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Editorial

Les societat 
canvien, però els 
valors permaneixen

H
an passat deu anys des que el sociòleg polonès 
Zygmunt Bauman va fer fortuna amb el terme ‘so-
cietat líquida’. Ara diversos pensadors ja assegu-
ren que vivim en una societat gasosa, és a dir, en una 
societat encara molt més inestable i canviant. Una 
món en què tot (la parella, la casa, la feina, les insti-
tucions...) és absolutament volàtil. I davant aquest 
nou escenari ens preguntem: com viure en una soci-

etat gasosa? La resposta ens portarà a descobrir els nous 
valors essencials d’aquest món. Els valors, com l’energia,  
es transformen, però mai desapareixen.
 No és una casualitat que haguem volgut presentar la  
nova revista Valors fent una radiografia de la societat ga-
sosa en clau de valors, perquè aquesta és precisament la fi-
nalitat de la revista: parlar de l’actualitat i del món que ens 
envolta des d’aquest punt de vista. Aquesta vegada hem 
fet servir un gran angular i en altres ocasions serà un zoom, 
però, com fins ara, totes les imatges estaran sempre tami-
sades per aquest mateix filtre.
 La societat canvia i hem d’adaptar-nos als nous temps. 
I, en aquest sentit, Valors no és una excepció. Tenint en 
compte els nous hàbits de lectura i l’essència de la publi-
cació, els canvis s’han produït a dos nivells: en continguts i 
en disseny. Respecte els continguts, s’han incorporat nous 
col·laboradors i seccions i s’aposta per una major presèn-
cia de temes d’actualitat. I, pel que fa al disseny, l’aposta és 
clara: més comoditat en la lectura i potenciació de la imat-
ge sense perjudicar el text, ja que Valors no deixa de ser  
una revista de reflexió. 
 Després de 15 anys i 166 revistes, per a la cinquantena  
de persones que col·laboren en aquest projecte aquest  
és un pas important. Una nova fita d’aquesta aventura  
col·lectiva que desitgem continuar compartint amb tots 
vosaltres, els lectors.

l a ProPosta dEl mEs

Iris Murdoch
filòsofa i novel·lista irlandesa

“El passat enterra 
el passat i ha 
d’acabar en silenci, 
però pot ser un 
silenci conscient, 
que roman amb els 
ulls oberts”

maria coll  
i joan salicrú

En motiu del centenari del seu 
naixement, del 24 de gener al 21 de 
febrer, el CCCB dedica un cicle de 
conferències a la seva obra literària  
i pensament filosòfic.

Codirectors de Valors
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Els vostres comentaris seran  
benvinguts a redaccio@valors.org.  
Ens trobareu també a Facebook i Twitter.

Valors va guanyar el premi Civisme 
de la Generalitat de Catalunya 2014 
en l’àmbit de mitjans de comunicació.

Publicació editada per 
l’Associació Cultural Valors, 
entitat sense ànim de lucre, 
que analitza l’actualitat 
des del prisma dels valors. 
El primer número es va 
publicar el 24 de desembre 
de 2003. El preu de la subscripció és de 42 euros 

anuals (onze números), i 35 en format 
digital. Us podreu subscriure a través 
de la pàgina web de la revista  
(www.valors.org) o enviant un correu  
a subscripcions@valors.org amb les 
vostres dades de contacte.
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L’ONU exigeix 
mesures contra  
el canvi climàtic

d
arrere aquesta crida hi 
ha una constatació en-
cara no assumida per la 
majoria de nosaltres: la 
natura ja no governa la 
terra, ho fem nosaltres. 
I a partir d’ara ens cor-
respon a nosaltres de-

cidir què hi succeirà. Aques-
ta decisió la podem prendre 
de manera conscient i respon-
sable o, al contrari, de mane-
ra passiva, deixant que “les 
coses passin”. Però no ens en-
ganyem, la no opció en valors 
és ja una opció valorativa. Som 
la primera generació que co-
neix com influeixen les nostres 
activitats en el sistema terres-
tre i, per tant, la primera que té 
el poder i la responsabilitat de 
canviar la nostra relació amb el 
planeta. Som la primera gene-
ració que entén el canvi climà-
tic, però també serem l’última 
que podrem fer alguna cosa 
al respecte. Cal una transició 
sense precedents, canvis rà-
pids i de gran abast. Si no ho 
fem, les futures generacions 
ens ho tindran en compte.

El disc de la Marató  
sensibilitza contra  
el càncer

a
questa iniciativa va ser 
l’inici d’una nova edi-
ció d’una macro-inici-
ativa social ja conso-
lidada l’objectiu de la 
qual és fomentar i pro-
moure la recerca cien-
tífica d’excel·lència i, al 

mateix temps, sensibilitzar la 
població sobre la importància 
de la investigació mèdica. Més 
enllà de la venda del CD, l’ob-
jectiu s’aconsegueix fonamen-
talment mitjançant la recapta-
ció de donacions a través de La 
Marató. Aquest programa te-
levisiu, malgrat les seves limi-
tacions, incorpora alguns trets 
rellevants des de la clau dels 
valors: una gran capacitat de 
conscienciació pública sobre la 
problemàtica sanitària, un me-
canisme potentíssim de cap-
tació de fons i de seguiment 
rigorós de la seva aplicació i 
aprofitament, i un factor de 
cohesió social i comunitària al 
voltant d’una de les múltiples 
formes d’exercir la solidaritat. 

Es posa en marxa  
el projecte Madrid 
Central

m
adrid Central  és 
una zona de baixes 
emissions per millo-
rar la qualitat de l’ai-
re d’aquesta ciutat, 
convertint aquest 
districte en un pul-
mó urbà. En l’inte-

rior d’aquest espai s’elimina 
el trànsit de pas pel centre de 
la ciutat. El benefici de Madrid 
Central no és només un aire 
més net, sinó que també supo-
sarà menys soroll i l’allibera-
ment d’espai públic per donar 
el protagonisme a les perso-
nes que hi viuen i a aquelles 
que visiten. Madrid Central 
s’està implantant per fases, in-
cloent-hi noves senyalitzaci-
ons, campanyes d’informació, 
noves normatives, etc. El més 
destacable, però, ha estat l’al-
tíssima resposta ciutadana a 
aquesta proposta, assumint-la 
de manera corresponsable. Ai-
xò demostra que es pot com-
batre la contaminació, ser una 
ciutat saludable, buscar més 
espais per a un mobilitat més 
amable, prevenir la salut i mi-
llorar la qualitat de vida de les 
persones.

La vaga de fam  
dels presos polítics 
contra la justícia  

e
ls presos polítics han 
pres aquesta decisió da-
vant la posició del Tribu-
nal Constitucional, que 
bloqueja tots els recur-
sos d’empara que pre-
senten a la justícia euro-
pea. Una trava “tècnica” 

que atura els recursos, perquè 
els admet però no els resol, im-
pedint així que es puguin pre-
sentar davant el Tribunal Eu-
ropeu dels Drets Humans. La 
vaga de fam no es fa per dema-
nar un tracte de favor, sinó per 
denunciar la vulneració dels 
drets jurídiques de les perso-
nes imputades. És anòmal que 
un règim democràtic mantin-
gui en presó preventiva durant 
més d’un any a polítics demò-
crates, i jurídicament és difícil 
de sostenir una actuació arbi-
trària com la del TC, justament 
l’òrgan que hauria de ser més 
escrupolós i exemplar. Una va-
ga de fam és una resposta al lí-
mit, només comprensible en 
situacions d’extrema injustí-
cia. És un crit enmig de la sor-
desa. No pot ser entès com a 
autopunició, sinó com un gest 
de fermesa ètica, potser el pe-
núltim recurs en defensa de la 
llibertat.

l’actualitat comEntada
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Àngel castiñeira
director de la càtedra de lideratges i Governança democràtica d’esade



valors 7

visualomelette
il·lustrat per



valors 8

L’amenaça d’una guerra a gran escala entre 
Ucraïna i Rússia, després de l’incident entre les 
flotes dels dos països el novembre passat a l’estret 
de Kerch, obliga les grans potències occidentals 
a deixar d’ignorar deliberadament el conflicte en 
aquest sector crucial de l’Europa de l’est.

text i foto: vern Bueno

Un ocell creua 
el Dnieper

rEPortatgE



s
ón pocs els ocells capaços 
de creuar el Dnieper sencer 
amb el seu vol”. La cita és de 
Nikolai Gógol, un dels grans 
prosistes del segle XIX i que, 
com altres gegants de la 
llengua russa –Mikhaïl Bul-
gàkov, per exemple– en re-
alitat era ucraïnès. El gran 
símbol del país, cantat a 
l’himne nacional (“No per-
metem que ningú governi 
la nostra pàtria. El Mar Ne-
gre somriurà i l’avi Dnièper 
s’alegrarà”) té unes dimen-

sions que impressionen. Neix a Rússia, 
creua Kíev, la capital, i desemboca a pocs 
de quilòmetres de Crimea, península en-
claustrada entre el Mar Negre i el Mar 
d’Azov. Des de 2014 Crimea resta sota do-
mini tàcit del país regit per Vladimir Pu-
tin. La seva sobirania es manté en dispu-
ta després d’un referèndum on, segons 
els seus impulsors, el 96,77 per cent dels 
votants van optar per unir-se amb el pa-
ís veí, però que la majoria de la comunitat 
internacional va considerar il·legítim per-
què li van mancar tota mena de garanties. 
A Crimea s’hi ha viscut quatre anys de cal-
ma tensa, mentre que a la regió minera del 
Donbass, a l’est del país, els combats no 
s’aturen des de la proclamació de les Re-
públiques Populars de Luhansk i Donestk 
el mateix 2014. Ucraïna segueix sent un 
país en guerra que Occident porta massa 
temps ignorant–després d’haver-s’hi bol-
cat durant la ‘Revolució del Maidan’ que va 
originar el conflicte– però que ara s’ha vist 
obligat a deixar de mirar de reüll. 
 Donbass és “la conca del Don”, un altre 
riu de proporcions èpiques, escenari d’una 
de les grans novel·les russes del segle XX, 
El Don de plàcides aigües, de Mikhaïl Xólok-
hov. Desemboca al Mar d’Azov, connectat 
al Mar Negre per l’estret de Kerch, que se-
para Crimea de Rússia. El salva, des del mes 
de maig, un pont promogut pel govern de 
Putin per acabar amb l’aïllament que pa-
teix la península des de la seva separació 
‘de facto’ d’Ucraïna, i ja de pas lligar-la en-
cara més a Rússia. “Don” és també el nom 
del vaixell de càrrega rus que, el 25 de no-
vembre, va bloquejar el pas sota el pont 
per evitar que tres embarcacions de l’ar-
mada ucraïnesa creuessin l’estret en direc-
ció a Mariupol, un dels principals ports del 

seu país. L’exèrcit rus es va apoderar de les 
embarcacions i en va detenir 23 membres, 
després d’obrir foc i ferir-ne sis tripulants. 
 La intromissió territorial de Rússia a 
Ucraïna és evident, malgrat que el govern 
de Putin negui haver orquestrat els mo-
viments separatistes viscuts a Crimea i 
al Donbass ni donar suport militar als re-
bels. El nou tsar rus vol mantenir lligats 
ben curts Bielorrússia i Ucraïna, barrera 
geogràfica entre Moscou i els estat euro-
peus membres de l’antic Pacte de Varsò-
via que van entrar a la UE l’any 2005. Si la 
primera segueix sent un aliat sòlid gràcies 
a l’autoritari president Aleksandr Lukas-
henko, la segona té la vista molt més po-
sada a Occident, malgrat que les seves 
fissures internes li han manllevat fins ara 
la possibilitat de donar el salt que sí van 
poder fer les repúbliques bàltiques. Ni la 
Unió Europea està per la labor ni Rússia li 
ho vol permetre. Però tampoc els matei-
xos ucraïnesos mostren la unitat de re-
solució que estonians, letons i lituans. La 
‘Revolució del Maidan’ neix per les protes-
tes contra la inacció del llavors president, 
el prorús originari de Donetsk Víktor Ia-
nukòvitx, per promoure l’entrada d’Ucra-
ïna a la Unió Europea, i triomfa quan el 
derroca i el substitueix per un europeista 
convençut com Petrò Poroixenko. Un relat 
perfecte per a iniciar un procés d’integra-
ció al club europeu si no fos que diversos 
territoris de la mateixa Ucraïna es rebel-
len contra ella i busquen en la mare Rússia 
un braç protector. 

 Ucraïna viu en perill d’esquinçament 
perquè els vectors europeu i rus l’esti-
ren a bandes oposades. La ‘Revolució del 
Maidan’ i la guerra a l’est del país ha gene-
rat una onada de fervor nacionalista que 
ha portat a eliminar totes les empremtes 
que sonin a Rússia o al passat soviètic de 
l’Estat. Quelcom que genera adhesions i 
rebuigs igual d’intensos al país. En el se-
gon cas s’hi inclouen aquells que senten 
nostàlgia per l’era soviètica i identifiquen 
la Rússia actual, de nou poderosa, amb 
aquells vells temps. Un record idealitzat 
del passat comunista del qual n’enyoren 
la feina estable, l’habitatge gratuït o asse-
quible o les infraestructures i transports 
que funcionaven (sense tenir en compte la 
manca de democràcia i dels drets més fo-
namentals) i que contraposen amb el des-
gavell econòmic i social que va suposar la 
desintegració de l’Estat. Malgrat que en 
comparació als anys 90 la situació a Ucraï-
na ha millorat, els seus successius governs 
no han fet res per guanyar-se la confian-
ça dels ciutadans, els serveis bàsics són 
en alguns casos tercermundistes i la de-
sigualtat i la corrupció són rampants. Cap 
executiu, tampoc el de Poroixenko, està le-
gitimat per estirar de tot un país cap a una 
sola direcció; si quelcom uneix els ucraïne-
sos de tota condició és la suspicàcia vers 
els seus governants. 
 Els fets del 25 de novembre han portat 
Poroixenko a declarar la Llei Marcial a gai-
rebé la meitat del país, mentre que Rússia 
ha incrementat la seva presència militar a 
la frontera amb l’antiga república sovièti-
ca. L’escalada del conflicte és tan gran com 
la incertesa en la que viuen avui els ucraï-
nesos sota un nou règim legal que contem-
pla la restricció de drets bàsics, el treball 
forçós en benefici dels interessos militars 
i la mobilització de reservistes. La possibi-
litat d’una guerra a gran escala entre Rús-
sia i Ucraïna segueix lluny de concretar-se, 
però la tensió és total. Rússia sap que li és 
impossible engolir Ucraïna sencera, però 
veu més factible ampliar el seu domini a al-
tres regions de la riba est del Dnieper per 
doblar la seva influència sobre el Mar Ne-
gre. Les grans potències segueixen sen-
se mullar-se però l’incident a l’estret de 
Kerch van més enllà de la batussa anecdò-
tica. Si s’encén una nova metxa, es podria 
desencadenar l’infern. L’ocell que creua el 
Dnieper és avui de mal auguri. 
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desencadenar 

l’infern”



e
l 15 de desembre, Hassan Al Kon-
tar va penjar una foto seva col-
locant les llums a l’arbre de Na-
dal de la seva nova llar. Aquest 
gest –per molts, senzill i rutina-
ri– era per ell gairebé un mira-
cle. No fa gaires mesos, no es po-
dia ni imaginar que celebraria 
les festes entre les quatre parets 
d’una casa.
      Al Kontar, enginyer mecànic 
sirià, ha passat els últims vuit 

mesos a l’aeroport de Kuala Lumpur. En 
un cúmul de caramboles que semblen tre-
tes d’un vodevil cruel, s’hi ha passat més 
de 200 dies intentant evitar que el tornes-
sin a Síria, d’on va marxar fa deu anys.
 Quan va esclatar la guerra al seu país, 
treballava de gerent als Emirats Àrabs. Va 
intentar renovar el seu visat, però l’ambai-
xada siriana ho va impedir perquè no havia 
fet el servei militar. Es va quedar de forma 
irregular els Emirats Àrabs, però el 2016 
va ser detingut. L’any passat va aconse-
guir un passaport amb el qual va viatjar a 
Malàisia, un dels pocs països que permet 
l’entrada de sirians sense visat.

Hassan Al Kontar:
es converteix 
en ciutadà de 
l’aeroport i 
troba refugi  
al Canadà

“En aquests mesos 
en què ho ha perdut 

gairebé tot, si una 
cosa ha conservat 

Al Kontar ha estat el 
sentit de l’humor”
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 Quan se li va acabar el permís de re-
sidència de tres mesos va intentar anar a 
Turquia, però no el van deixar ni pujar a 
l’avió. Va volar a Cambodja, però les auto-
ritats el van retornar a Malàisia. Va dema-
nar asil a l’Equador, però li van denegar. I 
va quedar atrapat als llimbs de l’aeroport 
de la capital malàisia sense bitllet de sorti-
da. Era el mes de març.
 En aquests mesos en què ho ha per-
dut gairebé tot, si una cosa ha conservat 
Al Kontar ha estat el sentit de l’humor. Ha 
penjat fotos seves tallant-se els cabells, 
fent ganxet o en un passeig per l’aeroport 
amb un gosset de peluix... mentre els seus 
seguidors a Twitter anaven augmentant. 
Fins i tot va arribar a tramitar una peti-
ció de feina a la NASA, oferint-se per anar 
al primer viatge tripulat a Mart: “és molt 
clar que ara mateix no hi ha lloc per a mi en 
aquesta Terra, ja que cap país em permet 
entrar-hi”.
 Però, més enllà de les bromes d’Al 
Kontar, la vida dels milions de refugiats 
que han fugit de Síria és molt seriosa. En 
els seus vídeos, no ha deixat d’insistir que 
la seva situació no era única, malgrat ser 
molt rara. Dormia a l’àrea d’arribades de 
l’aeroport, es dutxava als lavabos i menja-
va dels menús que sobraven dels avions o 
del que li donaven treballadors. Sense vi-
sat de Malàisia, ni tan sols sortir de l’aero-
port era una opció. A l’octubre, la policia 
va detenir-lo i el va enviar a un centre de 
detenció. Aleshores els missatges a la xar-
xa van desaparèixer.
 Afortunadament, l’activitat d’Al Kon-
tar a Internet havia fet que el seu cas 
s’anés fent conegut. Un dels vídeos que va 
penjar el va veure Laurie Cooper, una con-
sultora de comunicació de Whistler, un 
poble d’11.000 habitants de l’oest del Ca-
nadà. Ella i altres activistes del poble van 
recollir 60.000 signatures demanant que 
el govern canadenc li oferís asil i van re-
captar 20.000 dòlars per pagar-li el bitllet 
d’avió. A més, també li han trobat feina en 
un hotel.
 A finals de novembre, va aterrar a Van-
couver, on l’esperava Laurie Cooper per 
abraçar-lo. Ara, Al Kontar dorm a l’ha-
bitació de convidats de casa de Cooper, 
on penja les llums a l’arbre de Nadal. Fi-
nalment, ha trobat un lloc on sí que el vo-
len. I no li ha calgut anar a Mart... només a 
12.000 quilòmetres de distància.

ramon radó

El PErfil



mai com fins ara, la paraula “dià-
leg” s’havia repetit tant, però 
havia valgut tan poc. No impor-
ta de què es parli, ni de qui parlin, 
la qüestió sembla haver-se redu-
ït a corejar que “cal parlar.” Gai-
rebé ningú es molesta a especi-

ficar en quines condicions o amb quins fins, de manera 
que amb el diàleg ha passat allò que al final sempre passa 
amb els valors absoluts: es buiden de contingut perquè 
no són contextualitzats. De quina forma es fa real o quin 
contingut específic ha de tenir el diàleg, no importa. No-
més cal pronunciar la paraula, que com per art d’encan-
tament, es redacten programes electorals entorn d’ella o 
per sentenciar la seva fi, la impossibilitat de parlar, amb 
irresponsable desimboltura. En definitiva, com passa 
tantes altres vegades en el màrqueting polític contem-
porani, el verb no s’encarna, ni falta que li fa a l’època de 
les anomenades, tan encertadament, “xarxes”, ja que de 
pescar fidels i no interlocutors va la cosa.
 Una de les principals causes d’aquesta devaluació de 
l’exercici del discurs és aquest estrany hàbitat de les xar-
xes socials on, a cop de repetició, determinades paraules 
es van desgastant per convertir-se en tòpics d’alta circu-
lació que es despleguen mitjançant espasmes, eufemísti-
cament anomenats tendències. El desgast de la comuni-
cació i la seva expropiació per grans empreses és l’epítom 
de la societat de l’espectacle. Espectacle que no només 
ha impregnat la vida pública en general sinó la manera en 
què cadascú de nosaltres condueix la seva en el món so-
breexposat de les pantalles on es mostren “tots” els de-
talls de la nostra vida... és a dir, aquells que considerem 
que tindran un rendiment en aquest psicòtic sistema de 
pseudovalors. Fa poc s’ha desemmascarat que més d’un 
terç dels suposats “seguidors” dels influencers més cèle-
bres del país són falsos seguidors. Es compren com qual-
sevol altre producte, a pes. L’important és que el sistema 
quantitatiu funcioni: tant és que darrere no hi hagi “nin-
gú”, el que compta és el nombre de “comptes”. Comptar, 
computar, comptes... tot és vocabulari de caràcter econò-
mic. I, no obstant, amb aquests “ningús” es guanyen o es 
perden eleccions, es destrueixen institucions, s’ataquen 
països i s’enfonsen reputacions. Les xarxes socials són 
un ball de màscares vociferants que hem preferit creu-
re confinades a un món “virtual”, suposadament només 

discursiu. Quan ens tranquil·litza, tracem una diferèn-
cia clara entre el real i l’imaginari. Però ara, des d’un co-
vard anonimat, s’està a punt de complir el vell somni que 
les imatges surtin algun dia de la pantalla. Sectors reac-
cionaris que preferia, d’una banda, donar per desapare-
guts o, d’altra, considerar jovials i pacífics, ja han comen-
çat a vociferar en la foscor de les passions negatives. Des 
del ressentiment reclamen el seu dret a insultar tensant 
de forma deliberada i insidiosa conceptes polítics com la 
tolerància o la llibertat d’expressió, originalment nascuts 
per defensar mons socials oposats als quals ells somien. 
Si continua aquest clima incivil és qüestió de temps que 
aquests espectres es deixin veure ja a plena llum del dia. 
Errarà qui es consoli pensant que són numèricament re-
siduals, el significatiu no és quants siguin sinó que perce-
bin un canvi d’atmosfera política, un marc propici en què 
mostrar-se en públic ja és acceptable. Aquí comença el 
mal. Ja ho hem vist en altres llocs. Mentrestant, bastants, 
polítics els segueixen el joc: en comptes d’interpel·lar, es 
fan famosos pel seu estil irrespectuós, per les seves exhi-
bicions mediàtiques, pels seus grollers cops de mà pres-
tidigitadors. Aquests polítics són dignes del més gran els 
retrets. La manera en què discutim és tan determinant 
com sobre què discutim. Un diputat no ha de parlar per 
“twitter” sinó pels altres representants i, en darrer lloc, 
per als ciutadans: per a tots, per cert.

“Un diputat no ha  
de parlar per 
Twitter sinó pels 
altres representants 
i, en darrer lloc, per 
als ciutadans: per a 
tots, per cert”

alicia garcía ruiz
La política dels “ningú”
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Presó per robar  
un entrepà

soraya Hernández

Són molts els procediments que es porten a terme cada dia a la 
Ciutat de la Justícia de Barcelona. Però aquest en concret ha fet el 
salt als mitjans de comunicació per l’elevadíssima pena que demana 
Fiscalia per a un petit furt: quatre anys de presó per robar un entrepà.

Q
uè fa que els advocats de l’Es-
tat decideixin arribar a dema-
nar per un home quatre anys 
de presó per robar un entre-
pà? Va ser al març d’aquest 
mateix any quan un home, 
amb greus problemes econò-
mics i amb una situació d’ex-
trema vulnerabilitat social, 
va entrar en un forn de pa de 
la capital catalana i va dema-
nar diners per poder-se com-

prar alguna cosa per menjar. Com que nin-
gú el va ajudar va treure de la butxaca el 
que semblava una llauna de beguda tren-
cada i va amenaçar les dependentes fent-
se talls als braços. Elles no van cedir i va ser 
en aquell moment que l’home va agafar un 
entrepà del mostrador i va sortir corrent 
del local. Pocs minuts després era arrestat 
pels Mossos d’Esquadra. 
 Un cop es porta a terme el judici es 
clarifica que l’home no va agredir les de-
pendentes ni va demanar en cap moment 
diners de la caixa. Això sí, es va mostrar de-
sesperat, es va tallar els braços per fer pa-
lès que tenia molta gana i va marxar amb 
l’entrepà a les mans. Malgrat la seva expli-
cació i els testimonis, la Fiscalia no té dub-
tes: va fer servir la violència i la intimidació, 
va amenaçar persones en un local públic i, 
per tant, demana una pena de presó ele-
vada. Quan els diaris es fan ressò arriben 
mil veus crítiques amb el sistema ja que 
es considera que aquesta pena és massa 
punitiva.
 Encara que la pena sembli un càstig a la 
pobresa està donant resposta als delictes 

que s’imputen. Llavors, per què la societat 
s’escandalitza? És ètic disculpar les con-
ductes delictives perquè hi ha darrera una 
extrema pobresa? S’hauria de mirar cada 
cas de forma individualitzada i no justificar 
la violència o el delicte per la situació que 
els provoquen?
 Inicialment es podria valorar que dar-
rere de cada delicte hi ha una raó que pot-
ser és justificada i que s’ha de tenir en 
compte pels jutges a l’hora de decidir com 
actuar. Però potser també seria interes-
sant tenir la seguretat que el sistema jut-
ja els fets tractant tothom per igual mirant 
només el codi penal. 
 Creieu que justificar els delictes per la 
situació de pobresa d’una persona porta-
ria a què tothom amb necessitats robés 
per subsistir? Us sembla que entendre el 
context ajustaria millor les sentències? 
Què en penseu?

El fet que el sistema judicial hagi 
de mantenir respecte cap al codi 
penal i donar resposta als 
delictes en funció dels actes i els 
fets sense tenir en compte el 
context, no exclou que aquest 
pugui ser més empàtic. 
L’empatia és la capacitat de 
posar-nos en la pell de l’altre i 
d’aquesta forma ens hi apropem 
amb una mirada curosa, com si 
nosaltres fóssim els protagonis-
tes, però sense perdre la 
imparcialitat davant la causa de 
la comissió del delicte. Un 
exemple d’aquest model de 
justícia serien les condemnes del 
jutge Emilio Catalatayud que, 
comprensible amb l’actual 
situació de molts joves, en lloc 
de presó els castiga a fer cursos 
de formació o algun tipus 
d’aportació a la comunitat. 
Aquest va ser el cas d’un noi que 
va robar en un centre de bellesa i 
va ser condemnat a estudiar 
perruqueria i a tallar els cabells 
del propi jutge.

la justícia 
Pot sEr 
EmPàtica

dilEmEs ètics



la llibertat és el valor més preuat de la nos-
tra societat. Al llarg de la història, almenys la 
d’Occident, ha costat molt de temps, esforç i 
lluites poder viure en una societat que respec-
ta la llibertat de les persones, de totes les per-
sones (perquè recordem que la llibertat va ser 
originàriament, a l’antiga Grècia, un privile-

gi exclusiu dels homes atenencs, negat a les dones i els 
estrangers en una societat supremacista que permetia 
l’esclavitud). La llibertat és avui dia l’eix vertebrador de 
les constitucions i les lleis en els estats democràtics, i és 
també la justificació moral de gairebé totes les lluites so-
cials actuals i futures.
 D’altra banda, i com és lògic, la llibertat sempre va 
acompanyada del valor de la responsabilitat. Qui actua 
lliurement se n’ha de fer responsable, de la seva acció. 
Aquest és un principi bàsic de la moralitat que no sem-
pre és benvingut o desitjat ( ja que implica sacrificis per-
sonals), però que va indiscutiblement lligat a la llibertat. 
Si hom vol ser lliure, si hom es lliure, hom ha d’acceptar 
la responsabilitat pels actes comesos amb llibertat; en 
altres paraules, la persona lliure ha d’assumir les conse-
qüències de les seves eleccions.
 Vet aquí, però, que aquesta fusió inevitable entre lli-
bertat i responsabilitat té una cara fosca i èticament 
problemàtica. Les persones, hem d’assumir totes les 
conseqüències derivades de les nostres eleccions lliu-
res? També els mals terribles dels petits descuits? Si ens 

lesionem de gravetat mentre fem esport, hem de pagar 
tot el cost del tractament mèdic (sense dret a demanar 
ajuda a la societat)? Si ens saltem un stop i causem un ac-
cident amb morts, hem d’anar a la presó una llarga tem-
porada per homicidi imprudent? Si som fidels a la unió 
entre llibertat i responsabilitat, hauríem de buscar un 
càstig inclement i proporcional al dany produït. Si no és 
així, amb quina justificació moral pal·liem les conseqüèn-
cies, de vegades enormes, d’una petita irresponsabilitat?
 Encara pitjor. Un dels efectes moralment més per-
versos de la responsabilitat per la llibertat és el càstig 
als solidaris. Pensem en una dona (malauradament és 
més habitual que no pas un home) que deixa la seva fei-
na per cuidar el fill malalt i els pares grans. No li ha resul-
tat fàcil renunciar a la professió a la qual ha dedicat tants 
esforços, però sent que el seu deure moral en aquests 
moments passa per cuidar a qui més estima i més la ne-
cessiten. Ni el pare del seu fill ni els germans estan dis-
posats a fer les renúncies personals que exigeix la situa-
ció familiar, ni tampoc pot comptar amb la societat que, 
en exercici de la suma democràtica de llibertats individu-
als, es nega a compartir la riquesa de tots per ajudar a les 
persones dependents. Ningú no dubta (tampoc ella) que 
la cura dels seus éssers estimats és un acte voluntari, lliu-
re i responsable.
 Imaginem ara que, amb el pas del temps i a causa de 
les renúncies laborals i les privacions, la dona s’empo-
breix i emmalalteix. Lamentablement, no hi ha ningú que 
cuidi ara d’ella, i la falta de salut i de diners la condem-
nen a un deteriorament personal que li escurçarà la vi-
da i les il·lusions. Podem buscar culpables externs al seu 
destí i segurament en trobaríem bastants (individuals i 
col·lectius), però no podem dir que la seva elecció vital i 
solidària no hagi estat seva, volguda i voluntària. Es me-
reix aquesta dona el seu destí personal? Hi ha una obliga-
ció social d’ajudar-la? Si atenem al valor de la llibertat, di-
fícilment podrem dir que no (llevat que pressuposem un 
determinisme social que nega el propi valor de la lliber-
tat). Si creiem, però, que la generositat lliure de la dona 
mereix un premi i no un càstig social, haurem de limitar 
el valor de la responsabilitat i abraçar valors superiors  
–però menys liberals– com ara la solidaritat.

Professor d’Ètica i filosofia de la UaB

Àngel Puyol
Castigar la solidaritat

Angel Puyol és professor d’Ètica i Filosofia política 
de la Universitat Autònoma de Barcelona
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Xips implantats  
en humans

juditH vives 300
s

i fem una cerca a Internet, les 
primeres notícies que infor-
men de xips implantats en hu-
mans no van molt més enllà de 
2015. Però en tres anys, s’han 
multiplicat les informacions 
que parlen sobre una possibi-
litat que fa només una dècada 
no ens hauria ni passat pel cap. 
Avui ja sabem que països com 
Suècia han convertit aquesta 
pràctica en una cosa cada ve-

gada més habitual i que en altres països 
com el Regne Unit s’ho estan plantejant. 
Argentina, Xina o Japó també s’han su-
mat al carro. 
 Amb aquests xips, les persones que els 
porten suposadament s’estalvien haver 
de portar el carnet d’identitat, qualsevol 
tipus d’acreditació per accedir al gimnàs 
o targetes per controlar entrades i sorti-
des de la feina. Fins i tot hi ha qui fa servir 
aquest xip per comprar bitllets de tren o 
begudes en màquines expenedores. 
 Els seus defensors asseguren que son 
totalment passius i segurs, i que només 
s’activen quan passen per un lector de tar-
getes NFC (Near Field Communication). 
D’aquesta manera, els seus usuaris no han 

d’estar patint per si perden les claus de ca-
sa o de la feina, per agafar diners o per al-
tres petites accions quotidianes que, de 
vegades, es poden convertir en tot un mal-
decap. S’ha de reconèixer que, mirat així, 
pot semblar una cosa interessant i, sobre-
tot, ben pràctica. 
 Per altra banda, fer determinades ges-
tions a partir d’un microxip implantat a la 
pell també pot ser una bona solució de se-
guretat; podrien ser vàlids com a signatu-
res digitals respecte qüestions financeres 
o legals. Ara ja hi ha qui fa servir aquests 
xips per bloquejar o desbloquejar els seus 
dispositius mòbils, garantint que només hi 
accedeix el propietari genuí. 
 No obstant això, com tot avenç tecno-
lògic i més en casos en què afecta directa-
ment els nostres cossos, aquest tema no 
està exempt de polèmica i de debat ètic i 
social. 
 El primer toc d’alerta té a veure amb el 
gran risc dels nostres temps digitals: po-
den quedar les nostres dades personals 
exposades a ulls indiscrets? Hi ha qui aler-
ta que ens podem trobar que els nostres 
moviments estiguin controlats pel nostre 
cap o per parelles geloses. O que portar 
implantats xips a la pell acabi comportant 

que es facin públiques les nostres dades 
de salut i això ens afecti a l’hora de trobar 
feina. Què passa si les dades del xip s’es-
borren accidentalment? Serà possible 
hackejar els xips subcutanis? 
 Mentre que algunes empreses sueques 
ja organitzen les anomenades “festes dels 
implantaments” per posar els microxips 
als seus treballadors, altres corporacions 
asseguren que mai es plantejarien incrus-
tar als seus empleats un xip d’aquest tipus. 
 El microbiòleg Ben Libberton, en de-
claracions a AFP, ha advertit que a banda 
de possibles infeccions i reaccions del sis-
tema immunitari davant la implantació del 
xip, “el veritable problema serà, més tard o 
més d’hora, el maneig de dades i la forma 
com s’emmagatzemen; perquè si les dades 
no són segures algú pot obtenir la nostra 
informació i una vegada que surt, és difícil 
fer-la tornar”.
 Tot i això, actualment, prop de tres mil 
suecs i moltes altres persones arreu del 
món ja han optat per convertir-se en pi-
oners d’una pràctica que ens acosta una 
mica més a la realitat dels cyborgs i que 
obre un (altre) debat molt interessant so-
bre els límits de la privacitat i dels avenços 
tecnològics. 

Aquest és el preu del microxip, 
segons va informar Three 
Square Market, la primera 
empresa nord-americana en 
implementar-los l’agost del 
2017. Xips de la mida d’un 
granet d’arròs que se situen 
entre el dit índex i el polze  
del treballador. 

dòlarsEls darrers tres anys, 
diverses empreses han 
començat a implementar 
microdispositius subcutanis 
als seus treballadors. Un 
sistema pràctic, però que 
genera debats ètics i en 
clau de seguretat.

tEndènciEs



a ra que els britànics han apostat per 
ser una mica menys europeus, com 
si la Unió Europea fos la raó de tots 
els seus mals, és l’hora de reivindicar 
Londres com a ciutat europea. Sense 
Londres i sense el Regne Unit no s’ex-
plica l’Europa actual, producte de la 

Segona Guerra Mundial i, més enllà, de la segona Revolu-
ció Industrial. I no només per la resistència a les bombes 
de Hitler, per longevitat ininterrompuda de la seva de-
mocràcia o per la llengua anglesa en funcions de nova lin-
gua franca europea, sinó i molt especialment per exercir 
de motor del canvi del vell continent en el segle XIX. Tant 
és així que el paisatge urbà de Londres és el que retrata 
millor encara aquell profund salt del que en som hereus 
tots els europeus, “teló de fons i arena de la vida actual de 
les ciutats”, en paraules de l’historiador alemany Jürgen 
Osterhammel. Expliquen que un pagès del segle VI reco-
neixeria sense problemes els estris que s’usaven al segle 
XVIII però que a primers del segle XX s’hauria sentit en 
un altre món.
 Un món que s’accelera amb les investigacions de 
Mendel sobre l’herència genètica o la teoria de l’evolució 
de Darwin, el viratge més fort en la percepció que els ho-
mes tenien del seu lloc en el món des de Galileu. Un món 
sacsejat per la descoberta de nous elements (zinc, acer, 
alumini) o la invenció de la dinamita per part d’Alfred No-
bel. Un món que modifica fins i tot el cicle del son. L’his-
toriador nord-americà Roger Ekirch sosté que abans de 
la il·luminació elèctrica i d’homogeneïtzar l’horari era ha-
bitual dormir en dues fases separades per un període de 
vetlla. La primera, un cop sopats fins a mitjanit. I la sego-
na, fins a l’alba, després d’haver-se aixecat durant unes 
hores per resar, cuinar... a la llum de les espelmes. El son 
continu és un invent del segle XIX.
 Un món que protagonitzen les ciutats i que lidera 
Londres. Per guiar-nos-hi, el periodista madrileny Gui-
llermo Altares ens proposa al detectiu Sherlock Holmes 
en el llibre Una lección olvidada. Viajes por la historia de 
Europa. Una tria enraonada. Holmes i el seu insepara-
ble monocle simbolitzen els nous temps, la ruptura amb 
els límits de la ciència i l’obertura de nous horitzons per 
la humanitat. L’observació minuciosa i la deducció intel-
ligent que practica l’erigeixen en la persona que pot do-
nar sentit a tanta complexitat.

 Avui torna a fer fortuna aquell mític titular “Boira al 
canal, el continent aïllat” del Daily Mail, un diari conser-
vador que últimament s’ha significat per aixoplugar les 
tesis més radicals contra la Unió Europea. La boira de-
sorienta sobretot quan és espessa però l’asfixiant núvol 
que emergia de les fàbriques i dels milions d’estufes ali-
mentades per carbó no va obstaculitzar mai les investi-
gacions de Holmes. Ell en sabia l’origen. No es va deixar 
emportar mai per la foscor i la por del segle XIX.
 Ara la boira que amenaça Londres l’originen les pors 
del segle XXI -la immigració, la misèria, l’atur, el terroris-
me... -. Els que la volen deseuropeitzar i recloure a l’altra 
banda d’un canal emboirat s’equivoquen. Passen per alt 
que sovint quan escampa es divisa una panoràmica idíl-
lica però de seguida s’acaba descobrint que en realitat 
s’és en un món inhòspit i desconegut. Refer el camí per-
dut sol ser complicat si ja no es té per guia Sherlock Hol-
mes. I obliden que Londres atresora els valors que reivin-
dica la vella Europa perquè és just al començament del 
seu món.

“Els que volen 
deseuropeitzar 
Londres i recloure-la 
a l’altra banda d’un 
canal s’equivoquen. 
Londres atresora els 
valors que reivindica la 
vella Europa perquè és 
just al començament 
del seu món”

joan catÀ
Londres, ciutat europea
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—Venir a Europa és 
un pas molt difícil 
però que molts dels 
que venen no es 
paren prou a pensar; 
estan cecs

—Amb la nostra 
acció cal garantir 
a aquests menors 
adolescències que 
serien impossibles en 
els seus llocs d’origen

Nascuda el 1977 a Nador 
(Marroc), va arribar amb la 
seva família a Vic quan tenia 
8 anys. Posteriorment hi  
ha viscut pràcticament tota 
la seva vida, excepte en 
aquests moments que 
resideix a Tolosa de 
Llenguadoc. Infermera  
de professió, el 2004 va 
guanyar el Premi Columna 
Jove amb la biografia  
De Nador a Vic, que 
posteriorment va actualitzar 
amb la biografia novel·lada 
Petjades de Nador  
(Columna Edicions). 

Psicòleg i educador 
(Calatayud. 1947). El seu 
primer llibre va ser La nueva 
delincuencia infantil y juvenil 
(1981) i des de llavors n’ha 
escrit diversos amb molt 
ressò dins la comunitat 
educativa. El seu darrer 
llibre, Estima’m quan menys 
ho mereixi... perquè és quan 
més ho necessito (Columna), 
ha venut 12.500 exemplars i 
se’n prepara una edició en 
rus i una altra en portuguès.

laila 
K arroucH

jaumE  
funEs

car a a car a
mEnors no acomPanyats
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-“Adolescents estrangers no acompa-
nyats”, o més simplement “menors no 
acompanyats”, un concepte que en els 
darrers mesos hem començat a abreviar 
així: “menas”. Què us suggereix aquest 
concepte? Defineix bé la realitat que vol 
descriure?

jaumE funEs —A mi és una paraula que des 
de l’inici m’ha resultat complicada; intro-
dueix massa contradiccions. D’entrada hi 
ha el concepte de “menors”, que és un con-
cepte jurídic, que no té més valor que l’obli-
gació legal de les administracions de tenir 
algú darrera aquestes persones. I el tema 
de si són acompanyats o no... doncs ho es-
tiguin o no la discussió és com els acompa-
nyem, què dimonis poder fer en l’acompa-
nyament vital de l’aventura d’aquests nois.

laila KarroucH —El que tinc molt clar és 
que, fins i tot pensant en mi, amb la meva 
adolescència, parlar de “menors”... és una 
cosa molt subjectiva. De fet, jo penso que 
l’edat no existeix, en aquestes etapes, so-
bretot quan provens d’un lloc [el Marroc] 
on l’adolescència és un concepte inexis-
tent. Jo per exemple podria dir que no he 
tingut adolescència. Aquí està molt inte-
rioritzat el concepte però penseu que no 
existeix a tot arreu. Per tant és un terme 

que se n’hauria de parlar molt de si l’hem 
d’usar per descriure aquesta realitat.

j.f. —Sí, és això, el terme introdueix una 
gran contradicció perquè segons els nos-
tres cànons són persones que estan en 
l’edat adolescent però en relació als seus 
llocs d’origen no... perquè allà no hi ha pos-
sibilitat de viure l’adolescència. Per tant, 
quan aquests nanos venen aquí amb la vo-
luntat de treballar o de tenir diners... es 
troben en un estatus en què els nois i noies 
de la seva edat es dediquen a viure l’ado-
lescència, fonamentalment. Per tant això 
significa que venen aquí i s’han de dedicar 
a estudiar i a fer una sèrie de coses... que 
no tenen res a veure amb el que tenien al 
cap quan van venir cap aquí.

A què et referies Laila, quan deies que no 
vas tenir adolescència?

l.K. —Vaig viure els primers vuit anys de la 
meva vida en un entorn rural, al Marroc, 
on les escoles eren un luxe que no tothom 
es podia permetre. Només nens, a més a 
més. Les poques escoles que hi havia eren 
molt llunyanes i els únics que s’atrevien a 
anar-hi eren els nens. Per tant jo i moltes 
altres nenes teníem en ment créixer, pri-
mer, i després de créixer casar-nos i tenir 

moderat Per
joan salicrú

Més de quatre mil menors 
no acompanyats haurien 
entrat enguany il·legalment 
a Espanya el 2018, una xifra 
que depassa de molt els 
registres habituals des que 
aquest fenomen va començar 
a tenir lloc, ara fa uns vint 
anys. A Catalunya, l’arribada 
d’un miler d’aquests nois ha 
provocat la saturació dels 
sistemes d’atenció per part 
de la Generalitat. Ens posem 
a la pell dels menors no 
acompanyats. 



fills... no pensàvem que nosaltres amb ca-
torze o quinze anys ens dedicaríem a fer 
coses “normals”, entre cometes, que fan 
les adolescents catalanes: anar a l’institut, 
estudiar... a mi em va xocar molt quan vaig 
arribar aquí i vaig veure que hi havia com 
un altre subgrup entre la infància i l’etapa 
adulta. Jo tenia molt clar que, com a nena, 
quan tingués allò que se’n diu menstrua-
ció deixaria la infància i passaria a ser una 
adulta. És molt subjectiu, per tant.

j.f. —Això és també el que els passava als 
nois immigrats dels anys seixanta, que van 
venir aquí per trobar feina i perquè els fills 
entressin a treballar a la Siemens o a la fà-
brica que fos... i de cop i volta es van tro-
bar que això no anava així, que havien de 
continuar estudiant. Tot això em fa pensar 
que, bàsicament, el que fem amb aquests 
nois que venen aquí amb nosaltres és ga-
rantir-los que puguin tenir adolescència, 
precisament; que destinin uns anys de la 
seva vida no a ser explotats en el camp la-
boral o en el cas de les noies a ser depen-
dents d’un senyor amb què se l’hagi empa-
rellat sinó a tenir oportunitat educatives, 
oportunitats d’accedir al saber, oportuni-
tats de viure experiències de felicitat. El 
que estem fent –o hauríem de fer– és ga-
rantir adolescències que serien impossi-
bles en els seus llocs d’origen. 

I això és bona idea, Laila, o fent això 
introduïm una distorsió vital al dibuix que 
s’havien fet sobre el seu futur?

l.K. —Depèn. Si es treballa només l’ado-
lescència, hem de tenir en compte que es 
pot separar moltíssim a aquest noi o noia 
dels seus pares, perquè és com transpor-
tar-lo a un altre món que no té res a veu-
re amb el món dels pares, fent que l’ado-
lescent visqui una vida sol. Hem de tenir 
en compte que quan el noi o la noia torna 
a casa de l’institut, on han viscut un altre 
món que –generalment– els agrada... arri-
ben a casa i no poden compartir res, amb 
els seus pares. Molts d’ells, i poso l’exem-
ple dels meus, no han anat a l’escola i no 
poden entendre segons quines coses. El 
grau de maduresa que té un nen de deu 
anys del Marroc, per exemple de la zona on 
sóc jo no té res a veure amb el d’aquí. Lla-
vors quan se’ls ofereix, ja aquí, la possibili-
tat de viure l’adolescència, que per a ells té 

moltes coses molt positives... Cal anar en 
compte. A mi, per exemple, em va agradar 
moltíssim i vaig voler allargar-la al màxim, 
però a la vegada sentia que m’estava allu-
nyant, molt, moltíssim, de la meva mare, 
per exemple; no podia compartir el meu 
món amb ella. 

j.f. —Per això que diu la Laila no hauríem 
de separar el fenomen dels adolescents 
que arriben aquí sols dels que han vingut 
acompanyats de més petits o que direc-
tament ja han nascut aquí, que són cata-
lans, però tenen uns pares que han nascut 
en un altre lloc. Pensem que l’adolescent ja 
té unes dificultats enormes per compartir 
el què li passa amb la seva família... si a so-
bre el que viu aquí té una lògica totalment 

oposada a la que viu a la família... encara 
viu més aquesta solitud. Hi ha dos reptes 
en general amb els joves que venen de fa-
mílies immigrades: com ajudes aquests 
joves a tenir una adolescència però tam-
bé com els ajudes a superar aquesta con-
tradicció que destacava la Laila, aquesta 
crueltat de sentir-se encara més sol per-
què determinades experiències vitals no 
les poden compartir amb la família. I clar, 
en el cas dels menors que venen sense es-
tar acompanyats... no és que no ho pu-
guin compartir sinó que “s’han de menjar 
el marrón” sols perquè no tenen al costat 
ningú que els ajudi a pair aquesta contra-
dicció entre l’aventura de venir aquí ves 
a saber perquè i l’obligació a dedicar-se a 
ser adolescent... entre adolescents, a més 
a més, que els rebutgen, que probable-
ment no volen saber res de la seva vida. 

Laila: tu, amb la mare i els germans, us vau 
retrobar a Vic amb el teu pare, que ja vivia 
aquí. Dintre de tots els peròs suposo que 
vas tenir la millor plataforma familiar 
d’integració possible. Però si et poses a la 
pell d’aquests joves menors que venen 
sols... què creus que els passa pel cap? 

l.K. —Quan es ve aquí no es coneix res, del 
país. No es coneix la mentalitat, si és més 
oberta o més tancada... I també hi ha una 
cosa que sol passar molt sovint amb els 
adolescents que és que hi ha un sentiment 
de molta inferioritat envers les persones 
autòctones. Això s’ha de treballar moltís-
sim: quan tu no t’acceptes tal i com ets, 
perquè et veus inferior tan pel teu color de 
pell com per la teva economia, difícilment 
t’obriràs i voldràs evolucionar dins la soci-
etat on vius. El món de l’esport, per exem-
ple, i ho dic pels meus germans i per mi, és 
una vàlvula d’escapament; vam veure que 
l’atletisme era una cosa on destacàvem i 
ens permetia apujar l’autoestima. Quan 
tu veus que destaques en alguna cosa ja no 
tens aquell sentiment de sentir-te tan inú-
til... i comences a treure el cap. Clar, no és 
que arribis i deixes enrere el teu passat, no; 
és una cosa que s’arrossega tota la vida. 

j.f. —Tinguem en compte que la missió clau 
de qualsevol adolescent és aclarir-se so-
bre qui és un mateix però que també passa 
per descobrir com et consideren els altres; 
qui t’accepta, qui no t’accepta... la història 
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—Jo he atès menors 
no acompanyats que 
existeixen només 
penalment, no com 
a ciutadans! Hi ha 
un buit legal. Jo crec 
que tenim l’obligació 
de no endurir més 
les seves vides



diu que ningú pot viure sentint que és un 
desastre, que és una misèria, que no pinta 
res. Per tant, viure una adolescència sub-
jugat al que diguin els altres acaba cons-
truint adolescències on et vas endinsant 
en un món al marge i vas acumulant ràbia 
que un dia o un altre haurà de sortir. El pro-
blema de qualsevol d’aquests adolescents 
que s’instal·la entre nosaltres i el tractem 
com el tractem... no és un problema no-
més de beneficència, un problema només 
de justícia, de solidaritat, de reconèixer els 
mateixos drets o no... també és un proble-
ma de com els ajudem a construir-se. 

Una qüestió molt òbvia però que no hem 
tocat encara. Per què venen aquests nois, 
de 16, 17 anys, cap aquí? A fer diners per 
enviar-los a la família allà? Els pares els 
obliguen a fer-ho, això?

l.K. —Molts d’aquests nanos són els res-
ponsables de les seves famílies, són l’única 
esperança per a aquestes famílies i són els 
“adults” que tenen la possibilitat de fer-
se càrrec de la gent de casa seva. Per tant, 
venen amb l’esperança de poder arribar, 
trobar alguna feina i poder enviar diners 
al país d’origen i mantenir la família. Nin-
gú es jugaria la seva vida perquè sí, com és 
obvi. Penseu que sovint, d’allà on venen, 
estan en condicions nefastes: no hi ha fei-
na, no hi ha possibilitats d’avançar, sem-
pre han de parar la mà a algú que els do-
ni alguna cosa... i això fa que el seu dia a dia 
sigui molt complicat. Cal tenir en compte 
que molts d’aquests nanos marxen sen-
se avisar ningú. Desapareixen de casa i no 
tornen a saber d’ells fins al cap d’un o dos 
mesos quan algun familiar truca als pares 
dient-los “el teu fill ha arribat a Espanya” 
o a algun lloc d’Europa. És un pas molt di-
fícil però que molts nanos no se’l paren a 
pensar gens; tenen un objectiu molt clar i 
quan estàs cec... tant és la teva vida; a la te-
va vida no li dones el valor que ha de tenir. 

j.f. —A nosaltres ens passaria igual, amb 
tota seguretat. Tu no pots viure el dia a dia 
pensant que tens el futur negat, que tot és 
negre... A les meves èpoques, als anys cin-
quanta, encara teníem al cap allò de que 
“a la vida es venia a patir”, però això cada 
vegada se sustenta menys... Aquests nois 
que venen intenten pensar que poden te-
nir algun futur i que pateixen veient que 

el seu pare o la seva mare no els pot ofe-
rir res: estudis, menjar, recursos mínims 
per sobreviure... I ara, en una societat ple-
nament globalitzada, en qualsevol poblet 
perdut de l’Atlas hi ha internet, de manera 
que estàs veient –imaginàriament– que és 
possible tenir altres vides. I a partir d’aquí 
comences l’aventura migratòria, amb la 
voluntat de trobar-te com a persona amb 
un futur diferent i, de passada, que patei-
xin menys les persones que t’estimes. 

Per acabar, la gran qüestió: què hauríem de 
fer tots plegats respecte aquest fenomen?

j.f. —El que no podem fer és el que ha fet 
l’Administració fins ara: “Esperem què tin-
guin divuit anys i després ja s’espavilaran”. 

Jo he atès xavals que existeixen només pe-
nalment, no com a ciutadans! Hi ha un buit 
legal. Jo crec que tenim l’obligació de no 
endurir més les seves vides. Com a mínim 
han de tenir una empara legal ràpida, un 
lloc que puguin considerar seu, una perso-
na que es faci càrrec d’ells... Tenim l’obli-
gació de no fer-los patir encara més; ja 
tenen una motxilla plena de patiments. 
Hi ha gent que, quan els dius això, diuen: 
“clar, però si els tractem així de bé... vin-
dran tots!”. I jo els responc: “I què hem de 
fer? Tractar-los malament?”. Després ja 
veurem si els podem trobar en un lloc en 
aquesta societat salvatge nostra, però no 
podem continuar amb aquesta destrucció. 

l.K. —El que busquen absolutament tots, 
a banda de trobar una llar i algun referent 
que els pugui ajudar mínimament des d’un 
punt de vista emocional, és tenir els pa-
pers. Si no tens papers, no pots treballar. 
En canvi si estant en un centre de menors 
obtenen papers, es motiven per aprendre 
la llengua, per aprendre un ofici... doncs 
quan surtin del centre de menors ja sa-
ben nedar una mica i podran nedar solets i 
aconseguir el seu objectiu. 

No volíem acabar sense parlar de perquè 
són sobretot nois els que venen...

l.K. —Venen els nois perquè són els que se 
senten més responsables de mantenir una 
família; la funció de les dones és encarre-
gar-se dels pares, dels petits... tenen altres 
tasques. Abans pràcticament no en veni-
en, de noies, ara cada cop en venen més 
perquè elles se senten també amb aquesta 
obligació. Hi ha, però, més por a què mar-
xin elles pel tema de les violacions, perquè 
troben que hi ha més risc... Els nens se sen-
ten més amb l’obligació de tirar la família 
endavant marxant de casa; no vol dir que 
les nenes no la tinguin, eh? 

j.f. —A mi també em consta que cada cop 
hi ha més noies, del Magreb, de l’Àfri-
ca subsahariana, que volen trencar amb 
aquest estereotip. Que s’han format i que 
volen trencar amb la lògica vital en la qual 
estan instal·lades. Volen tenir un futur 
com a dones diferents. Per tant cada cop 
tindrem aquí més noies que volen buscar 
un futur que no es corresponen a l’imagi-
nari pensat per les dones d’allà on venen. 
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—Molts d’aquests 
nanos són els 
responsables de les 
seves famílies, són 
l’única esperança 
per a aquestes 
famílies; són els 
“adults” que tenen la 
possibilitat de fer-se 
càrrec de la gent de 
casa seva
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entreVista

“Tenim una oportunitat 
per reinventar-nos” 

Pablo d’Ors

entreVista

“En un món volàtil no 
et pots aferrar a res”
Francesc Torralba

oPinió

Albert Royo 
Ensenyar en una 
societat gasosa 

oPinió

Núria Sara Miras
A la recerca de sentit 
en temps d’incertesa

oPinió

Albert Sáez
Periodisme a tot gas
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Com viure en una 
societat gasosa?

El món líquid que va 
diagnosticar Bauman 

avui és encara més 
volàtil. La societat es 

caracteritza per la manca 
d’estructures estables, 

la qual cosa no és 
necessàriament dolenta.
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Dibuixant sobre el tema

toni Batllori
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“Ara tenim una 
oportunitat  

per poder-nos 
reinventar i  

recrear el misteri  
de la identitat”

Pablo d’ors
sacerdot i escriptor

El conseller cultural del Vaticà recomana la 
passió i la contemplació com a elements a tenir 

en compte en una societat gasosa.

Com viure en una societat gasosa?

maria coll / fotografies: sergio ruiz





valors 24

Com viure en una societat gasosa?

a
profitem que Pablo d’Ors visi-
ta breument Barcelona –ciu-
tat natal del seu avi, Eugeni 
d’Ors– just abans d’empren-
dre un viatge a Mèxic per con-
versar amb ell. La residència 
habitual d’aquest sacerdot 
i escriptor és Madrid, pe-
rò els seus viatges són cons-
tants, especialment des que 
l’any 2014 va crear l’Associa-
ció Amigos del Desierto i que, 
per expressa designació del 

papa Francesc, poc després va ser nome-
nat conseller cultural del Vaticà. Com a es-
criptor ha publicat diversos llibres, entre 
novel·les i llibres d’assaig, dels quals des-
taca l’anomenada trilogia del silenci: El 
amigo del desierto (2009), Biografía del si-
lencio (2012) i El olvido de sí (2013).

L’any 2007, per primera vegada, Bau-
man va citar el terme ‘societat o moder-
nitat líquida’. Avui, però, es parla més de 
societat gasosa o volàtil. Més enllà dels 
adjectius, creu que realment s’ha produ-
ït una pèrdua d’estructures fonamentals 
on construir valors?
Som una societat d’orfes. Un orfe és aquell 
que no té pare. I, nosaltres, des de Freud 
en endavant, hem matat els nostres pa-
res. Per tant, no tenim un fonament en 
el qual creure o confiar. En aquest sen-
tit, som més vagabunds, anem d’aquí cap 
allà sense cap objectiu, que pelegrins, els 
quals a diferència dels primers caminen 
perseguint un objectiu clar. Per tant, per 
mi, l’individu de la societat contemporà-
nia occidental té dos problemes: per una 
banda, l’absència de fonaments i de mes-
tres, la qual cosa ens fa viure en una sen-
sació de menys solidesa; i, per altra banda, 
la pèrdua de camins, itineraris i propostes 
pedagògiques. No solament hem perdut 
l’horitzó, la pàtria i el pare, sinó també la 
terra sota els nostres peus, un lloc on arre-
lar-nos. Sense un passat i sense un futur, el 
present s’enfonsa. 

I quines són les conseqüències d’aques-
ta situació?
Actualment per gestionar aquesta sen-
sació de pèrdua creem estímuls que ens 

mantinguin entretinguts. Fruit d’això és 
la cultura de l’extraversió, que promou es-
tar sempre fora. Avui ens entretenim, però 
no ens intretenim. No ens sostenim a nos-
altres mateixos. La solució més idònia a 
aquesta situació seria apostar per una cul-
tura de la interioritat.

Abans d’analitzar les possibles soluci-
ons, quines causes explicarien aques-
ta evolució de societat líquida a societat 
gasosa?
En les darreres dècades hi ha hagut can-
vis de paradigma molt radicals. Avui l’ho-
me contemporani viu de forma molt di-
ferent de com vivia abans. Són moltes les 
causes, per exemple: la pèrdua de l’autori-
tat –especialment en sentit vertical, men-
tre se subratlla la dimensió horitzontal–; la 
pèrdua del sentit de l’espai en benefici del 
temps; la pèrdua del sentit de la tradició  
–ara l’individu vol experimentar per si ma-
teix i no heretar res–, etc. Darrera de tot 
això també cal tenir en compte la secula-
rització de la societat. Abans la religió san-
cionava i durant algun temps l’art va ser el 
seu substitut. Actualment, però, l’art ja no 
busca la bellesa sinó l’expressivitat i la se-
va identitat. Ens conformem amb ser no-
taris de la realitat, sense anar més enllà 
del que es veu. Avui, els escriptor, els filò-
sofs i els artistes ja no volen ser profetes, 
aventurar que passarà o explicar allò que 
no es veu.

Respecte la societat gasosa, què hem de 
fer? Sobreviure, combatre, resignar-nos...
Jo no sóc catastrofista. Per mi, aquest 
rumb no és necessàriament negatiu. En 
aquesta nova sensibilitat contemporània 
hi ha moltes coses positives. De fet, més 
que una situació de crisi, aquesta és una 
situació de nova oportunitat. Una opor-
tunitat per reinventar i recrear el misteri 
de la identitat. Això significa que abans de 
pretendre canviar res, cal rebre el que ja hi 
ha. Hem de reduir i, si és possible aplacar, 
l’afany intervencionista que generalment 
tots tenim i que impedeix que la realitat 
expressi el que és i no com ens agradaria 
que fos. 

Per tant, no hem d’actuar?
Primer hem de saber mirar i quan ho 

sapiguem fer, aleshores, es produirà la 
sorpresa davant de les possibilitats noves 
que ens brinda la realitat. El discurs inicial 
de manca de referents no pretenia ser nos-
tàlgic. No podem ni hem de prescindir del 
passat, però crec que aquesta situació és 
una oportunitat per ser millors persones i 
una millor societat.

La flexibilitat seria el principal valor 
d’aquesta societat gasosa?
Sí. Flexibilitat i rigor s’han de mantenir 
sempre. Una obra ben feta se suposa a una 
persona entregada, disciplinada, rigoro-
sa, però també flexible; una persona que 
sap agafar les carreteres secundàries i no 
s’obsessiona amb els objectius. Una perso-
na que no cau ni en la rigidesa, ni en la laxi-
tud. Els punts intermedis sempre són més 
intel·ligents.

Bauman parlava d’una pèrdua d’estruc-
tures fonamentals on construir valors.
Aquesta idea de pilars fonamentals és 
massa filosòfica. Per mi, el sosteniment de 
la persona és la pròpia la realitat. No hi ha 
un punt de partida ni un punt d’arribada 
més sensat que la realitat. És en la realitat 
on ens espera la vida. Aquestes elucubra-
cions sobre els pilars de la societat només 
fan que extreure’ns de les qüestions con-
cretes. El fonament és una mirada brillant 
amb esperança, un nen que et dona la mà, 
una persona gran que et mira de forma im-
plorant... això és el que realment mobilitza 
l’ànima humana.

Quins valors creu vostè que encara es 
mantenen inalterables malgrat aquesta 
societat gasosa?
El que diré ara, especialment en el context 
d’aquest revista, pot generar certa estu-
pefacció: jo no crec gaire amb els valors, 
sinó amb les persones. Un valor es pot ad-
mirar, però no deixa de ser una idea, men-
tre que una persona es pot estimar i ens 
podem entregar a ella. En canvi una idea 
mai ens pot correspondre perquè no té vi-
da pròpia. Hi ha qui diu: “Jo he viscut per 
la injustícia”. Ho has fet perquè has vist in-
justícies encarnades en les persones.

De fet, es pot creure amb els valors i amb 
les persones, perquè si s’entenen els 
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valors com les qualitats que marquen les 
actituds humanes, darrera de tot valor hi 
ha un home. Si segons vostè l’home és la 
base, quin seria el principal problema de 
l’home actual?
Avui no sabem ni mirar ni escoltar. I tots 
els balanços socials que fem són molt te-
òrics i estan fets des de perspectives molt 
egocèntriques. El problema essencial és 
de percepció. Hem de saber per què hem 
edificat una societat sobre el pensament 
i l’acció. Quan tenim un problema, primer 
el pensem i després el resolem. L’acció i el 
pensament han de tenir els seus camps de 
joc, però seria molt més interessant cons-
truir una societat des de la passió, i no des 
de l’acció, i des de la contemplació, i no des 
del pensament. En primera instància, la 
realitat no demana ser transformada, sinó 
ser reconeguda i agraïda.

No reconeixem la realitat per què no ens 
agrada o per què no sabem mirar-la des 
d’aquest punt de vista?
Les dues coses. No ens han ensenyat a es-
tar dins de la realitat. I quan comencem a 
mirar ens adonem que allò que veiem no 
ens agrada. La veritat ens espanta, però 
com diu l’Evangeli també “ens fa lliures”. 
Si no acceptem la realitat la única cosa que 
fem és acceptar una espècie de nerviosis-
me i de catastrofisme que no ens fa cap bé. 
Moltes vegades deixar les coses com estan 
és molt més intel·ligent que començar a 
transformar-les.

Aquesta afirmació és molt conformista...
No, és optimisme còsmic. La vida és intel-
ligent. Seria absurd negar que passen co-
ses terribles, però tot el que passa és el ca-
mí per arribar a allò que estem cridats a 
ser. De fet, moltes vegades el nostre inter-
vencionisme impedeix que arribem a ser 
allò que estem cridats a ser. Reconec que 
aquesta és una visió de la vida que mostra 
una gran confiança amb la realitat.

Aquest plantejament també genera in-
quietud: i si no faig res per canviar la re-
alitat, però després no m’agrada el futur 
que m’espera?
La inseguretat ens fa por, però la insegure-
tat és la condició de possibilitat de la con-
fiança. És a dir, tot el que construïm per 

estar segurs ho destruïm per generar con-
fiança en nosaltres mateixos. On no hi ha 
confiança, no hi ha subjecte. Dit d’una al-
tra manera, tota aparença de control, ens 
fa viure per sota de nosaltres mateixos. 

Però per avançar no necessitem segure-
tat? Una societat que se sent vulnerable, 
pot avançar?
Precisament és en la nostra vulnerabilitat 
i en la nostra debilitat on ens podem sos-
tenir. Aquest és el nostre puntal. Aquesta 
és una visió molt cristiana de la realitat, pe-
rò jo sóc cristià. La fragilitat és una bona 
notícia, en canvi, la fortalesa aparent qua-
si sempre és falsa. Allò que sembla fort, 
abans o després, revelarà les seves esquer-
des o fractures.

“En primera 
instància, la realitat 
no demana ser 
transformada, sinó 
ser reconeguda i 
agraïda. No hi ha un 
punt de partida, ni 
un punt d’arribada, 
més sensat que 
la realitat. És en 
la realitat on ens 
espera la vida”
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Per acceptar la vulnerabilitat, la perso-
na s’ha de conèixer molt a si mateixa. En 
aquesta societat gasosa quines eines te-
nim per treballar la interioritat?
Des del meu punt de vista tenim tres ca-
mins implicats: el camí del silenci, el camí 
de la paraula i el camí del cos. Els tres de-
manen ser cultivats. I en la mesura que els 
cultivem serem cultes i podrem donar cul-
te, és a dir, podrem viure des del respecte. I 
només respectant podrem estimar. 

Com es relacionen els tres camins?
En realitat paraula i silenci són dues cares 
de la mateixa moneda: el secret de la pa-
raula és el silenci i el secret del silenci és la 
paraula. Fem silenci per escoltar la parau-
la que som –per tant, la nostra identitat-, 
i aquesta veu ens obre un silenci-misteri 
encara més gran. A més, aquesta aventu-
ra, que és l’escolta del silenci, la fem a tra-
vés del cos; perquè encara que també som 
ment, no hi ha cap dubte que l’home és ma-
tèria. Per tant, l’experiència del silenci, es 
realitza: en primera instància amb el cos 
i en segona amb la ment. I només aconse-
guida l’experiència del silenci, s’assoleix 
l’experiència de l’esperit.

Està de moda el silenci?
No. Hem creat una cultura d’allò urgent, 
però no d’allò essencial i això significa que 
quasi ningú avui dedica temps al cultiu de 
la paraula, del silenci o del cos. Vivim ata-
balats amb mil i una cosa, però no parem 
esment a les coses realment importants. 
És necessària una nova pedagogia que 
plantegi, des del silenci,un culte al cos i a la 
paraula. Per què des del silenci? Amb la pa-
raula i el gest la persona s’autoafirma (“jo 
dic això”, “jo penso això”), mentre que el si-
lenci és estructuralment humil. Jo no puc 
dir que jo callo millor que tu. Per tant, si te-
nim en compte que, com a mínim d’entra-
da, l’ego no té cabuda en el silenci, aquest 
és un bon punt de partida.

Silenci i meditació són dues coses 
inseparables?
Són el mateix. La meditació no és altra co-
sa que el silenci interior i per aconseguir 
el silenci interior és necessari el silenci ex-
terior. I només amb el silenci interior se-
rem capaços de ser receptius. El nostre 

problema és que ens han ensenyat a es-
timar, a ajudar, a adonar, però no ens han 
ensenyar a ser ajudats, a ser estimats i a 
rebre. 

Estem davant d’un canvi de paradigma?
Jo soc una persona molt esperançada. Jo-
aquin de Fiore deia: “hi va haver una era 
dels profetes, hi va haver una era dels sa-
cerdots i ara –ell es referia a la modernitat 
i jo em refereixo a partir d’ara– s’obra una 
era dels monjos”. El profeta representa la 
paraula, el sacerdot representa el sacri-
fici i el cos i el monjo és l’home del silenci. 
Evidentment, de forma minoritària, pe-
rò sí significativa, s’estan establint les ba-
ses per a una nova era. Una nova etapa de 
la humanitat en la qual aprendrem a culti-
var el silenci. 

En què es basa per fer aquesta afirmació? 
Penso que, per exemple, en el context de 

l’Església Catòlica, ara s’està produint res-
pecte el silenci la mateixa revolució que 
es va produir fa cinquanta anys respecte 
la paraula. Fa cinc dècades pràcticament 
ningú llegia la Bíblia i ara molta gent en té 
un exemplar a casa. Avui, podem dir que la 
paraula és de tots, mentre que la mística és 
exclusiva, fins i tot, excloent. Però, el silen-
ci ja es comença a obrir i la gent comença 
a comprendre que tothom té una interio-
ritat. De fet, jo sostinc que tots tenim una 
vocació contemplativa, una crida a mirar 
i a ser, no solament a fer. En aquest sentit 
sóc una persona esperançada, que no vol 
dir optimista, perquè molts signes indi-
quen més aviat tot al contrari.

De fet, podríem dir que l’esperança és 
més que l’optimisme...
Sí. Fa quatre segles tampoc ningú donava 
valor a la paraula, estava reservada a un 
grup exclusiu de persones. Avui, en can-
vi, donem per descomptat que tothom sap 
parlar i la majoria llegir i escriure. Qui del 
segle XV hauria imaginat que al segle XXI 
tantes persones haurien tingut una biblio-
teca a casa seva i fins i tot a la seva butxa-
ca? Doncs això que ha passat amb la parau-
la d’aquí a tres o quatre segles també pot 
passar amb el silenci.

Al principi d’aquesta entrevista deia que 
estàvem a una societat de “vagabunds 
sense camí”. Un altre problema d’aques-
ta societat gasosa és la crisi de liderat-
ges. Ens calen guies per caminar?
Sí, per caminar necessitem mestres. Els 
mestres exteriors, però, només haurien de 
servir per desvetllar el mestre interior que 
tots tenim. Tots som molt més savis (de ve-
gades també més necis!) del que pensem. 
Avui hi ha una carència de mestres. A més, 
no necessitem mestres intel·lectuals, sinó 
savis; persones que han viscut molt i que 
ha verbalitzat, contrastat i reflexionat les 
seves experiències. Ara bé, estic segur que 
l’ésser humà té els recursos suficients per 
sortir dels forats on es posa: l’objectiu de la 
societat és descobrir el potencial dels ho-
mes, que és molt gran.

Hauríem de vincular l’augment de l’es-
piritualitat actual a aquest moment de 
volatilitat?

“Hem creat una 
cultura d’allò 
urgent, però no 
d’allò essencial i això 
significa que quasi 
ningú avui dedica 
temps al cultiu de la 
paraula, del silenci 
o del cos. Vivim 
atabalats amb mil 
i una cosa, però no 
parem esment a 
les coses realment 
importants”



Jo, que sóc escriptor, dic que la novel·la 
aporta la saviesa de la incertesa. La incer-
tesa no és dolenta, en canvi hi ha certeses 
que es poden convertir en font de molts 
problemes. De fet, podríem dir que interi-
oritat és el nom secular de l’espiritualitat. 
El ressorgir de la interioritat, en diferents 
formes, revela una cosa molt clara: encara 
que tinguis els teus instints saciats sem-
pre et queda una set del ser a la qual cal 
donar resposta. Aquí caldria definir què 
és espiritualitat, perquè sota el paraigua 
d’aquesta mot tothom hi posa moltes co-
ses. Per mi l’espiritualitat és la conscièn-
cia de la realitat. En la mesura que vivim 
conscientment, també vivim espiritual-
ment, dotem de sentit i de significació les 
coses que fem, que veiem... tot es conver-
teix en aliment per a l’ànima. Per això, la 
millor forma d’entrenar la consciencia és 
fer pausa i escoltar. Preguntar-nos: per 
què fem això? Qui està fent això? Qui sent 

això? En el silenci s’han de fer coses: pri-
mer percebre’l sense intervenir, hem de 
ser neutres, i, després, preguntar-se co-
ses, per no quedar-nos en la calma. No-
més així podem descobrir la veritable 
subjectivitat.

Descobrir el silenci demana temps, un 
valor molt preuat en aquesta societat...
L’home és temps. Qui diu “no tinc temps”, 
menteix. Una altra cosa és com aquesta 
persona ha decidit invertir el seu temps. El 
credo de la nostra vida es manifesta en el 
nostre horari. Invertim temps en allò que 
creiem important. Si una persona diu que 
creu i estima molt la seva dona, però no li 
dedica ni mitja hora al dia, malament! Vi-
vim en la mentida. El temps pot ser el cel o 
l’infern. Es pot viure de forma opressiva o 
alliberadora. Igual que el secret del cos és 
l’ànima, el secret del temps és l’eternitat. 
Tot depèn de l’actitud.

Moltes persones han conegut Pablo 
d’Ors (Madrid, 1963) a partir de 
l’obra Biografia del silenci (Editorial 
Siruela), un assaig breu, però intens, 
on l’autor explica de forma molt 
testimonial com a partir d’una crisi 
personal va arribar al món de la 
meditació i de la pràctica del 
silenci, avui eix de la seva vida. Més 
de 150.000 exemplars s’han venut 
d’aquest llibre, ben segur el més 
conegut d’aquest sacerdot i 
escriptor, que ha trobat mecanis-
mes per superar la inseguretat que 
provoca la societat gasosa i 
adonar-se que es pot viure d’una 
altra forma.

l’HomE QuE 
biogr afia  
El silEnci



l
a RAE defineix gas com el fluid que ten-
deix a expandir-se i que es caracterit-
za per la seva baixa densitat, com l’aire. 
Recentment, un “expert educatiu” que 
dirigeix una Càtedra d’Innovació per a 
l’Aprenentatge va arribar a la conclusió 
(després de “intenses investigacions”) 
que l’oxigen és un factor “determinant” 
en l’educació. Quan vaig tenir notícia del 
“troballa”, vaig recordar l’escena de La 
Comunitat de l’anell (Peter Jackson. 2001) 
en què el mag Gandalf ha de prendre una 
ruta a les Mines de Moria i escull prendre 
el camí en què l’aire sembla estar “menys 
viciat”. No cal ser mag ni expert educatiu 
per assegurar que l’oxigen és millor que la 
manca del mateix (més que res perquè si 
un no pot respirar, s’ofega), però l’ocur-
rència és un fidel reflex d’aquests temps. 
Així, doncs, l’element gasós és el que mi-

llor explica com estem en l’educació i, per extensió, a la 
societat.
 Bertolt Brecht deia que “les conviccions són espe-
rances”. Desconfio de les adhesions indestructibles tant 
com dels desacords monolítics, però estem travessant 
una època de “opinionisme” irreflexiu i atropellat, de va-
porositat argumentativa i insubstancialitat generalitza-
da, una època en què predomina l’estètica sobre l’ètica i 
en la qual la fragilitat de pensament permet que prolife-
rin populismes d’un o altre signe, afavorint el desconcert. 

Sense criteri ni raonament sòlid, es menysprea allò que 
s’ha demostrat vàlid. I és en un àmbit tan sensible com 
l’ensenyament on de manera més crua es manifesta la 
societat gasosa, amb la intenció de modificar la finalitat 
de l’ensenyament, que és aprendre, cultivar la sensibi-
litat, adquirir eines per a la vida, desenvolupar l’esperit 
crític o forjar el caràcter, substituint tan nobles propò-
sits per etèries promeses de felicitat i benestar. I, preci-
sament per aquesta absència de conviccions, resulta més 
fàcil entabanar amb les veritats del barquer (que no del 
banquer). Només mitjançant una absoluta fe en la neope-
dagogía és possible donar per vàlids plantejaments que 
atempten contra el més elemental sentit comú. Aquest 
concepte tan grapejat, el del sentit comú, segueix sent 
vàlid avui si l’entenem fermament ancorat en dos pilars: 
l’experiència docent (aquest ofici d’ensenyar és l’únic en 
el que es considera expert a qui no té experiència profes-
sional) i l’evidència científica. 
 L’educació no pot ser un camp de proves. L’educació 
és una cosa seriosa, en el sentit de George Steiner, qui de-
ia que educar és “posar les mans en el que té de més vi-
tal un ésser humà”. Per tant, no hi ha espais per a sugge-
riments que no tinguin en compte almenys un d’aquests 
dos pilars esmentats i que no respectin una cosa tan bà-
sica com la llibertat i la flexibilitat metodològiques. Hi 
ha tants mètodes com mestres i professors. El bon do-
cent ha de ser, primer, un profund coneixedor de la ma-
tèria que ensenya (malgrat que, segons diuen els gurus, 
els continguts no importen, els sabers són caducs i hi ha 
coneixements obsolets). No és ensenyar si no es domina 

valors 28

Com viure en una societat gasosa?

músic, professor i escriptor

alBerto royo

ensenyar en una 
societat gasosa



el que es vol ensenyar. Com més ensenyes, més capaç ets 
de transmetre amb eficàcia, d’adaptar-te a les necessi-
tats dels teus alumnes i de trobar la manera d’arribar-hi.
 És urgent assumir que el progrés no és compatible 
amb el menyspreu d’allò que sempre hem sabut que 
era valuós. I el més valuós que tenim, el que ens permet 
comprendre’ns millor a nosaltres mateixos i als altres, 
és el saber. I aquest no s’assoleix sense esforç. Així ho va 
veure el neurocientífic argentí Mariano Sigman quan va 
afirmar que “no hi ha cap transformació important en el 
cervell humà que no sigui amb esforç”.
 Hi ha nombrosos exemples d’aquest pas de líquid 
a gasós i de la seva especial incidència en l’educació, en 
primer lloc la idea que una societat canviant requereix 
sabers i eines no tradicionals o que hem de preparar els 
nostres alumnes “per a la vida” i no per “acumular co-
neixements” (com si aquesta acumulació de coneixe-
ments fos una mena de síndrome de Diògenes pedagò-
gic). Doncs bé, si la societat és canviant, serà millor que 
ens aferrem a les nostres conviccions i als sabers perma-
nents i en les evidències dels processos d’aprenentat-
ge; serà millor que fem el possible per allunyar l’educa-
ció de les modes i les tendències i que la protegim d’allò 
que ens allunya de l’objectiu de formar els nostres alum-
nes en l’acadèmic i en l’humà. Si volem preparar-los per a 
la vida, proporcionem-los coneixements perquè aquests 
els ajudin a pensar per si mateixos, a distingir informació 
rigorosa d’informació esbiaixada, a ser crítics i indepen-
dents, però també empàtics, compromesos i solidaris. 
 Recorrem també a l’evidència per trobar les claus de 
l’ensenyament, per conèixer els factors que fan que un 
professor sigui un bon professor. La Universitat de Dur-
ham, en el seu estudi What makes great teaching?, va 
concloure que el factor que més incidència té en l’eficà-
cia del professor és el domini de la seva assignatura. Però 
aquest tipus d’estudis no es valoren a l’hora d’analitzar 
la pràctica educativa perquè resulten poc atractius, molt 
menys, sens dubte, que parlar de motivació, amor, voca-
ció i espontaneïtat. Hem arribat a posar en dubte que la 
relació entre mestre i deixeble és naturalment vertical, 
per tant jeràrquica, ja que el primer sap i el segon encara 
no. Hem acceptat gairebé sense objeccions que un pro-
fessor aprèn tant dels seus alumnes com ells d’ell, cosa 
que, al meu entendre, hauria de ser motiu d’expulsió de 
la funció pública, ja que aprendre de l’exercici de l’ense-
nyament és essencial, però el nivell de coneixements del 
professor ha d’estar sempre molt per sobre del dels seus 
alumnes, per despertar en ells la curiositat per la matèria 
i el nivell de respecte i admiració imprescindibles que els 
estudiants perceben quan respons als seus dubtes amb 
seguretat, amb rigor i amb entusiasme.
 No deixem que se substitueixi l’ensenyament per l’en-
treteniment, acceptant els gustos i interessos dels nos-
tres alumnes. Fem tot al contrari: obrim portes al des-
conegut, portem-los per camins que no transitarien per 
iniciativa pròpia, estimulem el seu accés a l’alta cultura, 

buscant la “elevació cultural del poble” de la qual ens 
parlava Gramsci. Ensenyem-los a viure en la societat ga-
sosa. Això no s’aconsegueix d’un dia per l’altre, com no 
es desperta d’un dia per l’altre l’amor pel coneixement. 
S’aconsegueix amb pausa, amb constància, amb confian-
ça. S’aconsegueix anteposant la voluntat a la motivació 
i admetent que res hi ha més estimulant (més addictiu) 
que progressar en l’aprenentatge. I s’aconsegueix recu-
perant conceptes que ens han estat furtats i que han aca-
bat sent descontextualitzats i portats a la més absolu-
ta frivolitat, com és l’emoció. L’atractiu del coneixement 
resideix, entre altres factors, en els apassionants reptes 
que ens presenta, en l’enriquiment que ens procura i en 
les emocions que ens proporciona. És el coneixement el 
que ens produeix emoció i és a través d’aquesta emoció 
com aprenem a valorar la bellesa.
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“Si la societat és 
canviant, serà 
millor que fem 
el possible per 
allunyar l’educació 
de les modes i les 
tendències i que 
la protegim d’allò 
que ens allunya de 
l’objectiu de formar 
els nostres alumnes 
en l’humà”

Alberto Royo és musicòleg, 
professor de l’IES Terra Estella 
(Navarra) i escriptor. El 2017 va 
publicar La societat gasosa 
(Plataforma Editorial).



L’any 2007, Zygmunt Bauman es va fer 
famós parlant de la societat líquida, 
ara es parla de societat gasosa. Què ha 
canviat?
‘Societat líquida’ va ser una expressió molt 
afortunada per descriure aquell moment. 
Ara bé, l’estat líquid encara té consistèn-
cia, és adaptable, es pot tocar i veure; en 
canvi el món volàtil o la societat gasosa és 
una realitat molt més imperceptible, inde-
finible, amorfa i genera molt més desas-
sossec. Per tant, l’estat gasós –la volatilitat 
de les institucions, de les relacions, etc– és 
una descripció molt més acurada i precisa 
del moment que ara estem vivint.

Què hauria fet incrementar el grau de vo-
latilitat de la societat?
Molts aspectes. D’una banda, els canvis 
polítics, socials, econòmics, tecnològics, 
en les formes de treball, etc. Tot s’ha trans-
format de forma accelerada. Ara tenim la 
sensació que ja no podem garantir com se-
rà el futur immediat, ja no dic el futur llu-
nyà. I això fa que tinguem un alt grau de 
perplexitat i de molta por. 

Totes les persones en igual densitat?

No. Les generacions més joves són més 
adaptables en aquest entorn volàtil per-
què ja s’hi han trobat, des de pràcticament 
el seu naixement. En canvi, les persones 
grans, després de perdre un entorn fix, 
han hagut d’adaptar-se a la volatilitat i ai-
xò les ha deixat perplexes. 

Hem de veure aquest canvi com una cosa 
negativa o com una oportunitat?
Els diagnòstics sempre són ambivalents. 
Es pot veure el got mig ple o mig buit. Això 
també passava amb la societat líquida. En 
general, una persona sòlida té bones con-
notacions, però també vol dir inflexible o 
rígida. La volatilitat, igual; també té aspec-
tes positius i negatius. 

Quin aspecte positiu tindria la volatilitat 
o la societat gasosa?
En una societat volàtil cal relativitzar molt, 
desprendre’t de coses i no aferrar-te a res. 
En un món volàtil, aquells que s’aferren a 
moltes coses pateixen molt, perquè quan 
ho perden tenen una gran sensació de 
frustració. En aquest context, t’has d’acos-
tumar a acomiadar-te ràpidament d’allò 
que et semblava sòlid. I això, aprendre a 

fr ancEsc torr alba
catedràtic d’Ètica de la Universitat ramon llull

L’autor de Món volàtil destaca l’augment de valors 
com la flexibilitat o l’adaptabilitat i la pèrdua 

d’altres, com la fidelitat o el compromís.
maria coll
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“En un món 
volàtil no et pots 

aferrar a res”
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desprendre’s i a relativitzar coses que fins 
ara se’ns presentaven com a dogmes i com 
a immutables, em sembla positiu.

L’home què ha de fer respecte aquesta 
societat gasosa: viure-hi, sobreviure-hi, 
canviar-la...?
El subtítol que jo vaig posar en el llibre va 
ser Com sobreviure en un món volàtil, pe-
rò aquest verb té unes connotacions ne-
gatives. En el millor dels casos el que hem 
de fer és aprendre a viure en aquest món; 
perquè realment és un aprenentatge. Un 
aprenentatge difícil sobretot per aquelles 
persones que han viscut instal·lades en un 
món sòlid o líquid. A diferència del meu pa-
re, que va treballar quaranta anys a la ma-
teixa oficina i mai es va moure de la matei-
xa casa, les persones que han nascut en 
un món gasós ja donen per fet que en poc 
temps canviaran de feina cinc vegades i 
de domicili moltes altres. Per tant, hem 
de ser capaços d’adaptar-nos al canvi. De 
fet, al llarg de la història, l’home ha demos-
trat que pot fer-ho. Sense aquesta capaci-
tat d’adaptació a través de la intel·ligència, 
l’home no hauria sobreviscut a altres espè-
cies més robustes.

En aquesta societat gasosa, hi ha valors 
que es mantenen ferms?
Sí, hi observem unes constants. Tot és 
molt volàtil, però els desitjos d’una soci-
etat millor, d’igualtat, d’una vida plena o 
d’autenticitat persisteixen. També entre 
els joves. 

I en neixen nous valors?
També! En una societat gasosa igualment 
t’has d’esforçar per aconseguir els teus ob-
jectius, has de ser constant o tenaç. En una 
societat volàtil també hi ha moltes perso-
nes que reivindiquem l’equitat o la lliber-
tat. Però, a part de tots aquests, després, 
també emergeixen valors propis d’aquesta 
societat com la flexibilitat, l’adaptabilitat 
o el saber desprendre’s. Avui, la capacitat 
de ser versàtil, de veure les coses amb cer-
ta relativitat i de viure les coses amb un toc 
d’ironia i distància crítica és bàsic.

Suposo que també se n’han perdut 
alguns.
La fidelitat o el compromís avui estan sota 

sospita. Una persona es compromet i s’en-
trega a una persona o projecte quan sap 
que allò servirà per construir quelcom que 
durarà. En aquest sentit, hi ha valors molt 
difícils de digerir en un món volàtil.

En un món amb poca estabilitat, quines 
eines tenim per aconseguir certa sereni-
tat personal? És més complicat?
En aquest aspecte hi ha ensenyaments 
tradicionals que ens poden ajudar molt, 
com són el budisme i l’estoïcisme. El budis-
me parteix de la idea que l’univers és molt 
impermanent. Si un budista llegís Món vo-
làtil diria: “això és el que nosaltres hem ex-
plicat sempre”. Els budistes defensen que 
tot canvia i res roman idèntic. I, n’obstant 
això, si un accepta la volatilitat i no s’aferra 
a res, és possible assolir una serenitat i una 
pau. Per altra banda, els estoics ens ense-
nyen a mirar-nos les coses amb distància i 
a no deixar-nos impactar per les coses que 
canvien. Quan ens xiulen ens deprimim i 
quan ens aplaudeixen ens alegrem, però 
la serenitat de l’ànima és la capacitat de 
mantenir una certa indiferència.

L’actual retorn de l’espiritualitat l’hem 
de vincular a aquesta societat gasosa?
Absolutament. L’augment de pràctiques 
de la meditació, de mindfulness o de l’es-
piritualitat tenen com a finalitat fixar un 
punt, una espècie de refugi espiritual, en 
un món en el qual tot va canviant i en el 
qual un no pot predir què passarà amb la 
seva feina, parella o habitatge. Aquest ti-
pus d’exercitacions ens ajuden a trobar 
tranquil·litat a l’ànima, a viure intensa-
ment l’ara i, sobretot, a no encadenar-nos 
a la realitat. Acceptar que en un món volà-
til hem d’aprendre a deixar anar.

Com podem aprendre a viure en aquest 
món gasós?
Aprendre a viure en aquest món gasós no 
és fàcil; perquè aquells que ens n’hauri-
en d’ensenyar són nostàlgics del món sò-
lid i, per tant, en certa manera, estem molt 
sols. I els que neixen també estan molt sols. 
Nosaltres els hi podem transmetre un uti-
llatge i uns valors, però ells hauran de viu-
re en un món molt diferent al nostre. En 
aquesta situació cal una transmissió inter-
generacional: les persones més grans hem 

de transmetre el nostre bagatge, allò que 
ens ha anat bé a la vida, i, al mateix temps, 
hem d’estar molt atents als valors que 
aporten les generacions més joves; valors 
que ells apliquen sobretot en contextos de 
precarietat.

Aquesta societat gasosa ha arribat 
per quedar-se o només és un episodi 
temporal?
No ho sé. Jo no faig pronòstics. Potser po-
dríem retornar al sòlid. És possible que 
aquest desassossec ens portés cíclica-
ment a una demanda de terra ferma. Hem 
passat del sòlid al líquid i, ara, del líquid al 
gasós; però no descarto la possibilitat de 
una circularitat. És a dir, que les perso-
nes reclamin per poder viure una persona 
amb la qual puguin comptar de forma fer-
ma, una feina estable, un habitatge sòlid... 
i acabar amb tanta neurosi i inestabilitat. 
Avui, precisament perquè tot és molt volà-
til, és molt difícil fer diagnòstics. Si avui ja 
és molt complex fer una fotografia del pre-
sent perquè tot es belluga, imagina’t pen-
sar en d’aquí cinc anys!

“Viure en aquest 
món gasós és un 
aprenentatge. Però 
aprendre a viure en 
aquest món gasós 
no és fàcil, perquè 
aquells que ens 
n’haurien d’ensenyar 
són nostàlgics del 
món sòlid i, per tant, 
estem molt sols”
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Professor de la facultat de comunicació de la Url

alBert sáez

Periodisme  
a tot gas

e
l concepte de societat gasosa és, com el de 
postmodernitat, un concepte negatiu. És 
postmodern allò que no és modern. De la ma-
teixa manera, és gasós allò que no ens sembla 
prou sòlid. Sóc bastant malfiat d’aquesta ma-
nera de raonar. Hi detecto sempre una certa 
enyorança d’un passat que, a més, tendeix a 
estar idealitzat. De veritat pensem que la soci-
etat de la segona meitat del segle XX era més 
sòlida que l’actual? Diria que era més encar-
carada, més estàtica però la seva aparent soli-
desa era en bona part impostura, una mica de 
cartró pedra. El periodisme era en aquells mo-

ments, empeltat dels grans mitjans de comunicació, un 
còmplice fonamental per encobrir les febleses del deco-
rat, ajudava a crear aquella mena de parets bidimensio-
nals que amagaven les misèries de la feblesa de l’entra-
mat d’aquella societat i bona part de la porqueria que la 
sustentava: corrupció, nepotisme, etc. El simulacre, en va 
dir en Jean Baudrillard. 
 Aquesta anomenada societat gasosa és el resultat 
també dels canvis en el món de la comunicació. Publicar i 
disseminar informació ha deixat de ser un monopoli dels 
mitjans de comunicació. De manera que els que els utilit-
zaven per exercir alguna mena de control social, a través 
del finançament, del control de la informació o de qualse-
vol altre mecanisme, ara viuen un cert desassossec per-
què han perdut el timó, els costa més de moldejar la re-
alitat com una escultura i tenen la sensació que molts 
aspectes de la realitat responen a gasos lliures de la se-
va influència. Per això ràpidament denuncien les mani-
obres que entenen ocultes com el Quixot lluitava contra 

els molins de vent. Els seus nous rivals són també gaso-
sos i es diuen fake news o adoctrinament.
 Malgrat que la comunicació és un dels fonaments 
d’aquest societat gasosa, el periodisme no n’ha estat el 
protagonista. Ha quedat atrapat en les notícies d’últi-
ma hora i en els clikbaits. De manera que ha renunciat a 
un dels seus elements essencials: donar sentit als fets. 
El periodisme era i és un servei d’informació però tam-
bé d’intel·ligència, d’aplegar fragments de dades per re-
construir i per construir la realitat. L’època daurada de 
la informació no ha comportat, de moment i malaurada-
ment, una època daurada del periodisme. Possiblement 
el mal venia d’Almansa, com diuen a València: en l’era 
dels mitjans de comunicació el periodisme va preferir 
publicar abans que explicar, va renunciar a narrar, a 
donar sentit perquè això incomodava a aquella societat 
de cartró pedra que tan enyoren els que la creien sòlida. 
 Em temo que allò realment gasós és la realitat que 
perseguim com ha passat i inventem com a futur però 
que mai tenim la sensació de poder agafar entre els nos-
tres dits, com el gas que ens espanta i ens atrau. El peri-
odisme és gasós en una societat gasosa en la qual tot allò 
que vol donar sentit a la realitat molesta, incomoda, de-
sagrada. La condició humana ha trobat finalment en l’es-
cenari digital la manera de viure sense sentit, en la frag-
mentació hiperaccelerada on una anècdota desplaça 
l’anterior abans de poder-ne fer un relat. A tot gas.

“El periodisme 
és gasós en una 
societat gasosa 
en la qual tot allò 
que vol donar 
sentit a la realitat 
molesta, incomoda, 
desagrada”

Albert Sáez és doctor en periodisme i professor de la 
Facultat de Comunicació de la Universitat Ramon Llull



valors 33

Com viure en una societat gasosa?

Professora de filosofia Política a la UB

núria sara miras

a la recerca de sentit en temPs d’incertesa

wong

l
es festes nadalenques omplen les pantalles 
d’imatges familiars, estampes de llars càlides, pa-
per de regal, cançons i abraçades. Però altres re-
talls de realitat seran ignorats. Cases amb cadires 
buides perquè el pare ha mort o la filla ha emigrat. 
Àvies soles en habitatges glaçats. Persones sen-
se sostre que maldaran per protegir-se del fred al 
costat de turistes que beuen cava. Tones de resi-
dus que quedaran al gener tan oblidades com els 

danys col·laterals del capitalisme flexible. Bauman (Mo-
dernidad Líquida, 2000) ha estat un dels pensadors que 
ha connectat les diferents mutacions de la contempora-
neïtat amb la producció de “vides residuals”, persones 
expulsades del sistema productiu i de l’univers de les 
obligacions morals. La “modernitat líquida” és una re-
presentació adient dels processos que han dut a la desin-
tegració dels referents tradicionals: la família, el barri, la 
classe social. El líquid és aquell estat de la matèria que no 
té forma ni durada. La seva virtut està en la seva labilitat; 
però alhora, no pot proporcionar la consistència i esta-
bilitat que ofereix el sòlid. Torralba descriu a Món volàtil 
(2018) el mateix fenomen: el canvi vertiginós en els nos-
tres dies hiperocupats deixa poc marge a la creació de lle-
ialtats o a la pregunta pel sentit de tot plegat.
 Percebem en les poques escletxes que tenim que la 

vida s’escola sense que puguem fer-hi res. Ens hem ave-
sat a normalitzar la misèria i la indigència argumentati-
va de la nostra classe política, rica en bronca i deficient 
en solucions. I anem fent tot narcotitzant el dolor que 
ens provoca reconèixer que tenim tan poc control sobre 
les coses. Res més lluny de la veritat: les crisis sistèmi-
ques es cobren víctimes i en aquest món globalitzat, tots 
estem connectats en la nostra sort. És possible tenir un 
criteri de com orientar-nos en el futur? Sí, el tenim. La 
volatilitat té una cosa bona: ens porta a no aferrar-nos 
massa a res i, per tant, potser serem menys dogmàtics. 
Tot i així és perfectament possible combinar la flexibi-
litat amb l’exigència col·lectiva de que l’esdevenir ha de 
fer d’aquest món un lloc habitable per tothom, de que la 
crueltat, com deia la Judith Shklar (Los rostros de la in-
justicia, 2016) és un mal aquí i a tot arreu. I que si hi ha al-
gun pensament que margina o empobreix la diferència, 
ha de ser contestat. Mai hem tingut tant a l’abast els mit-
jans d’educar-nos més i millor. Fem un pas decidit de la 
crisi a la crítica. Ens hi va la vida.

Núria Sara Miras és doctora en Filosofia i 
imparteix Filosofia Política a la Universitat 
de Barcelona i codirigeix el festival de 
filosofia Barcelona Pensa.



l
es preguntes són ja, en si mateixes, respostes. Per 
aquest motiu no resulta casual ni gratuït que, ca-
da vegada més sovint, els filòsofs hàgim de respon-
dre a la qüestió de per què serveix la filosofia. Els 
que inquireixen per la utilitat de la filosofia estan, 
de forma subliminal, expressant la idea utilitaris-
ta que tot ha de servir per a alguna cosa, movent-se 
en la perversa lògica del mercat que converteix 

l’home fonamentalment en un ésser productiu i consu-
midor, en què tot l’aparentment valuós té una utilitat fo-
namentalment econòmica.
 Per això, cada vegada que escolto aquesta pregun-
ta responc amb la provocadora afirmació que la filoso-
fia no serveix per a res. Com afirma el filòsof Fernández 
Líria, la filosofia ens recorda que hi ha coses molt més 
importants que el servir d’alguna cosa. La modernitat, 
lliurada a l’imperi del cientificisme i l’economicisme pre-
tén fer de l’home un pur engranatge més de la gran ma-
quinària del mercat, però curiosament, és quan l’ésser 
humà s’absté d’actuar i pensa, quan deixa de ser un indi-
vidu perfectament substituïble i es converteix, per con-
tra, en una persona única, retornant-lo a la seva autènti-
ca naturalesa.
 Hem de rebutjar els aspectes pràctics del coneixe-
ment i posar l’accent en l’acció transformadora de la filo-
sofia. Seguint al pensador alemany Heidegger podem dir 
que el saber ens col·loca a l’altura d’allò conegut, resul-
ta un èxit personal que perfecciona la nostra existència 
d’una manera inesborrable. Quan aprenem, quan filoso-
fem, tornem a ser com el nen que, emocionat, comença a 
donar les seves primeres pedalades en bicicleta. Mentre 
avança vacil·lant, dibuixant perilloses esses, deixa de ser 
el que era, s’ha transfor-
mat; ara és algú diferent 
i més complert.
 La filosofia no ens fa 
més rics, ni més atractius, 
ni tan sols més feliços, 
però ens salva de la bui-
dor existencial i transfor-
mant-nos ens fa més pro-
fundament humans, i en 
aquests temps de foscor, 
això no és poc.

antonio fornés
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la filosofia  
sí serveix per 
alguna cosa

Albert Botta és professor de filosofia i ètica
Antonio Fornés és doctor en filosofia i escriptor

La Filosofia
L’assignatura de filosofia 
va ser la gran víctima de la 
LOMCE de 2013. Aquesta 
tardor, però, el Congrés ha 
aprovat una Proposició no 
de Llei que la recupera en els 
tres últims anys d’Institut. 
Ara bé, la pregunta és: per 
què serveix la filosofia?

“Quan aprenem, 
quan filosofem, 
tornem a ser 
com el nen que, 
emocionat, 
comença a donar 
les seves primeres 
pedalades en 
bicicleta”

QüEstions  
EssEncials



e
l títol no és un joc de paraules. Filosofar no serveix 
per res concret i, tanmateix, és inevitable i impres-
cindible. Es pot negar la interrogació sobre la rea-
litat, la vida, el món social, l’existència, etc., i el sen-
tit (o no) de tot plegat? Són preguntes que toquen 
fons, la causa final d’Aristòtil. L’humà es demana el 
perquè últim: què és, qui és, què pot fer amb la se-
va vida. Per a Camus la pregunta total és el suïcidi, 

el sentit o l’absurd. 
 Volem anar més enllà del present perpetu dels altres 
animals, que viuen cada dia per l’altre. Només l’humà té 
religió i ideologia: discursos tancats, amb pretensió de 
veritat absoluta, permanent, patentada (i en les religi-
ons, de transcendiment de la raó). Però també hi ha els 
relats que s’autoobliguen a seguir només la raó i la co-
herència: són els de la ciència i la filosofia. La ciència vol 
descriure com funciona la realitat. Les seves afirmaci-
ons han de casar amb el món material i són obertes, re-
visables i provisionals. Popper proposa allò que se’n diu 
el principi de falsabilitat: només és científica l’afirmació 
que preveu que no pot passar, que se la juga prohibint 
hipotètiques dades com a impossibles. D’aquí els can-
vis successius en la història de la ciència, i de retruc, tan-
tes explicacions distintes, però cada cop més ajustades 
a més i més fenòmens. 
 Hi ha progrés filosòfic? Segur que es progressa per-
sonalment en distància crítica, en calma i serenor, i en 
capteniment ètic (d’ethos, teoria de la vida). Ens diuen 
res l’idealisme, l’estoicisme, l’escepticisme, el relativis-
me, etc.? La filosofia és actitud i art de vida, però alho-
ra philosophia és també reflexió sobre el saber, activitat 
sobre una altra activitat, com el metallenguatge sobre 
el llenguatge. D’aques-
ta manera, hi ha filoso-
fia del llenguatge, filoso-
fia de la ciència, filosofia 
de la religió, filosofia po-
lítica, etc. 
        Segons Hegel només 
al capvespre s’envola el 
mussol de Minerva, la 
deessa de la saviesa. El 
mussol surt quan tot ja 
s’ha acabat.

alBert Botta
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filosofia: inutilitat 
concreta, utilitat 
inconcreta

“La filosofia 
és actitud i art 
de vida, però 
alhora ‘philo-
sophia’ és també 
reflexió sobre el 
saber, activitat 
sobre una altra 
activitat”
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La unitat  
en la fe bahà’i

redacció

La religió dels seguidor de Bahà’u’lláh (1817-1892), basada en la 
“revelació progressiva”, se sustenta en diversos valors: la recerca  
de la veritat, l’harmonia, la igualtat, l’equitat, la pau, etc. però si  
un mot els relliga tots i dóna sentit al missatge de Déu és la unitat.

e
ls principis bàsics de la fe bahà’í són 
la unitat de Déu, la unitat de la reli-
gió i la unitat de la humanitat. La pa-
raula unitat és bàsica en aquesta re-
ligió monoteista. La unitat, segons 
explica Mari Carmen Medina, mem-
bre del consell local de Terrassa 
d’aquesta comunitat, “és una mane-

ra de viure, però, en aquest moment de la 
humanitat, també és un objectiu”. La uni-
tat és concebuda “com una virtut molt po-
tent, creadora de gran força i capaç d’unir 
elements, idees, accions i pensaments, 
iguals o diferents, amb l’objectiu de con-
tribuir a la millora del benestar de tots”. 
 De fet, en la fe bahà’í la unitat es relaci-
ona molt estretament a una altra paraula 
també bastant usual per a ells: l’harmonia. 
Aquest terrassenca ho explica de forma 
molt gràfica: “la unitat produeix harmo-
nia, però al mateix temps et permet valo-
rar allò que cada part aporta al conjunt, 
com el so que creen els diferents instru-
ments d’una orquestra”. Dos passos, uni-
tat i harmonia, que porten a la pau, ja que 
amb la recerca d’unes bases comunes es 
contribueix a la resolució de conflictes. “El 

benestar de la humanitat, la pau i la segu-
retat, no es podran aconseguir fins que la 
unitat sigui fermament establerta”, va dei-
xar escrit Bahá’u’lláh al segle XIX.
 Ara bé, per evitar possibles confusi-
ons respecte el concepte unitat, els segui-
dors de la fe bahà’í fan un apunt: “la unitat 
no comporta que tothom tingui la mateixa 
aparença o actuï igual”. Unitat no és igual a 
uniformitat. Precisament, els bahá’ís cre-
uen en la unitat en la diversitat; en l’apor-
tació de cada individu o grup a la societat, 
respectant i promovent les diferencies 
culturals, lingüístiques i artístiques, entre 
altres. De fet, el fundador Baháu’lláh va 
condemnar el prejudici racial i ètnic amb 
aquestes paraules: “Tanca els teus ulls a 
les diferències racials, i dona a tots la ben-
vinguda amb la llum de la unitat”.
 Finalment, la idea del concepte d’uni-
tat del gènere humà també es relaciona 
amb la visió igualitària i equitativa que 
aquesta religió anhela per a la societat i el 
món. Per exemple, Bahà’u’llàh fa una crida 
a la justícia econòmica i a la redistribució 
de la riquesa; a l’educació universal o a la 
igualtat entre homes i dones. 

La fe bahà’i té diversos dies 
sagrats, però el més important és 
el 21 d’abril, data en què 
Bahá’u’lláh, el seu fundador, es va 
proclamar missatger de Déu a la 
Terra.  Actualment, la religió bahá’í 
està establerta a 247 països. Els 
seus seguidors procedeixen de 
més de 2100 grups ètnics, racials i 
tribals, i són aproximadament sis 
milions de fidels al món. Els seus 
textos sagrats s’han traduït a 802 
idiomes. A Catalunya, actual-
ment, els bahá’ís són al voltant 
d’un miler. I, en total, hi ha  
9 centres de culte, la majoria 
concentrats al Vallès Occidental.

21 d’abril,  
dia sagr at

Els valors dE lEs rEligions
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HistòriEs dE Pau

L’home que evità 
un atac nuclear

L’any 1983, gràcies a una 
decisió de l’agent soviètic 
Stanislav Petrov, es va evitar 
un guerra nuclear entre els 
Estats Units i l’URSS.

xavier garí l
a història de la humanitat està far-
cida d’heroïcitats per la pau que 
no han estat prou difoses. És el cas 
d’Stanislav Petrov, antic agent so-
viètic mort fa poc més d’un any, qui 
en fa 35 que va ser el protagonis-
ta d’una actuació que evità un atac 
nuclear en cadena en plena Guer-

ra Freda. Petrov era un alt estament mili-
tar soviètic que tenia assignada la delica-
da tasca de controlar qualsevol possible 
atac nuclear nord-americà en territori so-
viètic. Aquell 1983, l’URSS havia abatut un 
avió sud coreà que provocà la mort de tots 
els seus ocupants. Els Estats Units, per la 
seva banda, seguien amb la determinació 
d’instal·lar una important bateria de mís-
sils a l’Europa occidental. En aquest con-
text de tensió entre blocs, la matinada del 
26 de setembre d’aquell any Petrov fe-
ia guàrdia en un dels comandaments de 

control aeri de les proximitats de Moscou. 
Aquella nit, el satèl·lit soviètic Oko (que vol 
dir “ull” en rus) va captar un llançament de 
míssils des del territori nord-americà cap 
al rus; el temps estimat d’arribada era de 
20 minuts. L’agent Petrov va quedar gla-
çat en la seva base de comandament. Van 
saltar vàries alertes però es refermà a no 
fer cas de cap d’elles. Altres controls com-
partits en mans d’altres agents van de-
tectar el mateix però no tenien el poder 
de decisió d’en Petrov, de manera que no 
podien fer res sense la seva aprovació per 
passar a un estament superior. L’agent va 
incomplir tots els protocols de la cadena 
de comandament i no avisà als seus supe-
riors mentre no estigués prou segur d’un 
atac que li semblava inversemblant. Avui 
tot apunta que el satèl·lit soviètic Oko va 
descodificar per error una informació per-
ceptiva equivocada. Els experts investiga-
ren i descobriren que el sol i la terra van fer 
confondre el satèl·lit quan aquest va veu-
re reflectida la llum solar sobre els núvols, 
interpretant-ho com una amenaça d’atac 
que, en realitat, mai va existir. Passats uns 
minuts, les alarmes van deixar de sonar. 
Petrov respirà a fons perquè el més fàcil 
hauria estat passar la informació als seus 
superiors i que aquests actuessin. El cert 
és que Petrov, decidint per ell mateix i amb 
uns nervis d’acer, evità un atac nuclear en 
cadena que hauria estat desastrós per a la 
humanitat.



15 anys: 
una nova revista
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rEPortatgE

l
a cocció d’aquesta nova revista 
Valors que teniu a les mans s’ha 
fet a foc lent durant els darrers 
mesos, en paral·lel a la producció 
dels números que s’han editat des 
d’aleshores. S’ha fet de forma in-
terna, sense confiar en consulto-
ries de renom, sinó escoltant i re-
collint desitjos dels lectors i dels 
col·laboradors, idees que havi-
en quedat al tinter en altres pro-
cessos de renovació –o que havi-

en anat apareixent des de la darrera gran 
transformació– i aprofitant les sinèrgies 
recollides en els darrers temps des d’al-
tres persones i col·lectius. S’ha fet, sobre-
tot, pensant en reforçar –en cap cas re-
plantejar– la voluntat última del producte 
periodístic, esbossada clarament ja des de 
fa desenes de números: analitzar l’actuali-
tat des del prisma dels valors i intentar in-
terpretar quines són les causes i les conse-
qüències de les coses que passen a nivell 
d’ètica en el nostre país i a nivell interna-
cional. En cap cas la nostra voluntat no és 
ser una revista acadèmica que desgrana 
cada mes un valor diferent, ni esdevenir un 
producte proper a l’autoajuda o a les revis-
tes de psicologia que existeixen al mercat. 

en els continguts de la revista, els codirec-
tors de Valors, Maria Coll i Joan Salicrú, 
van tenir clar des de l’inici la necessitat 
d’apostar per portades més conceptuals, 
minimalistes i gràfiques. Per aquesta feina 
s’han confiat a l’il·lustrador badaloní Raúl 
Campuzano, qui fa anys que col·labora 
amb la revista tant en l’apartat de contes 
com en la secció ‘Històries amb valors’. A 
més, a partir d’ara, els titulars de portada 
seran interrogatius, donant bona aque-
lla idea que la filosofia –i per tant produc-
tes filosòfics com Valors– han de plante-
jar més bones preguntes que no pas donar 
respostes definitives. Amb una intenció, 
clarament editorialitzant. 
 Ja a l’interior, per continuar “obser-
vant l’actualitat des del prisma dels va-
lors”, però encara amb més intensitat, s’ha 
decidit reforçar amb més peces periodísti-
ques vinculades a temes de l’actualitat les 
primeres pàgines de la revista fins arribar 
al monogràfic. Així, desapareix gran part 
de les columnes d’opinió que fins ara hi fi-
guraven –moltes d’elles passaran a refor-
çar el diari digital valors.org–, hi s’incorpo-
ren nous formats, com per exemple, una la 
llarga conversa entre dos experts d’un te-
ma candent i s’hi emplacen seccions amb 

 Així, doncs, la gran fita era com trans-
formar la publicació –i fins a quin punt– 
per tal de fer viable més que mai aquests 
objectius. En aquest sentit, el canvi més 
evident que els lectors advertiran abans 
que res és la modificació total del concep-
te de portada. En aquesta nova etapa, en 
què l’actualitat també estarà més present 

Teniu a les mans el nou Valors, una publicació de 
reflexió que continua parlant de l’actualitat des 
d’aquest prisma, però ara d’una forma més atractiva 
pel lector i amb noves seccions i col·laboradors.

redacció

Manuel Cuyàs, dissenyador, Joan Salicrú i 
Maria Coll, codirectors, durant l’elaboració 
del nou disseny.
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personalitat pròpia com els Dilemes ètics 
de Soraya Hernández, el Perfil de Ramon 
Radó o Tendències de Judith Vives. Aques-
ta, de fet, també ha estat una obsessió dels 
codirectors: posar en relleus aquelles sec-
cions que només una revista com Valors 
pot oferir als lectors.
 Un cop aclarit tot allò que es volia po-
tenciar, el procés de renovació formal es 
va encomanar de nou al dissenyador Ma-
nuel Cuyàs, responsable ja d’una primera 
transformació de la revista, ara fa gairebé 
cent números. De totes maneres, el repte 
per a Cuyàs era molt més gran, en aquesta 
ocasió: construir una revista de bell nou, 
amb l’ordre de què als lectors els costés 
reconèixer “la seva revista Valors”; disse-
nyar una revista en color, però sense abu-
sar de les possibilitats cromàtiques; do-
nar força a la imatge, sense perdre espai 
de continguts; potenciar la paraula, però 
al mateix temps fer un producte més àgil i 
de còmode lectura. I, tot això, amb un punt 
d’atreviment! En resposta de tot això, ara, 
en diverses seccions de la revista, els des-
tacats substitueixen els titulars. La feina 
ha estat ingent i sembla que ha aconse-
guit els seus objectius però, com sempre, 
la darrera paraula la tindran els lectors. 
 Tots els detalls han estat contemplats, 
també el nou paper amb què s’edita la pu-
blicació –augmenta el gramatge tant de les 
pàgines interiors com de la portada–. Una 
nova revista Valors que a partir es produ-
irà a Rotimpres, una de els principals im-
premtes del país, responsable de l’acabat 
d’altres grans revistes catalanes. 

El suport del Consell Assessor
A banda de Manuel Cuyàs i Raúl Campuza-
no i dels col·laboradors habituals la nova 
revista que ara mateix tens a les mans no 
s’hauria pogut dur a terme sense l’impuls 
i atenent a les consideracions del Consell 
Assessor de Valors, un òrgan on partici-
pen els principals referents de l’àmbit de 
l’ètica, la filosofia i els valors de Catalunya 
com Francesc Torralba, Àngel Castiñeira, 
Begoña Román, Maria Rosa Buxarrais, Àn-
gel Puyol, Alicia García Ruiz, Jordi Cussó 
i Francesc Amat, la majoria dels quals es-
criuran de forma periòdica a la nova revis-
ta, tant a la secció “Actualitat comentada” 
com signant article d’opinió, formant part 
d’aquesta forma de la “constel·lació de fir-
mes al voltant de Valors”. 

En aquests 15 anys d’història de Valors 
grans personalitats representatives 
de diversos àmbits, tan d’aquí com de 
l’estranger, han estat entrevistats en 
els 166 números publicats fins el 
moment. Han passat per les pàgines 
de la publicació filòsofs com José 
Antonio Marina, Thomas Pogge, 
Daniel Innerarity, Enrique Dussel, 
Raimon Panikar, Marina Garcés, 
Josep Maria Esquirol, Gregorio Luri, 
Xavier Antich o Victòria Camps; 
psiquiatres o psicòlegs com Luís 

Rojas-Marcos o Xavier Guix; sociò-
legs com javier Elzo o Salvador Giner; 
polítics com Jordi Pujol, Pasqual 
Maragall, Antoni Comín o Joan Rigol; 
periodistes com Carl Honoré, Mònica 
Terribas, Enric Juliana, Lluís Foix o 
Xavier Adekoa; metges com Moisès 
Broggi; economistes com Christian 
Felber, Guillem López Casanovas o 
Joan Antoni Melé; historiadors com 
Francesc Cabana o Anna Sallés; 
músics com Maria del Mar Bonet; 
cuiners com Carme Ruscalleda o Joan 
Roca; teòlegs com Teresa Forcades o 
Xavier Melloni i escriptors com Josep 
Maria Espinàs, Marius Serra o Najat el 
Hachmi, entre molts i molts altres. La 
llista podria ser llarguíssima. Tots ells, 
personalitats molt diverses, però 
sempre disposats a parlar de valors.

gr ans 
figurEs 
ParlEn dE 
valors



F
a cara de son. S’ha llevat ben d’hora 
i s’ha esmunyit del llit sense fer so-
roll. A la cuina ha preparat un te i se 
l’ha servit en una tassa blanca amb 
dibuixos de cabanes de platja multi-
colors. Du sabatilles d’hivern i un 
ponxo de llana gris i rosat damunt el 
pijama. Als matins encara fresqueja 

i a ella el fred no li agrada.
 Gairebé de puntetes puja l’escala de fusta fins a 
l’altell amb la tassa a la mà. L‘espera el matí que co-
mença. S’apropa a la finestra i mira a fora i amunt, 
cap al cel. Al seu costat contra la paret hi ha un es-
criptori llarg amb tres cadires diferents. S’asseu a 
la cadira blanca del mig, davant l’ordinador, i fa lloc 
al taulell apartant uns papers amb dibuixos una 
mica amuntegats. Obre l’ordinador i busca entre les 
carpetes. Fa un glop petit de te que encara fumeja. 
 Crea un nou document i comença a escriure. 
Amb les mans ben col·locades sobre el teclat va mo-
vent els dits buscant les lletres que li fan falta. Els 
dits molsuts es mouen amb tècnica i destresa. 
S’atura. Es queda pensativa. Mentrestant els dits 
damunt el teclat es continuen movent rítmicament, 
picant però sense prémer les tecles, fent un soro-
llet petit i juganer, impacients per continuar. Ar-
renca de nou, ara més decidida. Tanca els ulls per 
concentrar-se i ara escriu amb els ulls tancats, sen-
se mirar el que hi posa. Només va bolcant el que li 
ve: “Ahir quan travessava el parc em va parlar una 
garsa. Em va donar records de l’avi Tomeu i des-
prés se’n va anar fent saltirons com si res, tan 
tranquil·la...” 

 Només se sent el picar del teclat, com una cor-
redissa. Ara seguit, després un xic entrebancat i al-
tre cop al galop. Al cap d’una estona obre els ulls i 
rellegeix el que ha escrit, gairebé una pàgina. Men-
tre llegeix es passa la mà esquerra pels cabells una 
mica llargs, agafa una metxa i l’estira i després en 
fa un tirabuixó amb el dit del mig. Corregeix erra-
des i faltes d’ortografia. Marca en groc algunes co-
ses, d’altres les esborra. A cops dubta, marca i des-
marca, esborra i desfà l’esborrat. Fins arribar al 
final de la pàgina.
 Es tapa la cara amb les mans, es frega els ulls i 
s’estira endarrere. Badalla. Gira el cap i mira cap a 
fora a la finestra. Les fulles dels arbres es mouen 
suaument confiades a la rutina de sempre. Una 
dona molt vella al balcó del davant estén uns llen-
çols amb dificultat. Observa com s’hi esforça i quan 
finalment ho aconsegueix, somriu i escriu de nou: 
“Jo també me’n sortiré”. Agafa la tassa de te amb 
les dues mans per sentir l’escalfor de la tassa. Beu. 
Ara està al punt, ni massa calent ni massa fred.
 A baix se sent una petita remor. El Roger ha bai-
xat de la llitera encara adormit i es mou a la deriva 
mentre es desperta. Les petites petjades fan cruixir 
el parquet. Aviat puja l’escala amb els ulls mig tan-
cats, enlluernat, i s’apropa a la seva mare sense dir 
res, buscant una abraçada. S’asseu a la falda i es que-
den un minut així, callats i abraçats, fins que el nen 
diu: mama, que fas? I ella diu: Res, només escric.

anna dalmases
Blanca gimeno

Només escric

il·lustrat per
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Una secció elaborada  
en col·laboració amb

El contE
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Miquel Lleixà
el fotògraf miquel lleixà publica cada dia 
al seu compte d’instagram una instantània 
seva on introdueix reflexions adreçades al 
creixement personal.

“L’atractiu hipnòtic 
que serena les 
ànimes rau en 
la constància i 
en saber passar 
de la tempesta 
a la calma sense 
escarafalls, no en 
la força puntual, 
ni en la bellesa del 
color, ni tan sols en 
la immensitat”

imatgE En 
crEixEmEnt
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