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Així fa de
pare
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El pare que et va matricular

Lluís Gavaldà
Cap d’Any a Londres

É

Joan Antoni Melé
“Tots depenem de tots”
Joan Antoni Melé és banquer i pare de tres fills ja grans. Va col·laborar en els inicis de la banca
ètica a Triodos Bank. Ha engegat el Taller de Consciència (www.tallerdeconciencia.com) per
transformar la societat des del món de l’empresa i és autor de ‘L’economia explicada als joves’
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ball és un servei a la
comunitat.

ordi Évole em va convidar al Salvados per parlar sobre l’educació
financera a les escoles i
em van preguntar què
opinava del fet que el
ministeri d’Educació
hagués demanat als banquers que anessin a les
escoles a parlar d’economia. Li vaig dir que era
una autèntica bestiesa.

És una actitud altruista.
El contrari és ser egoista,
és el discurs de la por, el
neguit de no trobar feina
si no ets prou competitiu,
de mirar només per tu.
Aquesta actitud egoista
ens destrueix com a
societat. Això només és
por, i la gent amb por és
manipulable.

FRANCESC ORTEU

J

Per què?
És la gent que ha ensorrat
el país. El que falta en economia són valors. I vaig
escriure L’economia explicada als joves per dir que
necessitem urgentment
una actitud ètica.
Quins són
aquests valors?
El més important és el
del treball. No podem dir
als fills que han d’estudiar perquè quan siguin
grans es puguin guanyar
la vida. Els hem d’explicar que cal estudiar per la
mateixa raó que cal viatjar, llegir, conèixer gent...
Tot cal fer-ho per descobrir les nostres qualitats i
capacitats. I quan ho descobreixes ho has d’aportar al món. El nostre tre-

Quins valors cal
transmetre en lloc
d’aquesta por?
Que ens necessitem
mútuament. Cadascú té
unes capacitats que
aporta a la societat. Jo no
sé fer pa ni conduir un
autobús. Jo aporto els
meus coneixements i
altres n’aporten d’altres.
Del principi de dependència mútua se’n deriva el
principi de suport mutu,
d’ajuda mútua. Competint no es viu millor. Cal
entendre que tots depenem de tots. Els nostres
fills han d’entendre que
fer un servei multiplica
les teves capacitats com a
persona.
Com els expliquem
què són els diners?

Per arribar a una economia fraternal, no competitiva i més solidària cal
posar consciència en els
diners, en les tres maneres que tenim d’utilitzarlos: quan comprem, quan
estalviem o quan els
donem. Qualsevol
d’aquestes tres decisions
afecta els altres, t’afecta a
tu i afecta el planeta.

deixava. Quan tu ingresses diners en un banc els
dónes un crèdit i ho fas
sense saber amb quins
valors els gestionaran.

¿Comprar mirant el preu
no és l’únic criteri?
No, perquè quan compres
allò que és més barat hi ha
un cost ocult que està
pagant algú altre, potser
algú que és a Birmània o a
la Xina, potser en forma de
falta de drets humans, de
contaminació o d’explotació infantil. No pot ser que
a Lleida llencin tones de
pomes i les exportem de
no sé on. Les persones
hem de comprar amb
consciència. Comprar productes de proximitat, productes ecològics.

Els joves són crítics
per naturalesa.
A vegades, quan es critiquen els bancs es va a
l’extrem contrari i es vol
col·lectivitzar tot. I tampoc no és això. La llibertat
és important, però llibertat és no deixar-se endur
per la por o per la cobdícia. La llibertat també és
ser capaços d’ocupar-nos
dels altres. Tot això els
joves ho entenen molt bé.
Els hem de dir que es pot
entendre l’economia
d’una altra manera, que la
banca pot ser ètica, que
tenen una responsabilitat
en el funcionament de
l’economia, que poden
canviar les coses. La societat està malalta i si ens hi
adaptem acabarem
malalts.

Què hem d’explicar
als fills sobre l’estalvi?
Que no és igual triar qualsevol banc. Em vaig dedicar a la banca quaranta
anys i ningú no em va preguntar mai què pensava
fer amb els diners que em

Un consell per als pares
i un altre per als fills.
Per als pares, que no tinguin por i que meditin
una estona cada dia. Per
als fills, que no treballin
mai només a canvi d’un
sou, sinó per vocació. e
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s una tradició que mirem de no
perdre. Des que tenim el Lluc encetem el nou any morts de fred
sota un cel gris envoltats de gent que
intenta parlar anglès sense gaire fortuna. Al principi ho fèiem com a signe de resistència, per no perdre un
costum que havíem iniciat amb el
canvi de mil·lenni i que ens havia regalat Caps d’Any memorables a Pentonville Road, ballant britpop com
desesperats en una discoteca gay friendly mentre la neu del carrer ens recordava que encara quedava una hora llarga d’autobús fins a arribar a
l’apartament que llogàvem entre sis.
Els primers anys van ser costeruts,
amb un nen de mesos que ens esglaiava amb còlics i regurgitacions inversemblants. Els anys s’acabaven amb
el nen, el pare i la mare dormint abans
de les dotze, esgotats de tanta activitat. Amb els anys, però, vam reinventar la dinàmica i vam convertir l’última nit de l’any en una festa de
disfresses exclusiva i personal, incorporant bigotis i perruques entre cançons triades expressament per fernos aguantar just fins que sonessin les
campanades. Amb les noves tecnologies, la sessió de fotos va esdevenir el
plat fort de la nit, per destriar després
la instantània definitiva que enviaríem via WhatsApp a tots els familiars.
I així fins ara, quan l’endemà, encara amb els bigotis postissos mig enganxats a les galtes ens aixequem aviat per
fer el nostre passeig del primer dia de
l’any. Voregem el riu des de London
Bridge fins a la Tate Modern, esquivant les ampolles buides que hi ha al
carrer fins a arribar a la terra promesa on estem tots contents. Perquè, si
he de ser sincer, el nostre nen ja porta
uns anys remugant sobre aquesta mania d’anar sempre a la mateixa ciutat
cada Cap d’Any, queixant-se de les habitacions minúscules on ens encabim
com podem, maleint el mal temps i
aquests cotxes que sempre apareixen
pel costat equivocat. Sort en tenim de
la nostra arma secreta per fer-li canviar l’humor! Llibreries acollidores i
eternes on pot fullejar tots els llibres
que vol sense que ningú l’emprenyi,
on es perd entre llibres del Nate, del
Wimpy Kid, Tom Gates o Els Cinc fins
que els papes li supliquen que en triï
un perquè hem de marxar d’una punyetera vegada. I quan tornem, familiars i amics ens preguntaran de nou
què coi hi fem, a Londres, cada any. I
nosaltres ens mirarem i arronsarem
les espatlles amb un mig somriure que
no diu res però ho diu gairebé tot.
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és cantant
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