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L'Akimanoyo és una illa d'una antiga província del Japó de
cultura akimanoyi on fa alguns anys el govern de l'imperi
del llevant ha decidit crear una delegació per tal de
reforçar les relacions entre la mare pàtria i la província
perduda que ara és sota l'administració coreana del sud.

Aquesta delegació és dirigida per el Sr. Mayé Zaki, fill d'un
polícia de l'imperi nipó que durant molts anys no ha
reconegut el dret de l'Aquimanoyo a ...>>

... autogovernar-se. Sabeu que sempre m'he interessat per coses exòtiques el
que passa a la Polinèsia, a l'illa Maurici o en esports pocs coneguts, aquesta és
una més. He après per un company especialista de les qüestions asiàtiques
establert al Japó i que amablement em tradueix la premsa d'allà que el govern
d'aquest país havia acceptat reconsiderar les remuneracions del personal de la
delegació arran d'una demanda del mateixos empleats que posava en evidència
la diferència del cost de la vida molt més elevat en aquesta regió que no pas a
la capital. Molts mesos desprès el Sr. Mayé Zaki ha presentat, bastant satisfet, el
que esperava la plantilla. La solució trobada fou molt hàbil s'augmentà d'uns 43
% els sous més elevats i d'uns magres 4 % el dels sous més baixos.
Aritmèticament noteu que això evidentment augmenta de manera brutal el
diferencial entre els sous, i molt ràpidament va trencar l'entesa que hi havia fins
ara en l'equip...

Fixeu-vos que la estratègia està ben pensada, d'aquesta manera han trencat la
dinàmica de protesta i el director s'ha fet "amic" una part del personal que no
pot moure més perquè seria francament poc agraït queixar-se quan reps un tal
augment de sou. Aquestes pràctiques eren molt corrents a les societats
industrials del segle XIX a Europa, "comprant" d'alguna manera els encarregats
o els que s'apropaven de la classe superiors així els fidelitzaven, i impedia que
aquesta gent es giressin cap els proletaris. Com més t'apropes del poder menys
vols mirar a baix, menys et concerneixen els problemes dels altres i és humà...
Amb aquesta estratègia d'altra banda els dirigents podran portar a l'informe
anual que han augmentat la massa salarial i evidentment serà molt lloable i
molt apreciat pels alts dirigents en els quals el director té un condescendència
absoluta per la bona raó que de forma més amagada el gratifiquen ell també, i
el seu interès no és la justícia, ni l'interès del país, però que el mantinguin en el
càrrec.

El més divertit, si em permeteu l'expressió, és que d'aquesta plantilla una
persona, tan apassionada i molt orgullosa de treballar pel govern de
l'Akimanoyo, va des de la seva incorporació fer formació continua, va treure una
titulació nova, completament adequada a la seva funció. El que ningú ha fet dins
l'equip. Va procurar des de l'inici de defensar els interessos de l'entitat per tal de
fer-li estalviar diners, reclamant a hisenda de Corea del Sud, negociant
contractes diversos...etc.
Fent simplement el que era la seva funció, amb l'objectiu de servir com més
millor possible el seu país.

Aquesta persona pensava just demanar un cop la titulació aconseguida una
revisió de la seva remuneració. És justament aquest persona que no beneficia
de cap augment de sou significatiu...Perquè us escric tot això, perquè
evidentment aquí es nota els grans inconvenients de les societats ultra liberals
com el Japó o els Estats Units d'Amèrica. On els reflexes de la patronal són
devastadors, sense cap mena de moral. Això de tota evidència no pot passar a
Europa, i encara menys a governs dirigits per partits d'esquerra que tenen per a
motivació principal disminuir les amplituds entre les remuneracions i encoratjar
els treballadors a formar-se tot al llarg de la vida professional, en poques
paraules fer accions socials.
Francament per tan bonic que sigui aquest país (he vist fotos és una meravella)
no m'agradaria treballar pel govern de l'Akimanoyo...

Enric Balaguer (19-5-2008) 
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