content,... no garanteix en res 
que se l’estigui escoltant de 
debò. A voltes, pot signifi car 
tot el contrari: tàcti ques per 
narcotitzar-lo i sedar-lo, per 
adormir les seves ridícules 
pretensions personals. Hi ha 
d’altres maniobres, però, que 
no son tant dissimulades, com 
ara posar la corda al coll, arra-
conar les iniciati ves, disminuir 
la confi ança progressiva i pre-
meditadament, evitar siste-
màticament els acaraments, 
actuar amb conscient perjudici 
vers l’empleat, planifi car amb 
traïdoria,... Tot això defi neix un 
altre dels defectes del respon-
sable irresponsable: la covar-
dia. Covardia professional per 
fer allò pel que està cobrant 
(no hi ha tanta covardia a l’hora 
d’acceptar el càrrec i donar el 
número de compte) i covardia 
personal per no acceptar que, 
clara i contundentment, no 
està capacitat per gesti onar, 
organitzar i dirigir.   

Si les jerarquies no esti-
guessin tan perverti des i no es 
confonguessin les capacitats 
reals amb la suma de títols 
curriculars i altres mèrits, pos-
siblement l’ecosistema laboral 
gaudiria d’una millor salut i, 
això, es notaria per dins, i per 
fora. 
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REFLEXIONS CIRCUMSTANCIALS

És el plànol de terme més anti c que 
coneixem.  Està fet sobre paper policro-
mat de grans dimensions, que medeix 
2m x 1’40 m.  L’exemplar original és en 
mans del Patronat Museu Biblioteca 
de Rubí, i va ser restaurat l’any 2001 
per l’Ajuntament amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. 

El plànol és obra de Pedro Moreno 
Ramírez, topògraf acreditat que va 
aixecar els plànols geomètrics de 33 po-
bles més de la província de Barcelona, 
com Vacarisses o Terrassa . L’aparició 
d’aquest ti pus de plànols és general a 
Catalunya a mitjans de segle XIX, i cal 
situar-lo en el context de la políti ca 
liberal espanyola d’Isabel II, que intenta 
modernitzar l’administració pública. Els 
plànols havien de proporcionar a l’Estat 
una informació territorial precisa que 
fi ns a les hores no es tenia, i ser l’eina 
bàsica sobre la qual recolzar una millor 
políti ca fi scal. En aquell moment, la font 
principal d’ingressos de l’Estat era la 

contribució territorial .  
La quasi totalitat del terme està 

ocupat per 49 propietats agrícoles o 
hisendes, ben delimitades en el plànol 
cada una amb el seu nom, la masia 
pintada de vermell, i les seves terres 
subdividides en parcel·les arrendades 
a pagesos. A banda dels masos, aquest 
plànol ens aporta molta informació 
territorial sobre Rubí, com ara els cur-
sos d’aigua de la riera (pintada de blau 
amb el meandre característi c al sud) i 
els principals torrents que hi desembo-
quen (el de ca n’Oriol, can Ramoneda, 
can Xercavins...). També hi són dibui-
xats els camins anti cs (a Sant Cugat, a 
Martorell...), el casc urbà encara força 
reduït (del carrer Sant Ignasi al Cer-

El Rubí agrícola de 1854

vantes), i pintada d’un vermell més viu  
la part de l’extrem sud del poble, per 
indicar la zona que en aquell moment 
estava tramitant la seva segregació 
del terme de Sant Cugat del Vallès i va 
passar a formar part de Rubí. 
Aquest plànol està estretament vin-
culat a un altre document de l’Arxiu 
municipal, l’amillarament de Rubí de 
1854, però d’aquest ja en parlarem més 
detalladament el mes que ve. Si voleu 
consultar el plànol, l’Arxiu municipal 
disposa d’una reproducció fotogràfi ca 
de gran format a la vostra disposició. 

Arxiu municipal de Rubí
Crta. Terrassa, 116, 2n.

www.rubi.cat/arxiu

Aquest dies Rubí ha celebrat la festa de Sant Galderic, patró de la pagesia a Catalunya durant l’edat mitjana fi ns que al 
segle XVII l’església va substi tuir-lo per Sant Isidre. Relacionat amb la pagesia, Rubí conserva un document imprescindible 
per a l’estudi de l’economia agrària, que és el “Plano geométrico del pueblo de Rubí, 1854”, i que avui us presentem

 1 L’encàrrec dels treballs d’elaboració del plànol consta a les Actes del Ple 
de l’Ajuntament de 29 de gener de 1854. 
2 Més informació sobre el cadastre a Espanya a la bibliografia de J.Ignacio 
Muro (Universitat Rovira Virgili), Francesc Nadal i Luís Urtega (Universitat 
de Barcelona).


