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Editorial

La consciència de  
classe és necessària?

A
inicis de segle XX, a Catalunya, la classe social d’una perso-
na es podia saber només mirant-li els peus. Els obrers, els 
pagesos, els venedors... en definitiva, la classe obrera (tant 
ells com elles) duia espardenyes; una sabata barata, còmo-
da i que servia tant a l’estiu com a l’hivern. Els senyors i les 
senyores, en canvi, usaven cares botes de pell. Encara avui, 
en els països de l’anomenat Tercer Món, les sabates, la seva 
conservació o fins i tot el fet de tenir-ne o no tenir-ne, són un 

clar indicador de la situació econòmica de la persona que les calça. 
 A casa nostra, en canvi, l’ús diferenciat de les sabates, sembla 
que s’ha difuminat: les espardenyes s’han convertit en un calçat de 
tendència i tothom, fins i tot en espais considerats formals, porta 
vambes... De fet, molts altres elements la societat tendeixen a homo-
geneïtzar-se: les xarxes socials, els espais culturals...
 Això vol dir que han desaparegut les classes socials? Tot al con-
trari. Les darreres dades de l’Enquesta de Condicions de Vida de 
l’Idescat sobre la pobresa a Catalunya diuen que les desigualtats s’ei-
xamplen i les persones riques de Catalunya ho són més, mentre que 
els pobres també són més pobres. El vint per cent de les persones 
més riques acumula sis vegades més ingressos que el vint per cent 
de les més pobres, la pitjor dada en desigualtat dels últims cinc anys.
 Una contradicció entre realitat i sentiment de pertinença que, a 
les portes del Dia Internacional dels Treballadors, ens genera dife-
rents preguntes: Què ha provocat aquesta desafecció de classe? Per 
què avui ens identifiquen altres elements com el gènere o la nacio-
nalitat abans que la classe social? Podem lluitar contra les diferènci-
es socials si no ens identifiquem membres d’una classe social? Què 
queda avui de la classe obrera? És evident que la consciència de la 
classe social no està de moda, però és necessària?

l a ProPosta

Victoria Szpunberg
dramaturga i escriptora

“El debat sobre 
el fenomen que 
suposa la relació 
humà/màquina és 
del tot actual”

mAriA coll  
i joAn sAlicrú

Aquesta directora presenta a la Sala 
Beckett de Barcelona fins el 8 de 
maig l’espectacle La màquina de 
parlar, una història cruel i 
romàntica on les màquines i les 
emocions es fonen en una espiral 
d’esdeveniments al límit de 
l’existència. 

Codirectors de Valors



sumari

valors 4

Han col·laborat en aquest número

6 l’actualitat comEntada
 maria rosa Buxarrais

8 EntrEvista
 Enrique Figueredo
 laura cera

10 El PErfi l
 Elena Osipova
 ramon radó

11 oPi n ió
 Respirar la llengua parlada
 anna Pagès

12 dilEm Es ètics
 A qui beneficia la nova llei de 

protecció dels animals?
 soraya Hernández

13 oPi n ió
 Temps convulsos de guerra 

Francesc amat

14 tEndènci Es
 El ritual de la neteja  

de la mort
 Judith vives

15 oPinió
 Ser persona 

mar galceran

16 l a convErsa
 Guerra a Ucraïna
 Joan salicrú

21 GEnt amB valors
 Associació In Via

22 MoNoGràFIC
 Per què les classes socials 

no estan de moda?

24 EntrEvista
 Joan Coscubiela
 esteve vallmajor

28 oPinió
 Consciència de classe o 

emancipació comunitària? 
 Ferran giménez 

31 EntrEvista
 Santiago López Petit
  laura cera

34 oPinió
 El sindicalisme com a  

motor de canvi social
 afra Blanco

36 QüEstions EssEncials
 La participació 
 ignasi llobera 

i albert Botta

38 Els valors dE lEs rEliGions
 Fàtima al-Fihri, la llavor de 

la primera universitat

39 HistòriEs dE Pau
 La noviolència bàltica
 Xavier garí

40 El contE
 Empelt
 maria lluïsa salazar

42 imatGE En crEixEm Ent 
 miquel lleixà

Els vostres comentaris seran  
benvinguts a redaccio@valors.org 

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 del 2003. 

El preu de la subscripció és de 42 euros 
anual (onze números) i 35 en format 
digital. Us podeu subscriure a través de 
la pàgina web www.valors.org o enviant 
un correu a  subscripcions@valors.org.

EDITA Associació Cultural Valors
DIRECCIÓ Maria Coll i Joan Salicrú
REDACCIÓ Esteve Vallmajor

CONSELL ASSESSOR  
Francesc Amat, Maria Rosa 
Buxarrais, Àngel Castiñeira,  
Jordi Cussó, Alicia García Ruiz, 
Àngel Puyol, Begoña Román i 
Francesc Torralba

COL·LABORADORS Francesc Amat, 
Albert Botta, Maria Rosa Buxarrais, 
Marta Camp, Àngel Castiñeira, 
Jordi Cussó, Alicia García Ruiz, 
Xavier Garí, Soraya Hernández, 
Ignasi Llobera, Anna Pagès, Àngel 
Puyol, Ramon Radó, Begoña 
Román, Xavier Serra i Judith Vives
IL·LUSTRACIONS Toni Batllori, Javier 

Bustamante, Raúl Campuzano, 
Blanca Gimeno, Judit Navarro i 
La Mapache
FOTOGRAFIA Miquel Lleixà  
i Sergio Ruiz
DISSENY GRÀFIC Manuel Cuyàs
DISSENY GRÀFIC WEB Javi García
IMPRESSIÓ Rotimprès
GERÈNCIA Maria Coll i Joan Salicrú
COMMUNITY MANAGER 
Esteve Vallmajor 
DISTRIBUCIÓ Sgel 
DIPÒSIT LEGAL B-6206-2004

ADREÇA Portal de Valldeix, 17, 2º
08301 Mataró
TELÈFON 620 749 138 
MAIL redaccio@valors.org

PORTADA: Raúl Campuzano

AMB EL SUPORT DE

VALORS éS MEMBRE DE

Ferran Giménez
Doctor en Sociologia 
per la Universitat del 
País Basc. Professor 
col·laborador de la 
Universitat Oberta de 
Catalunya.

Afra Blanco
Responsable del 
Departament de 
Comunicació i 
secretària d’Acció 
Sindical i Comunicació 
de FeSMC-UGT.

Francesc Amat
Doctor en Ciència
Política per
la Universitat
d’Oxford i
investigador a
l’IPERG de la UB.

www.valors.org RevistaValors @revistavalors revistavalors revistavalors Revista Valors

Anna Pagès
Professora de la 
Facultat de Psicologia, 
Ciències de 
l’Educació i l’Esport 
de la Universitat 
Ramon Llull.

Mar Galceran
Doctora en
Pedagogia i
coordinadora
de l’entitat
barcelonina El
Lloc de la Dona.





jordi 
cussó 

ÀnGEl 
cAsTiÑEirA 

BEGoÑA 
romÁn 

mAriA rosA 
BuxArrAis 

El Govern avança 
l’inici del curs escolar 
al 5 de setembre

m
illorar els resultats 
acadèmics, la con-
ciliació laboral, la 
igualtat de gènere, 
i la igualtat d’opor-
tunitats malgrat les 
desigualtats socio-
econòmiques entre 

les famílies, a més de garantir el 
confort tèrmic dels i les alumnes. 
 Encara que, sens dubte, es 
tracta de fites molt lloables, re-
sulta difícil creure que tot això 
s’aconseguirà sumant uns dies 
per aquí i restant uns dies per 
l’altre costat al calendari esco-
lar. Molt més si, com assenya-
len diferents mitjans, els canvis 
arriben per sorpresa, tant per 
les directives escolars, com per 
als gremis de docents i les fa-
mílies, modificant, a més, dates 
tradicionalment establertes. 
 Pretendre excusar aquesta 
classe de gestió educativa afir-
mant que obeeix a raons “pe-
dagògiques” o “tècniques” re-
sulta, si més no, insòlit si tenim 
en compte que no hi ha, en els 
milers de llibres i revistes de 
pedagogia, ni un sol paràgraf 
que recomani decidir canvis, 
obligatoris per a tots els sec-
tors educatius, sense fer una 
consulta prèvia.

Unes 1.200 persones 
intenten entrar a 
Melilla

u
n ideal expressat en in-
finitat d’oportunitats i 
formes diferents és la 
d’un món sense fron-
teres. Un món on la 
dignitat i vàlua de tots 
i cadascun dels éssers 
humans siguin reco-

negudes pel sol fet de ser-ho, 
independentment dels docu-
ments, nacionalitat o estatus 
legal que puguin tenir o no. 
 Però, mentre s’arriba a la 
utopia, la realitat és que con-
tinuem necessitant fronteres 
i quelcom clarament no fun-
ciona bé quan el pas a través 
d’una determinada frontera 
es regula brutalment, a través 
d’altes tanques que recorden 
els castells i els fossats medi-
evals, les càrregues massives i 
les baralles a pals.  
 I, encara menys si aquestes 
càrregues massives són ober-
tament o encobertament pro-
mogudes per les autoritats 
d’un dels Estats adjacents, tal 
com denuncien funcionaris es-
panyols: “De Marroc no en surt 
ningú si ells no volen”, va afir-
mar a El País una font de se-
guretat a finals de febrer. “I si 
surten és perquè els ho perme-
ten”, rematava.

La Fiscalia arxiva les 
investigacions contra 
el rei Joan Carles I

s
uperada l’època en què 
els privilegis dels reis 
s’atribuïen a un dret di-
ví, o que la seva sang fos 
d’un altre color, la legi-
timitat dels reis a les 
monarquies parlamen-
tàries depèn no només 

de l’entramat constitucional 
del país respectiu sinó també, 
en gran manera, que aquests 
aconsegueixin focalitzar en la 
seva persona diversos aspectes 
de la història, la identitat i l’afec-
tivitat col·lectiva. Per això, men-
tre que des d’un punt de vista 
estrictament jurídic les irregu-
laritats fiscals del rei emèrit pu-
guin o hagin de ser “arxivades”, 
des del punt de vista del sen-
tir col·lectiu difícilment es po-
den donar per tancats els obs-
curs maneigs financers en què 
aquest es va veure embolicat. 
 Per contra, és molt proba-
ble que, a la pràctica, aques-
ta manca d’exemplaritat per-
judiqui molt més la legitimitat 
de les institucions vigents que 
qualsevol argument que pu-
guin formular els experts en 
matèria de dret o de ciènci-
es polítiques, en contra de la 
monarquia.

Ucraïna arma i 
instrueix a corre-cuita 
cent mil voluntaris

E
n circumstàncies nor-
mals i, fins i tot, de re-
lativa commoció social, 
com quan es produei-
xen onades de protestes 
o disturbis, se sol pen-
sar que donar armes a la 
població és una bogeria 

o una irresponsabilitat, imprò-
pia d’un estat democràtic. Pe-
rò una invasió total per part de 
tropes molt superiors en nom-
bre i armament és un dilema o 
circumstància extrema. 
    Per descomptat, resistir 
el més possible, mitjançant 
l’exèrcit regular i cridant els ci-
vils a unir-se a la lluita pot re-
sultar una mesura fútil que no-
més augmenta el vessament 
de sang. D’altra banda, com 
ho mostra clarament el perío-
de històric de la Segona Guer-
ra Mundial, anar-se sotmetent 
progressivament a un autò-
crata en comptes d’assegu-
rar la pau, pot més aviat apla-
nar el camí a la tirania total i al 
genocidi. 
 Segons molts analistes, el 
futur d’Europa pot dependre 
decisivament del coratge amb 
què el govern i el poble d’Ucra-
ïna han triat defensar la seva 
democràcia.

l’actualitat comEntada
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mAriA rosA BuxArrAis
catedràtica de la Facultat d’educació de la universitat de Barcelona
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Joves residents al Camp de Gibraltar, a Cadis, han crescut en una 
societat infiltrada per la droga, i han vist en aquest món una forma de 
guanyar-se la vida fàcilment. El periodista Enrique Figueredo, autor de A 
la velocidad del hachís (Libros de Vanguardia), s’ha endinsat fins la costa 
sud-oest espanyola per entendre aquest fenomen i albirar-ne possibles 
solucions. Quins valors s’inculquen per legitimar aquest negoci? 

lAurA cErA

Enrique Figueredo

“La gran excusa per 
justificar el tràfic de 
drogues és la situació 
de vulnerabilitat 
social, però per 
sobreviure no 
necessites un BMW”

l’EntrEvista
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Q
uan es vas endinsar en aquesta 
investigació sobre el Camp de 
Gibraltar i tot l’entramat de co-
merç il·legal de tabac i droga?
Aquest tema em va començar a 
cridar l’atenció a l’estiu de l’any 
2018 perquè s’estaven produ-
int una sèrie de fenòmens que no 

s’havien vist encara en la zona. Per exem-
ple, em va sobtar que un grup de narcotra-
ficants assaltés un hospital de la Línea de 
la Concepción per rescatar a un membre 
detingut d’un clan, i endur-se’l per la for-
ça; també es va produir la mort d’un nen a 
una platja de Getares per part d’una nar-
collanxa. Aquests fets van animar-me a fer 
diversos viatges per contactar amb gent 
del teixit social i judicial i per entendre el 
nou panorama, que no era gens esperan-
çador. A més, en aquella època, el Ministe-
ri de l’Interior va impulsar un gir i va apro-
var el Pla Integral pel Camp de Gibraltar, el 
qual contempla intervencions en matèria 
de seguretat, laboral o educatiu, moltes de 
les quals encara no s’han dut a terme, com 
reclamen la gent d’allà. 
  
Per què la costa sud-oest espanyola és 
un punt important de contraban?
La raó més clara i diàfana són els setze qui-
lòmetres que disten entre la costa espanyo-
la i marroquí. La zona del Rif és una de les 
productores d’haixix que tenim més a prop 
i en produeix moltíssim. De fet, quan una 
collita va malament perquè no ha plogut su-
ficient, això ressent bastant al Camp de Gi-
braltar. El principal al·licient perquè aquest 
territori sigui punt de contraban és la pro-
ximitat amb el Marroc i la facilitat per fer 
arribar la mercaderia mitjançant les narco-
llanxes, que per fi s’han prohibit.

Sovint es justifica el tràfic de droga sota 
el pretext que certes persones es veuen 
abocades a aquest món per sortir de la 
pobresa.
Aquest és un tema que em va interes-
sar molt. La gran excusa –“he d‘alimen-
tar els meus fills”, “no puc fer cap altra co-
sa”– per justificar el tràfic de drogues és 
la situació de vulnerabilitat social, però tu 
per sobreviure no necessites un BMW Sè-
rie 5. Passejant per la zona, veia com cases, 
aparentment molt humils, tenien cotxes 
de luxe aparcats a la porta. No té molt de 
sentit el discurs de traficar per necessitat 

econòmica i després portar un tren de vida 
que no concorda. Hi ha una dissociació. 

Què ha suposat el canvi generacional 
dels caps dels clans?
És una de les causes de la violència. Fins fa 
pocs anys, eren els vells de la zona qui con-
trolaven el tràfic i eren una mica més dis-
crets, no volien problemes. Però, la irrup-
ció de determinades modes i la influència 
de determinades sèries de televisió, com 
a mínim amb l’estètica i la manera de viu-
re, han tingut un poder molt important. 
He vist tatuatges de Pablo Escobar als bra-
ços d’alguns veïns d’Algesires, que no teni-
en cap sentit. No és justificable perquè tota 
l’economia negra que genera els beneficis 
de tràfic d’haixix, després, a l’economia re-
al queda minada. És a dir, pa per avui i fam 
per demà. 

Com influeix l’activitat generalitzada de 
tràfic de drogues i el contraban en la vida 
de la societat gaditana?
Lamentablement, i encara existeix, hi ha 
hagut permissivitat social. Cada vegada, 
però, tinc la sensació que s’està prenent 
més consciència, tot i que alguna part de la 
població continua veient el tràfic d’haixix 
com un negoci legítim i normalitzat. Molts 
consideren el tràfic de drogues com un pe-
tit pecat, però no un delicte. 

En el llibre parla de persones com Paco 
Mena, president de la Federació d’Asso-
ciacions contra la Droga del Camp de Gi-
braltar. Quines demandes es fan des de 
l’activisme veïnal?
Que no només sigui una solució policial, que 
també. Reclamen oportunitats per la joven-
tut, reindustrialització de la zona. La temp-
tació per anar a fer de punto, que són els vi-
gilants que estan a la platja amb prismàtics 
i avisen quan arriba la policia, és molt for-
ta; aquests joves de catorze i quinze anys 
poden arribar a cobrar uns 700 euros en 
una sola nit. Lluitar contra això és molt di-
fícil, ja que és diner fàcil. En Paco Mena, 
que és un autèntic heroi que porta lluitant 
molt temps, reclama que si ve es necessi-
ta un reforç policial també és necessari in-
culcar valors en la joventut a través de l’es-
cola. Els nens dels traficants també van a 
l’escola, però si un infant hi va amb mil eu-
ros a la butxaca, això desequilibra el siste-
ma educatiu.  

El mercat laboral a la zona tampoc ajuda. 
La taxa d’atur a la Línea de la Concepción 
puja fins al 32 per cent.
Realment és escandalós i, per això, els ve-
ïns demanen una intervenció transversal a 
la zona, perquè el teixit social necessita un 
rescat. Està demostrat que, quan aconse-
gueixes avançar en els estudis i arribar al 
Batxillerat, la gent aconsegueix tirar enda-
vant. Quan els veïns tenen oportunitats, en 
general, les aprofiten. Però, evidentment, 
amb aquestes taxes d’atur, és molt fàcil 
caure en la temptació de deixar els estudis, 
apuntar-se a fer de punto i després anar es-
calant dins del negoci. Al final, però, totes 
aquestes històries acaben malament.

Es pot tallar el mercat i el negoci de l’ha-
xix o és pràcticament impossible?
Tallar el negoci de la droga... s’ha intentat 
tantes vegades! Hi ha qui parla de la lega-
lització de la droga, però altres que cre-
uen que la legalització només generaria 
un mercat negre més barat dins el mercat 
blanc. No sé quina és la solució, però histò-
ricament fa la sensació que no es pot aca-
bar amb aquest negoci. Suposem que lega-
litzem la droga. Segurament, l’Estat, com 
ha passat amb el tabac i l’alcohol, imposa-
ria unes taxes. Què passaria? Que hi hau-
ria gent que per no pagar les taxes, tindria 
haixix en B, i es generaria novament un 
submercat. Des d’algunes àrees, contrà-
ries a la legalització, asseguren que l’alli-
berament del comerç no seria una solució. 
Segons ells, el final del negoci passa per 
una educació que ensenyi que les drogues 
no salven una societat, sinó que més aviat 
la podreixen i la corroeixen.



E
l 2 de març va ser el setè dia de la 
invasió russa a Ucraïna. Com ha-
via passat cada dia, centenars de 
persones van sortir al carrer per 
protestar contra la guerra arreu 
del món. També a Rússia. I, tam-
bé com havia passat cada dia, la 
policia russa va detenir desenes 
de persones que participaven en 
aquestes protestes. 
      A Sant Petersburg, la policia 
va arrestar 286 persones. Una 

d’elles, una senyora gairebé octogenà-
ria que protestava amb dues pancartes: 
una a favor de la pau i l’altra demanant la 
destrucció dels arsenals nuclears arreu 
del món. Mentre la resta d’assistents a la 
protesta l’aplaudien, dos policies se li van 
acostar per detenir-la. Més tard van arri-
bar més agents i van acabar enduent-se-la.
 La imatge de vuit agents de policia em-
portant-se per la força una anciana d’aire 
completament inofensiu de seguida va fer-
se viral. La detinguda era Elena Osipova 
que, amb 78 anys, encara té forces per sor-
tir al carrer i, en contra del fred i de la poli-
cia, manifestar-se en contra de la guerra.

Elena  
Osipova: 
L’àvia russa 
que demana 
la pau

“Persones com 
Osipova són 
necessàries 

perquè miren 
més enllà de la 

trinxera i estenen 
la mà en comptes 
de llançar míssils”
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 No era la primera vegada que la dete-
nien. La d’Osipova és una cara habitual a 
gairebé totes les protestes que s’han fet 
els darrers anys a Sant Petersburg, faci 
sol, fred, plogui o nevi, Osipova hi és. Amb 
els seus inseparables dibuixos, ha sortit 
al carrer per protestar contra l’atac al te-
atre Dubrovka, contra la mort d’un infant 
de sis mesos separat de la seva mare, con-
tra cimeres del G20, contra l’atac terroris-
ta en una escola de Beslan, contra la guer-
ra d’Iraq i incomptables causes més.
 Batejada aquests dies com “l’àvia de la 
pau”, Elena Osipova va néixer a Sant Pe-
tersburg l’any 1945, poc després que aca-
bés el setge nazi de la ciutat –aleshores, 
encara Leningrad–. Els seus pares van so-
breviure als més de tres anys de setge, pe-
rò la resta de la família va morir. Sense ha-
ver-los viscut, aquells gairebé 900 dies van 
ser una presència constant durant els pri-
mers anys de la seva vida.
 De setge a setge, amb vuit dècades de 
diferència, Osipova és una dona que car-
rega damunt les espatlles mitja història 
del segle XX i tota la del XXI. Del setge de 
Leningrad que va marcar-li la infantesa al 
setge actual a ciutats com Kíiv o Khàrkiv, 
en el qual demana als soldats russos que 
llencin les armes per ser els “veritables he-
rois del país”.
 Artista que va estudiar a la mateixa es-
cola que el pintor Marc Chagall, sempre 
assisteix a les manifestacions amb pan-
cartes que ha pintat ella mateixa. Són pòs-
ters amb missatges de denúncia o d’espe-
rança, molts dels quals va exposar fa uns 
anys a la seu de l’opositor Partit de la Lli-
bertat Popular, en la seva primera mostra 
en solitari.
 Hi ha poques coses més binàries que 
una guerra. O estàs amb els uns o estàs 
amb els altres. I, tanmateix, és quan els 
ponts són més necessaris. Persones com 
Osipova són necessàries perquè miren 
més enllà de la trinxera i volen estendre 
la mà en comptes de llançar míssils, que el 
diàleg s’obri camí per allà on ara circulen 
tancs.
 Només en la primera setmana de guer-
ra, la policia russa va detenir més de 7.600 
manifestants. Tot i les detencions, les pro-
testes no es van acabar. Pocs dies després, 
Elena Osipova tornava a sortir als carrers 
de Sant Petersburg per manifestar-se 
contra la guerra.

rAmon rAdó

El PErfil



H i ha paraules que necessiten poc oxigen. 
Per exemple la paraula aquí, la paraula 
avui, la paraula veu. Veu és una paraula 
curta, carregada de coratge, un xic in-
dòmita. Com les altres i com la llengua 
parlada, s’ha de respirar. Abastem l’ai-
re suficient per acollir-la en la intimitat 

del que som. Què som? Com ressonen les paraules respi-
rades? Quina dimensió de l’existència es mobilitza en l’ai-
re articulat per la veu?
 La veu no es pot mastegar ni es pot inhalar. No és com 
l’oliva del vermut. La veu surt del més pregon, per fer-se 
sentir, encara que a vegades diem que no ens sentim la 
veu. La llengua hebrea diu ruah l’alè de Déu. La llengua 
grega diu pneumá –inspiració–. L’indret del timbre i el to 
és la cavitat bucal, la gola, la faringe, el diafragma. Doble 
direcció de l’aire que belluga les paraules de l’ésser par-
lant, la remor de les ales de l’ocell de Minerva aixecant el 
vol al capvespre. Quan tothom dorm plàcidament, amb 
una respiració regular, el mussol esbufega atabalat. Lla-
vors necessita una branca per seure i tancar els ulls. I 
sentir el vent entre les fulles més altes.
 Aristòtil diferencià entre soroll (psophós) i veu (pho-
né). El soroll que fa la gola quan emet un so de veu esdevé 
un soroll amb significat (phoné semantikós). Llavors res-
pirem la llengua per dir alguna cosa. Què dius? No t’he 
entès bé. Ho pots repetir? Per poder dir alguna cosa cal 
disposar de l’aire en ruta. Quelcom surt enfora per abas-
tar el món, amb la condició de no esgotar-lo. Els altres 
acullen el joc de la respiració per escoltar atentament. 
Quan cantem, ho fem junts i els espais entre les notes fan 
de l’entonació plegats una única respiració.
 Sense aire, morim asfixiats. L’asfíxia desemparaula el 
món, el fa esmorteir, el despobla de mots. Li pren les pa-
raules. Les segresta amb violència. Obre una esquerda en 
l’oxigen parlant. ‘M’ofego’ és una manera de dir em que-
do sense veu. Sense veu deixem de ser nosaltres i ens tro-
bem davant la paret cimentada de la mort.
 La percussió de l’aire va lligada a un cert tipus de re-
presentació, un vincle entre les coses necessàries i les 
desitjables. Sense respirar, sense veu, on queda el desig? 
Perquè el desig, com la veu, encara no l’hem sentit al cent 
per cent. És una mena de punyent sordera íntima.
 Una societat de veu mecànica, de Siri o de Google 
Maps, en què et puc ajudar? no necessita l’aire per parlar. 

L’escalfor de les paraules ha quedat arraulida. Grinyola 
per dins de la màquina i els circuits binaris.
 Una societat de l’asfíxia és també una societat de la 
xerrameca inútil i del mutisme condensat. Sortir de la so-
cietat de l’asfíxia és difícil.
 Per recuperar l’oxigen no necessitem el medicament 
ni la teràpia, sinó la paraula recremada pel sol, que res-
catem de l’assolellada infinita per donar-li una mica d’ai-
gua fresca a l’ombra d’un nou espai: aquest espai pot ser 
un escenari on ressonin les veus i pugui circular cofoi l’ai-
re. Un lloc on emparaular el món i els seus imaginaris so-
ta la forma de l’obra contada per uns personatges, d’un 
decorat i una posada en escena polisèmiques. L’espai de 
l’escenografia, en els seus colors, formes i mots flotant 
alegrement, resta obert a fer-se parèntesi de l’atmosfe-
ra irrespirable que vivim a fora. Les màscares del drama, 
la tragèdia o la comèdia permeten que l’aire circuli altra-
ment, incontaminat. En aquest lloc no calen depuradors 
ni ventiladors ni aires condicionats. S’hi respira l’aire de 
la llengua parlada. És així com, un lloc on respirar, aques-
ta cosa que falta per viure, pot ser, clarament, per exem-
ple: una escola, un temple, un teatre.

AnnA PAGès
Respirar la llengua parlada
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oPinió

“‘M’ofego’ és una 
manera de dir em 
quedo sense veu. 
Sense veu deixem 
de ser nosaltres i 
ens trobem davant 
la paret cimentada 
de la mort”
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dilEmEs ètics

A qui beneficia la nova llei  
de protecció dels animals?

sorAyA HErnÁndEz

L’avantprojecte de Llei 
de Protecció Animal ha 
generat debat en múltiples 
direccions. Aconsegueix 
realment el benestar 
animal? Perjudica a 
l’economia relacionada amb 
l’ús recreatiu dels animals? 

A
l llarg de la història de la huma-
nitat han estat diversos els filò-
sofs que han reflexionat sobre 
la possibilitat que els animals 
estiguessin dotats de qualitats 
emocionals o intel·lectuals. 
Amb l’avançament de la cièn-
cia va quedar clara l’existèn-
cia de sistemes nerviosos, més 
o menys desenvolupats, a ve-
gades només amb la presència 
d’unes poques cèl·lules sen-

sitives, que deixaven constatada la idea 
que els animals poden sentir dolor i, per 
tant, havien de ser protegits. L’aprovació 
aquest febrer de l’avantprojecte de la Llei 
de Protecció Animal per part del govern 
espanyol és un pas endavant en tant que, 
en paraules de la ministra de Drets Soci-
als, Ione Belarra, “a Espanya el maltracta-
ment ha tingut total impunitat”.
 La llei atorga la qualitat de ser sensi-
ble als animals, prohibeix la venda en bo-
tigues, la cria d’espècies al·lòctones, l’ús 
d’animals a circs i a televisió. També obli-
ga a posar-los xip, a esterilitzar-los, a fer 
un curs de tinença responsable, a no dei-
xar-los sols més de 24 hores. I, l’abandona-
ment pot penar-se amb sis mesos de presó 
i multes quantioses.

 Però, s’han alçat veus crítiques en con-
tra de la llei. Han estat els col·lectius histò-
ricament relacionats amb l’ús recreatiu o 
professional dels animals, com ara els ca-
çadors, els que han recordat que la nova 
norma restringeix tradicions culturals que 
s’haurien de preservar. Altres que veuen 
els seus negocis perillar, han posat el focus 
sobre la manca de respecte al seu mitjà de 
subsistència i la criminalització.
 La sorpresa ha estat que fins i tot as-
sociacions animalistes han demanat una 
reflexió més profunda, ja que consideren 
que la llei no es basa en l’evidència científi-
ca, sinó en creences i especisme: calen cur-
sos per tenir un gos de companyia, però no 
per caçar; els animals són éssers sensibles, 
però es manté la cria intensiva i l’experi-
mentació clínica; no es parla de la tauro-
màquia; no es poden comprar animals a 
les botigues, però si als criadors; no es po-
den fer servir animals a la televisió, però sí 
com animals d’assistència.
 La queixa s’ha fet gran en diferents 
sectors: s’està posant en perill el mitjà de 
subsistència de moltes famílies amb una 
llei ambigua i que no ha considerat l’evi-
dència científica o les normatives europe-
es de benestar animal. Tot i tenir en comp-
te l’impacte negatiu per a moltes famílies, 

la manca de consens entre els especialis-
tes i l’especisme detectat: és ètic posar en 
marxa aquesta llei? S’està aconseguint re-
alment el benestar animal?
 Caldria valorar, en primera instància, 
si la norma està ben elaborada, si es ba-
sa en lleis europees prèvies i si s’ha con-
sultat els experts en la seva redacció per 
tal d’assegurar que està justificada i, per 
tant, dona un primer pas important en la 
protecció animal, encara que això sigui un 
perjudici per a moltes famílies.
 Des d’una perspectiva més equitativa 
es podria reconèixer que, ja que la llei no 
donarà resposta a totes les demandes so-
bre protecció animal potser s’ha de redac-
tar amb més cura i anticipar les possibles 
conseqüències negatives que la seva apli-
cació podria tenir en una economia que es 
basa en gran part en l’ús dels animals.
 Una darrera opció seria reconèixer 
que una llei que no pugui protegir tota la 
vida animal sense crear jerarquies potser 
és una utopia en la nostra societat actual i, 
per tant, anteposar drets animals als drets 
de les persones no té sentit.
 Cal recordar la importància del debat 
i del diàleg per poder arribar a consensos 
i fer passos per assegurar que qualsevol 
mena de violència pugui ser eliminada.

280 Al voltant de 280.000 gossos i 
gats van ser abandonats o es 
van perdre el 2020 a Espanya, 
un descens del 6,6 per cent 
respecte al 2019, segons les 
estimacions elaborades per la 
Fundació Affinity a partir dels 
animals recuperats per 
societats protectores, ajunta-
ments i consells comarcals.

Gats i gossos 
abandonats
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oPinió

Q uan amb prou feines hem supe-
rat la pandèmia de la covid, ha co-
mençat una nova guerra a Euro-
pa amb la invasió d’Ucraïna per 
part de Rússia. La invasió ha gene-
rat aquests primers dies una greu 
crisi de refugiats que, malaurada-

ment, tot fa pensar que empitjorarà durant les pròximes 
setmanes. Altra vegada hem vist imatges colpidores, 
l’horror de la guerra. No només això: hem tornat a parlar 
d’una potencial crisi nuclear. És ben bé com si haguéssim 
fet un pas enrere; quan pensàvem que ja estàvem al se-
gle XXI, de cop i volta, sembla que haguem tornat al XX.
 La invasió d’Ucraïna és un una agressió flagrant per 
part de Rússia. Els especialistes en relacions internaci-
onals han estudiat, a nivell teòric, els factors que poden 
explicar (que no justificar, aquí no ens movem en el ter-
reny normatiu sinó positiu o explicatiu) els conflictes i 
les guerres. No és sempre evident identificar quins són 
els factors que han fet esclatar un conflicte. Per comen-
çar perquè, a priori, els actors polítics i governants si són 
racionals malgrat estar enfrontats, haurien de ser capa-
ços d’arribar a acords que permetessin evitar els danys 
terribles que són inevitables quan esclata una guerra. Dit 
d’una altra manera, si deixem de banda les raons pato-
lògiques, els líders polítics racionals haurien d’entendre 
que és sempre preferible arribar a algun tipus d’acord 
avui que redueixi els elevats costos que la guerra tindrà 
per les parts implicades l’endemà. La racionalitat, doncs, 
hauria d’evitar ex-ante potencials conflictes futurs.
 Tot i això, hi ha ocasions en les quals aquest acord ra-
cional inicial resulta impossible. Fins i tot amb tota la di-
plomàcia del món, els actors polítics racionals poden ser 
incapaços d’arribar a un acord que aturi la guerra. Els es-
tudiosos de les relacions internacionals han mostrat que 
hi ha dos mecanismes, dues raons, que poden provocar 
que el conflicte sigui inevitable: els problemes d’infor-
mació i els problemes de credibilitat. Els problemes d’in-
formació es donen quan una de les parts no té informa-
ció real sobre les intencions i la situació o capacitats de la 
contrapart. Mentre que els problemes de credibilitat es 
donen quan una de les parts no es pot comprometre de 
manera creïble a no iniciar determinades accions en el fu-
tur. De fet, però, l’escenari més perillós es produeix quan 

passen les dues coses alhora: una de les parts no pot co-
municar de forma creïble a la contrapart les seves capa-
citats i intencions futures.
 En el cas de la invasió d’Ucraïna entren en joc aquests 
mecanismes. Per exemple els problemes d’informació so-
bre la contrapart. Només els serveis d’intel·ligència nord-
americans van encertar a l’hora de predir que la inten-
ció de Rússia era arribar fins a Kíiv en uns pocs dies. Va 
predominar, entre els analistes occidentals, una greu in-
genuïtat sobre quines eren les intencions de Vladímir 
Putin. Però també Putin va errar a l’hora d’anticipar les 
capacitats i voluntats de les contraparts. Primer perquè 
va infravalorar la capacitat de resistència dels ucraïnesos 
–esperava arribar a la capital en uns pocs dies–. Segon, 
perquè tampoc va anticipar que la capacitat de coordi-
nació dels occidentals a l’hora d’imposar sancions seria 
elevada. Tercer, Putin va sobrevalorar també la seva prò-
pia capacitat i no va tenir en compte la desmoralització 
de les seves tropes. Per tant, assumint que Putin és un 
actor racional, és evident que no va anticipar correcta-
ment aquests tres factors. Allò que fa més basarda, però, 
és pensar que altres raons patològiques, com serien les 
motivacions imperialistes i venjatives, també estiguin ju-
gant un paper explicatiu important.

FrAncEsc AmAT
Temps convulsos de guerra
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tEndènciEs

El ritual de la neteja  
de la mort

judiTH ViVEs

Després de la màgia de l’ordre de Marie Kondo, ara s’imposa des de 
Suècia el concepte ‘döstädning’, una moda que promou la necessitat 
de deixar les coses ben arreglades abans de morir.

F
a un parell o tres d’anys vam viure 
el boom de Marie Kondo i els seus 
consells per mantenir l’ordre a ca-
sa nostra. La seva teoria es basa en 
desfer-se de tots els objectes, lli-
bres, roba i altres coses que no fem 
servir i que ocupen un lloc inneces-
sari. Dels països nòrdics arriba ara 
una altra tendència que té coses en 
comú en la filosofia de Marie Kon-
do, però que té un enfocament i fi-
nalitat diferent. La tendència es 

coneix amb el nom suec de döstädning, un 
terme format de la unió de dö (mort) i städ-
ning (neteja). La neteja de la mort, doncs, 
fa referència a una mena de ritual que s’es-
tà imposant entre un sector de la població 
sueca de certa edat. Es tracta, com es pot 
deduir pel seu nom, de fer una neteja d’ob-
jectes i coses que hem acumulat al llarg de 
la vida. La finalitat és deixar les nostres co-
ses en ordre davant la “proximitat” de la 
mort. Per això, el döstädning és una acció 
que fan persones a partir de seixanta anys. 
 La proposta pot plantejar alguns dubtes: 
ens hem de desfer de les coses que ens han 
acompanyat durant la vida a mesura que ens 
fem grans? No tenim dret a gaudir dels ob-
jectes i records en els darrers anys? Els de-
fensors d’aquesta tendència l’expliquen des 
d’un altre punt de vista. Es tracta de facili-
tar feina a les persones que es quedaran des-
prés de la nostra mort. Qui no s’ha trobat mai 
en el dilema de decidir què fer amb les coses 
dels seus pares, avis o éssers estimats que 
han mort? En aquest sentit, el döstädning 
seria una acció de neteja i ordre en què som 

nosaltres mateixos els que decidim que serà 
de les nostres coses un cop ens morim. 
 El concepte de döstädning ha estat defi-
niti per Margareta Magnusson en el llibre El 
arte sueco de ordenar antes de morir. Mag-
nusson, que s’autodefineix com “una sue-
ca d’entre vuitanta i cent anys”, va escriure 
aquest llibre quan va quedar vídua i va haver 
de decidir què feia amb tot allò que el seu ma-
rit havia deixat. Magnusson entén el ritual de 
la neteja de la mort com un acte generós en-
vers els familiars, però també creu que ens 
ajuda a nosaltres mateixos. En aquest sen-
tit, el döstädning s’ha d’entendre com un ri-
tual de meditació, de balanç de la nostra vida 
i d’organització de cara a afrontar la nostra 
etapa final. Assegura, com Kondo, que ens 
hem de desprendre de les coses innecessàri-
es per ser més feliços. Segons ella, la clau del 
procés és que sigui agradable, no un moment 
trist o depriment. Si ho fem així, el ritual de la 
neteja de la mort ens ha de fer adonar de tot 
el que hem estimat, viscut i gaudit en vida.

La japonesa Marie Kondo, l’auto-
ra de la màgia de l’ordre, proposa 
que analitzem els nostres objec-
tes reflexionant sobre si ens apor-
ten alegria o felicitat. La proposta 
de Magnusson és que ens pregun-
tem si algú altre serà més feliç si 
conservem determinades coses. 
És a dir, que pensem a deixar als al-
tres les coses que els pugui ser re-
alment significatives i ens desfem 
de la resta. 

difErènciEs amB 
El mètodE Kondo
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oPinió

H i ha qui té l’art de saber condensar en 
poques paraules experiències vitals 
carregades de sentit. Això vaig pensar 
en sentir, fa poc, la cançó Desaprenent 
de Sergi Carbonell, exmembre del grup 
Txarango.
     Afirma ell en aquesta cançó: “Apren-

dre a mirar un camí a l’interior, expandir els confins per 
poder ser molt més jo... Seguir polint les arestes del cor, 
seguir en guerra amb les coses que de mi el món espera 
i no vull, per inèrcia, acabar fent-les. Entendre qui soc, 
procurar escoltar-me més, perdonar-me i ser més bri-
llant en la foscor, acceptar que també jo tinc por. Desves-
tir-me les armadures i els seus murs, i celebrar-me, ce-
lebrar-me tan nu”. Molta profunditat per expressar en 
poques ratlles el procés d’esdevenir persona en un món 
on, certament, cada vegada costa més ser un mateix. Ser 
veritablement el que som i no el rol que ens toca jugar o 
allò que els altres esperem de nosaltres.
 I escoltant la cançó vaig recordar una anècdota que 
explica Jorge Mario Bergoglio quan estava de rector a 
una parròquia de l’Argentina. Comenta que a l’església 
acudia sovint una mare amb fills petits a qui el marit ha-
via abandonat. No tenia feina fixa, feina feinetes eventu-
als i quan no en trobava no tenia més remei que exercir 
la prostitució per alimentar als seus fills. Des de la par-
ròquia l’ajudaven a través de Càritas amb lots de menjar 
i altres ajudes. Un dia, pels volts de Nadal, va acudir amb 
els seus fills i va demanar per Bergoglio. Ell va sortir a re-
bre-la i ella li va dir que anava a donar-li les gràcies. Ah!, 
ja ha rebut el lot d’aliments li va dir ell... Sí, li va contestar 
ella. D’això també li dono gràcies però jo he vingut a agra-
ir-li sobretot que vostè no hagi deixat de dir-me mai “se-
nyora”. I és que aquell bon home va saber mirar aquella 
dona com ningú mai l’havia mirat. Va saber mirar-la no 
pel que aparentava, no pel que li tocava fer, sinó pel que 
realment era, una persona. Amb els mateixos drets i dig-
nitat que qualsevol altra. Algú amb una llum a dins que 
podia brillar per sí mateixa. Algú que vivia per estimar.
 Vivim però en un món d’aparador i de façana. Un món 
on tothom s’esforça en aconseguir likes a les xarxes so-
cials a costa d’aparentar el que faci falta. La qüestió és 
obtenir el reconeixement des de la nostra epidermis o 
aparença i si per aconseguir-ho m’he d’inventar falses 
identitats o modificar les meves imatges o vídeos, doncs 

per a això existeixen les noves tecnologies, al servei de la 
falsedat.
 Però en el fons, com diu el filòsof i escriptor coreà 
Byung-Chul Han, aquest món de la virtualitat i l’aparença 
no ens fa gens feliços. La felicitat o la pau interior estan 
vinculades a la nostra veritat més veritable, a allò que ge-
nuïnament som, no al que fem, ens toca fer o adulterem 
per encaixar on sigui. I encara que sigui un procés que re-
sulti dolorós o anar a contracorrent del món, al capdavall, 
és el que t’acaba conferint la plena llibertat i serenitat de 
l’ànima.
 Esdevenim persones a partir de l’encontre amb la 
profunditat de l’altre, perquè és en aquesta fondària on 
descobrim allò que som en essència. I el que som és Llum, 
energia, pols d’estrelles, realitat amorosa i creativa que 
es transforma contínuament... El problema és que no ens 
ho creiem i vivim cercant a fora el que tenim a dins. Ser 
persona suposa exercitar-nos en aquesta sàvia travessa 
cap a l’interior de nosaltres mateixos i dels altres per es-
coltar, per escoltar-nos més i meravellar-nos del potenci-
al que portem a dins. Hi ha massa sorolls i imatges falses 
que ens confonen i distreuen. Diu Byung-Chul Han que el 
soroll digital de les grans ciutats està desplaçant el vuit i 
el silenci necessaris per a descobrir-nos i trobar-nos com 
a persones. Sabem el camí que ens porta, tindrem el co-
ratge de seguir-lo o ens deixarem arrossegar per la inèr-
cia de l’afalagament i la comoditat?

mAr GAlcErAn
Ser persona
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“La felicitat o la 
pau interior estan 
vinculades a allò que 
genuïnament som, no 
al que fem, ens toca 
fer o adulterem per 
encaixar on sigui”
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— Les armes 
allargaran la guerra. 
I al final s’acabarà 
negociant. Per què 
no negociem abans?

— Em sorprèn 
encara que l’única 
solució de la UE 
sigui l’enviament 
d’armes. 
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Saragossa, entre el anys 
2003 i 2018. El 2011 va ser 
escollida Presidenta de 
WILPF Espanya (Lliga 
internacional de Dones per la 
Pau i la Llibertat), càrrec que 
va mantenir fins al 2019 quan 
va ser nomenada Presidenta 
d’Honor. També forma part 
de la Xarxa Acadèmica de 
WILPF Internacional.

(Barcelona, 1951) Llicenciat 
en Ciències Químiques per 
la Universitat de Barcelona. 
Militant de grups pacifistes i 
no-violents des dels anys 
setanta, com ara el Grup 
d’Amics de l’Arca, la Marxa 
de la Llibertat, el Casal de la 
Pau de Barcelona, el 
Col·lectiu d’Acció No-
Violenta o el moviment 
d’objecció de consciència. 
L’any 1983, va participar en 
la creació de FundiPau, 
entitat de la qual n’és 
president des del 2016.

carmEn 
maGallón

antoni 
solEr  

la convErsa
GuErr a a ucr aïna
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La guerra ha tornat a Europa. En termes 
de valors, el conflicte entre Rússia i 
Ucraïna quines conseqüències creuen 
que pot tenir?
carmEn maGallón — S’ha desenvolupat 
una onada de solidaritat amb els refugiats 
ucraïnesos, que està molt bé, però que no 
hem vist en els casos dels refugiats sirians, 
per exemple, o en altres guerres recents. 
Per altra banda, manca un moviment per 
la pau, una acció política de la societat ci-
vil, una intervenció per aturar la guerra; és 
minoritari aquest posicionament polític.  
Hi ha una carència de cultura en el terreny 
de la política internacional. En altres oca-
sions, a finals dels anys vuitanta durant la 
Guerra Freda, es va aixecar tot un movi-
ment europeu per desmuntar l’escala de 
tensió entre els dos blocs enfrontats. . 

antoni solEr —Sempre s’acostuma a dir 
que la veritat és la primera víctima quan 
es produeix una guerra. És molt difícil sa-
ber exactament què està passant. Tot de-
pèn de les fonts que ens informen, de la se-
va versió. Nosaltres sembla que tenim més 
consciència de la censura que hi ha a Rús-
sia, però tampoc sabem si les informaci-
ons que ens arriben d’Ucraïna estan me-
diatitzades. L’odi, quan es produeix una 
agressió d’aquestes característiques, és 

l’altra cara de la moneda i s’expressa amb 
tota la ràbia des de les entranyes. Expres-
sions d’odi, massa contundents; la polarit-
zació entre bons i dolents. Personalment 
em sorprèn que tothom estigui d’acord en 
què la guerra és una autèntica catàstrofe, 
però que al mateix temps les reaccions si-
guin tan diferents: mentre uns demanen 
que la guerra s’aturi i que no es torni a pro-
duir, els altres demanen més armes, més 
militarització i justifiquen l’existència de 
l’exèrcit.

En aquesta guerra s’ha creat una narrati-
va en què sembla clar qui són els bons 
(els ucraïnesos) i qui són els dolents (els 
russos) dels conflicte i ho diem a més així 
en general, pel broc gros. Això no ha 
estat tan evident en altres conflictes, 
com per exemple la guerra dels Balcans, 
la darrera que havíem viscut. És perillosa 
aquesta visió simplista de la guerra?
c.m —En aquest cas, sí, se n’ha escollit una 
part, la ucraïnesa, perquè es tracta d’una 
invasió i s’ha demonitzat la figura del pre-
sident rus, Vladímir Putin, per la seva ac-
titud de domini i comportament que viola 
el dret internacional. A la guerra de Bòs-
nia no hi va haver aquesta reacció. A més, 
juntament amb el suport europeu a Ucraï-
na per frenar Putin, ha crescut un corrent 

modErAT PEr
joAn sAlicrú

La invasió d’Ucraïna per part 
de l’exèrcit de Vladímir Putin 
suscita diversos interrogants 
sobre el paper que hem de 
tenir des de la resta de països 
d’Europa i ens fa reflexionar 
sobre elements com la 
glorificació dels civils armats 
o el paper de les dones.

Secció elaborada  
amb la col·laboració de



d’exaltació de l’heroisme lligat a la defen-
sa de la pàtria. Des del feminisme pacifis-
ta pensem que l’amor a la pàtria no s’ha de 
mostrar a través d’aquesta noció d’hero-
isme unida a les armes. A la guerra de Bòs-
nia, el grup de Dones de Negre va mostrar 
un sentit de l’heroisme i la pàtria dife-
rents, no lligat a matar i morir. Elles deien 
que la pàtria eren les cançons, les olors, els 
menjars, la vida dels humans, però en cap 
cas era un territori pel qual havien de ma-
tar. Ara sembla que s’imposi la visió bel-
licista per unanimitat, una visió que repro-
dueix els estereotips de gènere: les dones i 
els fills se’n van del país, encara que potser 
algunes, les que menys, es queden lluitant. 
Val a dir que l’heroisme pot ésser consi-
derat des d’una altra perspectiva, des de 
l’acció noviolenta. Hi ha accions noviolen-
tes, plantejades pel pacifisme, que també 
tenen aquesta càrrega de valor. Hi ha els 
moviments de resistència civil, les perso-
nes que es col·loquen desarmats davant 
dels combois militars per aturar-los. No 
obstant això, aquest valor no es ressalta. 
El valor de la noviolència que és l’alterna-
tiva de pensament i acció és el que caldria 
subratllar. 

Quins casos destacaria? 
c.m — Un exemple clar seria la russa Elena 
Osipova que va sortir a manifestar-se als 
carrers de Sant Petersburg amb pancar-
tes a favor de la pau i va acabar detingu-
da per la policia. I altres. Manquen exem-
ples grupals, com va ser el cas de les Mares 
de Soldats Russos que durant la guerra de 
Txetxènia van anar a buscar els seus fills 
al capdavant de guerra. La polarització és 
un tret del moment, però un dels valors 
de la cultura de pau és precisament tren-
car amb els bàndols. No es pot identificar 
els governants amb tot un poble. Cal tren-
car la idea de la unanimitat dels bàndols. 
M’han explicat situacions d’infants russos 
i ucraïnesos residents a Espanya que s’han 
enfrontat a l’escola. Cal treballar per dir 
“estem tots junts” contra aquesta guerra-
invasió. De manera diferent, tinc l’exemple 
de l’alcalde del meu poble, Alcañiz (Teru-
el), Ignacio Urquizu, que va convocar una 
manifestació en contra de la guerra con-
vidant russos i ucraïnesos. Aquest és un 
valor molt important, saltar per sobre de 
les dues barreres i simbòliques i junts con-
frontar-se als líders bel·licistes.

A les manifestacions en contra de la 
guerra s’evidencien contradiccions: els 
ucraïnesos residents a casa nostra no 
demanen aturar les hostilitats sinó armes 
per vèncer a Rússia. Com ho viviu?
a.s— Qualsevol que davant d’una agres-
sió no tingui dubtes o contradiccions s’es-
tà enganyant. Enfront d’un drama com 
aquest es poden entendre totes les reac-
cions. A mi em sembla trist que  una ma-
nifestació en contra de la guerra s’hagi 
fet quasi en contra dels desitjos de la co-
munitat ucraïnesa a Barcelona. També és 
veritat que era difícil harmonitzar les du-
es postures: més armes contra la deman-
da de deixar d’enviar armes, però hau-
ríem d’aconseguir estar al costat de les 

víctimes. Evidentment, hi ha una contra-
dicció dolorosa i difícil de fer. Des del mo-
viment per la pau, hi ha dues afirmacions 
molt clares a pronunciar: primer de tot, 
preguntar-nos si enviant més armes hi 
haurà menys morts. I la segona és posar en 
valor que allò que pot fer inviable l’ocupa-
ció russa és la resistència noviolenta: la de-
sobediència de la gent ucraïnesa, els actes 
heroics d’interposar-se davant dels tancs, 
de fer plorar soldats russos. O, per l’altra 
banda: manifestacions de la població rus-
sa contra la guerra en el marc d’una re-
pressió duríssima. Aquestes són les coses 
que generaran que hi hagi menys morts. 
És evident, però, que hi ha dolor, contra-
diccions i es compren la reacció del po-
ble ucraïnès de defensar-se. Des del paci-
fisme, entenc que és necessari reaccionar 
contra l’agressió, però cal humanitzar-la, 
civilitzar-la i això és la noviolència.

c.m — Les armes allargaran la guerra i les 
morts. I, al final de tot, s’acabarà negoci-
ant. Per què no negociem abans i que no hi 
hagi més morts? És una irracionalitat con-
tinuar reproduint el bel·licisme històric. 
Podrien haver deixat entrar a les tropes 
russes fins al final i després oposar-hi re-
sistència civil, accions de no col·laboració. 
Però enviar més armes només alimenta el 
negoci de les armes i extreu recursos ne-
cessaris per altres objectius molt més va-
luosos. És una reacció que pensàvem que 
ja no es produiria més a Europa.

Precisament, en aquest context, hem vist 
com s’està lloant la valentia dels civils que 
es llancen a lluitar contra la invasió. S’està 
naturalitzant molt ràpidament que els ciu-
tadans participin de l’exercici de la violèn-
cia. Quina opinió els mereix, això?
a.s— Enfront d’una injustícia flagrant o 
una violació de drets humans, la primera 
reacció que cal exigir és la mateixa reacció. 
El pitjor és la passivitat. I no podem con-
formar-nos o deixar que la gent pateixi i si-
gui trepitjada. Per tant, és positiu aquesta 
indignació que ens mobilitza. Però no ens 
podem quedar aquí perquè aquesta reac-
ció té molt de mític, d’ancestral, de tes-
tosterònic: “el més fort i el més valent”. 
En l’imaginari col·lectiu només surt com a 
reacció possible la violència, com si no hi 
hagués una altra alternativa entre la vio-
lència i la passivitat. Entre aquestes dues 
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— És trist que  una 
manifestació en 
contra de la guerra 
s’hagi fet quasi en 
contra dels desitjos 
de la comunitat 
ucraïnesa a 
Barcelona. Però era 
difícil harmonitzar 
les dues postures. 



opcions queda molt millor actuar violen-
tament que quedar-se al marge. Però, més 
enllà de la reacció violenta, hi ha altres for-
mes, més civilitzades, humanes i eficaces 
de reaccionar.

c.m — Afegiria un petit matís. Des del fe-
minisme d’arrel pacifista, no volem jutjar 
aquestes reaccions que deia l’Antoni, que 
surten d’una manera visceral. I que estan 
mostrant unes societats en què manquen 
molts valors. Una carència que impedeix 
plantejar-se per què la solidaritat huma-
na, la noviolència, la racionalitat civilitza-
dora i la creativitat per pensar d’una al-
tra manera, no es poden donar també en 
aquest context. El predomini del mercat 
on estem immersos, que ens converteix 
en clients en comptes de ciutadans, ens 
resta altres valors. Anteriors generacions 
vam ser educades en els valors del cristia-
nisme; crec que millor ser educat així que 
en el buit de valors lligat al neoliberalisme 
del mercat. Potser aquest buit ha portat la 
societat ucraïnesa a aferrar-se amb tanta 
força al vell valor de l’heroisme lligat a les 
armes. A això s’hi uneix el fet que les soci-
etats que van viure sota l’ègida de l’URSS 
han estat vacunades contra les grans pa-
raules com a ‘solidaritat’ o ‘suport mutu’. 
Així que no jutjo que els civils hagin pres 
les armes, però no ho puc aplaudir.

Parlem de les dones: si tenim en compte 
les imatges de l’èxode ucraïnès, sembla 
que el seu rol social ha quedat invisibilitzat 
en el seu paper reproductiu. 
c.m —Tant el rol dels combatents ucraïne-
sos com el de les dones que han assumit el 
treball de cures m’entristeixen perquè re-
produeixen els vells rols estereotipats de 
gènere. Al llarg de la història, hi ha hagut 
grups de dones que s’han organitzat i han 
aixecat una veu dissident contra la guer-
ra. Trobo a faltar que dones russes i ucra-
ïneses es plantegin el que es van plantejar 
moltes dones als Balcans, que van pro-
testar contra els seus propis líders, con-
tra els propis! Hi ha la força que desmunta 
els bàndols. Ho estan fent algunes dones 
russes –també alguns homes– i confio 
que puguin teixir-se aliances entre dones 
russes, ucraïneses i altres dones europe-
es i del món també. Per dir-ho de mane-
ra clara i alternativa: així no. Ja està bé, ja 
n’hi ha prou, que els homes, en el seu rol 

estereotipat bel·licista, imposin els mè-
todes per resoldre o intentar sortir d’un 
conflicte.

En molts conflictes les dones han estat 
crucials en la reconstrucció social de pa-
ïsos devastats. Quin paper creieu que tin-
drà la dona en la postguerra ucraïnesa? 
a.s— Esperem que pugui tenir-lo, ja que 
moltes vegades queden marginades. So-
vint la característica femenina no es té en 
compte per gestionar els conflictes. Sí que 
és veritat que tant en la guerra com en la 
reconstrucció el paper de la dona és fona-
mental. M’agradaria que no existís aques-
ta diferència de rols, establerta per estere-
otips, però és evident que en el moment de 
teixir complicitats i noves relacions les do-
nes estan menys contaminades per l’odi i 
l’adrenalina, elements que tant dificulten 

la reconstrucció. Un dels mals de la guerra 
és que justament fa molt difícil la reconci-
liació i la reconstrucció, perquè afegeix do-
lor, odi i ressentiment. Aquí sí que hem de 
confiar en el paper de les dones. 
 Però torno amb el d’abans: a mi em 
sorprèn encara que l’única solució que es 
planteja des dels governs i la Unió Euro-
pea sigui l’enviament d’armes, que no hi 
hagi una altra alternativa. I que en aquest 
cas es posin d’acord unanimitats que en 
altres problemes mai es donarien. Hi ha 
un negoci immens però els únics que s’es-
tà beneficiant d’aquesta guerra són els fa-
bricants d’armes. En aquest aspecte hi ha 
una unanimitat de tots els governants que 
em sembla decepcionant. No entenc que el 
poder polític sigui tan cec i seguidista d’in-
èrcies històriques i interessos econòmics. 
Que sigui tan poc capaç de liderar situaci-
ons de canvi i de millores socials reals. 

c.m — Quan parlo de què les dones poden 
jugar un rol fonamental en la construcció 
de la pau, no ho dic perquè siguin dones 
sinó perquè s’insereixen en una tradició 
històrica, al llegat històric de dones que 
s’han resistit a la guerra. Durant la Prime-
ra Guerra Mundial, les sufragistes van ser 
capaces de reunir-se a la Haia i proposar 
mesures per aturar la guerra i aconseguir 
una pau permanent. Les dones estaven ex-
closes de les decisions polítiques i no esta-
ven imbuïdes del paradigma dominant. 
Defensar la pau és una opció, no va lligat 
a una naturalesa. Ho aclareixo perquè ara 
no és l’exclusió allò que ens permet pensar 
diferent, sinó l’opció d’identificar-nos amb 
aquesta línia de pensament i acció. I crec 
que ho podem fer homes i dones, junts, pe-
rò reconeixent l’autoritat d’aquesta tradi-
ció. Perquè el dilema ànima bella –elles– i 
guerrer just –ells– no afavoreix la cultura 
de pau. La pau no ha d’estar a les mans de 
la meitat de la humanitat, ens correspon a 
tots. I en aquest sentit, una altra sortida és 
impulsar la diplomàcia de la societat civil, 
veient que els líders no estan a l’alçada de 
les circumstàncies. Hi ha uns líders que do-
minen i uns altres que representen, però 
tots proposen el mateix. No pot ser! La so-
cietat civil ha d’obrir-se pas i tenir una veu 
pròpia. Ens agradaria que hi hagués una 
conferència internacional de la societat ci-
vil que estableixi altres formes i mirades, 
altres propostes alternatives a les armes.  
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—La societat civil 
s’ha d’obrir pas i 
tenir veu pròpia. 
Ens agradaria 
que hi hagués 
una conferència 
internacional de la 
societat civil que 
estableixi altres 
formes i mirades.

HistòriEs dE Pau
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En aquesta conflicte les dues parts han fet 
lectures diferents del passat i han usat la 
història com a arma de guerra. Quin paper 
juguen els ressentiments històrics? 
c.m —  Hi pot haver ressentiment en 
aquest cas, sense afirmar-ho de manera 
rotunda. Igual que hem tingut problemes 
sorgits de com les societats occidentals 
tracten persones o societats musulma-
nes o determinats països com Palestina, 
aquest tracte diferent ha pogut donar lloc 
a percepcions de què no et respecten, a 

ressentiments. En el cas de Rússia pot ser 
així, ja que el que s’hauria d’haver produ-
ït després de la caiguda del mur era que 
l’OTAN s’hagués dissolt i així es va pro-
metre. Això no justifica la invasió d’Ucra-
ïna, però tampoc no ens eximeix de re-
visar comportaments polítics que han 
pogut generar aquest ressentiment dels 
líders. Crec que ens ho hem de fer mirar.  

a.s— No podem disminuir la responsabili-
tat del president Putin, perquè és qui pren 
la decisió de posar en marxa una opera-
ció que costarà la vida a milers de perso-
nes. Però les guerres no sorgeixen perquè 
sí. Són el resultat d’esdeveniments que ve-
nen d’abans. Així, podem dir que el gran 
responsable de la Segona Guerra Mundial 
és Hitler i els que li van donar suport. Pe-
rò per què arriba al poder? Segurament 
trobem l’explicació en què el final de la Pri-
mera Guerra Mundial va ser una derro-
ta amb humiliació pels alemanys. I aquest 
és sempre l’origen d’un nou conflicte. Al fi-
nal de la Guerra Freda també passa quel-
com semblant: es perd l’ocasió de dissoldre 
l’OTAN i crear un model de seguretat com-
partit que englobés als països de l’òrbita 
soviètica, Europa i els EUA. És molt millor 

una seguretat compartida que la segure-
tat d’uns contra la dels altres, però encara 
som esclaus de la dinàmica del domini. Cal 
un sistema de seguretat compartit. 

c.m— Les dones de la Lliga Internacional 
de Dones per la Pau i la Llibertat, el 1919, 
van criticar el pacte de Versalles, que po-
sava fi a la Primera Guerra Mundial, per-
què posava la llavor d’una altra guerra.  I 
així va ser: dues dècades més tard esclata-
va la Segona Guerra Mundial.

— Les dones de la 
Lliga Internacional 
de Dones per la Pau 
i la Llibertat, el 1919, 
ja van criticar el 
pacte de Versalles; 
deien que posava 
la llavor d’una altra 
guerra. I vint anys 
després així va ser.

— No podem 
disminuir la 
responsabilitat del 
president Putin, 
però és cert que 
les guerres no 
sorgeixen perquè 
sí. Són el resultat 
d’esdeveniments 
que venen d’abans.
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E
n què consisteix l’anomenat pro-
jecte Claudel?
In via treballa amb dones i joves víc-
times de violència masclista, i estem 
especialitzades en l’atenció a aque-
lles dones víctimes de violència se-
xual o víctimes del tràfic de persones 
amb fins d’explotació sexual. Com 

sabem que la violència sexual és una de les 
més devastadores per l’ésser humà, i veient 
les dificultats que presentaven moltes víc-
times per poder abordar a nivell terapèutic 
la seva situació, vam creure oportú imple-
mentar noves estratègies per impulsar la 
recuperació psicològica. I una de les millors 
maneres era utilitzant l’art. El projecte es-
tà en marxa des de l’any 2019 amb fons pro-
pis, i des d’aquest any compta amb finança-
ment de l’administració.

Com es concreta tota aquesta idea?
Oferim a les dones un espai grupal de tro-
bada i de producció artística per crear les 
seves obres, des de les diferents discipli-
nes: fotografia, pintura i escriptura. Ho 
fem en un context de germanor on puguin 
mostrar emocions que sovint no poden ex-
pressar. Al final, també poden compartir a 
través d’exposicions tota aquesta creació 
nascuda d’experiències.
 
Per què vau escollir el nom de Claudel?
En honor a Camille Claudel, una escultora 
nascuda al segle XIX de qui a penes conei-
xem res perquè va ser eclipsada per la seva 
relació amb Rodin. Com moltes dones ar-
tistes que van fer història, no n’hem cone-
gut el seu llegat pel simple fet de ser dona. 

Amb els nostres projectes intentem do-
nar-li el lloc que es mereix. 

Parleu de positivitzar les experiències. 
El que tenen en comú les participants del 
projecte Claudel és que són supervivents 
de la violència masclista. Això els dona 
una fortalesa. Parlem de positivitzar per-
què cal resinificar el dolor de la seva expe-
riència per sortir més enfortides. Han de 
ser conscients d’aquesta força que tenen, 
i han de ser capaces de compartir-la. Han 
pogut sortir de la violència, i això és un fet 
rellevant perquè és molt complicat.
 
A molta gent pot semblar-li sorprenent 
com l’art pot ajudar a combatre les con-
seqüències de la violència masclista.
El projecte s’origina entre les joves de 
l’associació, menors de divuit anys i vícti-
mes de violència sexual, que molt sovint 

“L’art pot ser una teràpia contra 
la violència masclista”

rEdAcció 

La violència masclista és una xacra social que arrosseguem any rere any. Les causes 
sembla que les tenim clares, però com poden les víctimes passar pàgina i avançar? 
L’Associació In Via impulsa el projecte Claudel, una forma de lluitar-hi a través de l’art. 
Irene Andrés és responsable del Servei d’Atenció a les Dones d’aquesta entitat.

GEnt amB valors

escolten la paraula psicòleg i fugen. Però, 
vam adonar-nos que a partir de l’art eren 
capaces d’expressar-se emocionalment, 
perquè les emocions han de poder mos-
trar-se. A partir d’aquesta experiència és 
quan ens adonem de la necessitat de cre-
ar un projecte amb cara i ulls.

Com han viscut la participació en el ta-
ller totes les dones supervivents?
Les dones participants tenen una resili-
ència admirable; aprenem mútuament al 
llarg del projecte Claudel. Les participants 
estan molt engrescades perquè, a l’ha-
ver-hi diferents disciplines, poden encai-
xar amb la que millor se senten, i alhora és 
un treball conjunt. Els textos, les idees, la 
creació ens ha sorprès moltíssim, i és molt 
emocionant. Sovint acabem els tallers amb 
la pell de gallina perquè es genera aquesta 
sororitat entre elles. 
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Per què les classes 
socials no estan 

de moda?
Les desigualtats 

augmenten, però el 
sentiment de pertinença 

a una classe social sembla 
difuminat. És necessària la 

consciència de classe?

oPiniÓ 

Afra Blanco
El sindicalisme com a 
motor de canvi social

entrevista

“Les classes socials ja no 
es vinculen al procés 

productiu”
Joan Coscubiela

oPiniÓ

Ferran Giménez 
Consciència de classe 

o emancipació 
comunitària? 

entrevista

“La dimensió col·lectiva ha 
desaparegut i l’home ha 

passat a lluitar sol”
Santiago López Petit



Dibuixant sobre el tema

Toni BATllori



valors 24

Per què les classes socials no estan de moda?

Podem dir que avui dia existeixen les 
classes socials? 
Si per classe social s’entén el procés que va 
iniciar-se durant la Revolució Industrial i 
el procés d’industrialització de la societat, 
està clar que aquest concepte que corres-
pon a un moment concret no existeix com 
a tal. Fins i tot m’atreveixo a dir que la ma-
nera d’interpretar el concepte que va tenir 
Max Weber també ha evolucionat. Ara, si 
per contra s’entén classe social com a dife-
rències que existeixen en una societat, vin-
culades a diversos factors –la posició dins 
dels procés productiu, els ingressos, el ba-
gatge cultural, l’entorn familiar– està clar 
que les classes existeixen.

Aquestes diferències sembla que s’es-
tan accentuant en els últims anys. 
Sí. En aquest moment, i des de fa un temps, 
s’està vivint un procés d’augment signifi-
catiu de les desigualtats socials, de les ve-
lles i tradicionals –renta i riquesa– però 
també de l’aparició de noves bretxes. 

Si, segons vostè, continuen existint les 
classes socials, considera que hi ha una 

a un procés productiu, això ja no és així. 
S’ha transformat i cal intentar entendre el 
perquè. 

La tecnologia segurament hi ha jugat un 
paper important. 
Al meu entendre, juga un paper fonamen-
tal tot el que s’ha anomenat digitalització, 
el conjunt d’innovacions tecnològiques 
que permeten a les empreses controlar el 
procés productiu sense executar-lo direc-
tament, trossejant-lo, però sense perdre 
el control d’aquest procés productiu i sen-
se perdre el control d’un aspecte bàsic: la 
capacitat de controlar les plusvàlues del 
procés productiu. Però la digitalització no 
només trosseja al treball, sinó que també 
trosseja persones i les seves experiències 
vitals. Això produeix una dificultat d’agre-
gar interessos i també identitats.

Identitats que sembla que han passat 
per davant de la identitat de classe?
Hi ha un nivell de causes que fan mobilit-
zar a un gruix de gent molt important, pe-
rò són causes que tendeixen a segregar-se 
i a platejar-se separades, aïllades o, fins i 

joan coscuBiEla

L’exdiputat al Parlament i al Congrés, advocat i sindicalista 
sosté que el concepte ‘classe obrera’ i el procés 

d’industrialització que el va crear s’ha transformat i resignificat.

TExT: EsTEVE VAllmAjor 

“Les classes socials 
ja no es vinculen al 
procés productiu”

pèrdua d’identitat de pertinença a una 
classe social entre la població, actual-
ment? Sigui cap a dalt o cap a baix.
Sí. El que passa és que el concepte ‘classe 
obrera’, encunyat durant la industrialitza-
ció amb molta força, estava vinculat a un 
procés productiu que concentrava els tre-
balladors en entorns laborals i condicions 
de treball homogenis, per exemple, d’ho-
raris i, fins i tot, de vida. En alguns casos, 
aquests entorns laborals anaven acom-
panyats d’entorns de vida també molt 
homogenis, encara que només fossin les 
colònies de tèxtil, o el simple fet que els 
treballadors ho feien al mateix poble o ciu-
tat on residien, cosa que ara no passa.

Aquest vell concepte de ‘classe obrera’ 
s’ha arribat a glorificar en excés?
Sí, s’ha mitificat molt i, a més a més, obvi-
ava altres aspectes com la qüestió del gè-
nere. Les dones sempre han treballat i des 
d’aquest punt de vista sempre han estat 
marginades i discriminades. El que passa 
és que durant molt de temps no han tingut 
subjectivitat política. Si per classes soci-
als s’entén un concepte homogeni vinculat 
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tot en alguns casos, confrontades. I, sense 
cap mena de dubte, això també incideix en 
el sentiment de pertinença a una determi-
nada classe social.

Algunes persones consideren que 
aquesta pèrdua d’identitat de classe se-
ria causada per l’auge de moviments so-
cials com el feminisme, l’antiracisme o 
la lluita LGTBIQ+.
No crec que es pugui plantejar en aquests 
termes. La pèrdua de centralitat política 
del treball, que en definitiva és també l’ori-
gen d’una debilitat estructural de la lluita 
obrera en termes polítics, té a veure amb 
una cosa que ha passat al llarg de la huma-
nitat: els canvis tecnològics produeixen 
impactes molt importants en les estructu-
res econòmiques i socials i provoquen una 
dislocació, un desajust. Totes les institu-
cions creades durant la industrialització, 
que responien a un espai territorial –Es-
tat-nació–, un espai temporal –temps ana-
lògics– i a una lògica, han saltat pels aires 
i aquesta és la causa profunda. Sempre, 
sempre, sempre darrere d’aquests canvis 
hi ha aquest itinerari: canvis tecnològics, 
mutacions econòmiques, dislocacions so-
cials. És l’itinerari que veiem des de l’etapa 
del capitalisme mercantil i industrial fins 
al capitalisme digital.

Per tant, considera que no podem con-
frontar la lluita de classe amb altres 
lluites identitàries? 
La mitificació del concepte classe obre-
ra ignorava les dones, ja que es va produir 
en un moment en què les dones no tenien 
dret a vot. Fins fa poc, també en alguns pa-
ïsos el vot estava restringit a les persones 
de color. Totes aquestes realitats de desi-
gualtat existien, però no havien adquirit 
una substantivitat política. No crec que es 
pugui confrontar, de cap de les maneres, 
la lluita obrera amb la lluita per la igualtat 
racial o contra la discriminació de gènere. 
El que hem de fer, i aquest és el repte del 
segle XXI, és ser capaços de construir es-
pais que agreguin aquestes lluites, que no 
es plantegin com incompatibles. 

Com podem posar a la pràctica aquesta 
interseccionalitat? 
Sempre poso un exemple. És molt fre-
qüent, quan parlem de la bretxa sala-
rial que pateixen les dones, s’utilitzi el 

“El concepte 
‘classe obrera’, 
encunyat durant la 
industrialització, 
estava vinculat a un 
procés productiu 
que concentrava 
els treballadors en 
entorns laborals 
i condicions de 
treball homogenis. 
Això ara ja no 
és així”

Joan Coscubiela, advocat laboralis-
ta i sindicalista, va ser secretari 
general de Comissions Obreres de 
Catalunya entre 1995 i 2008 i diputat 
al Congrés per Iniciativa per 
Catalunya Verds entre 2011 i 2015. 
També ha estat diputat del 
Parlament de Catalunya i portaveu 
de Catalunya Sí que es Pot a 
l’hemicicle català fins al 2017. En 
l’àmbit assagístic, l’any 2018 va 
publicar Empantanados (Península), 
un repàs polític als anys del Procés i 
les possibles opcions per sortir de la 
cruïlla. Recentment, i arran de la 
pandèmia del coronavirus, ha 
reflexionat sobre les macances del 
sistema econòmic a La pandemia del 
capitalismo (Península).

trajEctòria 
Política i sindical
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concepte ‘sostre de vidre’. Un sostre, invi-
sible, que existeix i impedeix que les dones 
progressin i accedeixin a llocs de respon-
sabilitat dins l’empresa. Això existeix, i és 
un cas de discriminació. Però als mitjans 
de comunicació, es parla molt poc d’un al-
tre fenomen extensament generalitzat: el 
‘terra enganxifós’, que atrapa les dones 
amb salaris més baixos i en condicions de 
treball més dures. Per exemple, totes les 
pujades del salari mínim interprofessio-
nal dels últims anys a qui més han benefi-
ciat han estat a les dones, ja que tenien els 
salaris més baixos. No és el mateix centrar 
l’atenció de les bretxes salarials en el ‘sos-
tre de vidre’ que en el ‘terra enganxifós’. 
S’han de plantejar les dues, però depèn de 
la situació la visió de gènere s’imposa a la 
classe i al mateix temps depèn de com fa-
cis l’anàlisi de classe pots arribar a ignorar 
el component de gènere.

Considera que el nou paradigma tecno-
lògic promou l’homogeneïtzació social o, 

tot el contrari, la segregació per classes?
Al llarg de la història es posa de manifest 
que l’impacte que té la tecnologia a les 
nostres societats no és determinista. No 
hi ha un futur predeterminat, dependrà 
claríssimament de l’acció política i social 
de les societats. En aquest cas, que es trac-
ta de tecnologies que són globals, depèn 
també de la societat global. Un exemple: 
en aquests moments, ja està més que de-
mostrat que els algoritmes, tal com estan 
dissenyats, no només mantenen sinó que 
multipliquen els riscos de discriminació, 
sigui de gènere o raça. El que discrimina és 
l’algoritme o el que ha dissenyat l’algorit-
me? Posar-se a treballar pel control social 
de l’algoritme pot ajudar a determinar si el 
seu ús es fa en benefici de la societat o in-
crementa els seus efectes perversos.

Les dades són un dels altres fronts de 
control social que planteja el futur? 
Cinc empreses dels Estats Units i tres de 
xineses tenen pràcticament el control de 

“No podem 
confrontar la 
lluita obrera amb 
l’antirracisme o 
el feminisme. El 
repte del segle XXI 
és construir espais 
que agreguin 
aquestes lluites”
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totes les dades del món. Això només es pot 
abordar des de la societat i la política. El re-
sultat d’aquesta batalla serà determinant. 
El futur no està escrit, mai és determinis-
ta, depèn de la capacitat que tingui la socie-
tat de governar –en benefici del conjunt de 
la societat– aquestes innovacions tecnolò-
giques. Hi ha una frase de l’historiador Jo-
sep Fontana que diu: “Els homes fem la his-
tòria”. El que passa és que mentre l’estem 
fent no som conscients de la història que 
estem construint. Dependrà, en aquest 
cas, de la societat global. I això li dona 
avantatges als poders econòmics i desa-
vantatges a la política en el sentit ampli.

Tornem a la pèrdua de pertinença de 
classe. No sé si és una pèrdua d’identi-
tat volguda o involuntària. 
Els processos socials d’aquesta natura-
lesa mai tenen una única explicació, i són 
fruit de la confluència de diverses coses. 
Insisteixo molt, molt, molt en defugir les 
explicacions judeocristianes: “Els treba-
lladors ara ja no tenen consciència de clas-
se”. Doncs intento trobar explicacions de 
matriu més marxista. Han canviat les con-
dicions materials, de producció, de rela-
cions socials. I, evidentment, si canvien, 
és normal que canviïn les relacions soci-
als. Això ha anat acompanyat d’un factor 
determinant: tots els models econòmics i 
socials imperants adquireixen també he-
gemonia ideològica. Des de finals dels se-
tanta del segle passat, amb la reacció de 
Thatcher i Reagan, han instaurat una ide-
ologia molt forta. 

Com per exemple?
Han teoritzat que les classes socials no 
existien, han utilitzat perversament el 
concepte de la meritocràcia, culpant a l’in-
dividu de la seva falta de progrés, i han as-
segurat que la democràcia i el mercat es-
tan indissolublement units i això no és pas 
així. S’ha generat un fort sentiment indivi-
dualista, s’ha encunyat un concepte de lli-
bertat al marge de la comunitat i una mer-
cantilització de les relacions socials, on el 
mercat no només s’encarrega de fer la fun-
ció d’intercanviar béns i serveis sinó que 
també és el gran regulador social. Està cla-
ríssim que tots aquests factors han incidit 
en la pèrdua de pertinença de classe.

Hauríem de resignificar o problematit-
zar el concepte de classe mitjana? 
El més divertit del concepte és que ningú 
l’ha acabat de definir. És un concepte amb 
un fort component ideològic, com tots, 
i amb un fort interès: generar la percep-
ció entre molta part de la ciutadania que, 
tot i tenir condicions laborals i de vida du-
res, estaven en un estatus social alt. Preci-
sament, aquesta mena d’emmirallament 
s’ha trencat fa poc amb la gran recessió i 
les posteriors crisis. A vegades, però, no 
només per una pèrdua d’estatus social, 
sinó per una percepció de pèrdua relati-
va. I aquí entra el factor generacional. Un 
exemple personal. No sé si ho he tingut mi-
llor en determinats moments per escalar 
socialment. Vinc d’un barri de classe obre-
ra com la Barceloneta; he pogut estudiar, 
anar a la universitat. Si deixem aquesta ge-
neració excepcional –coincidint amb l’inici 
de la Transició– i comparem a mig termi-
ni la generació dels meus fills amb la dels 
meus pares és molt difícil dir que els joves 
estiguin pitjor que les generacions anteri-
ors. S’ha pensat durant molt de temps que 
la història és ascendent, però mai ha estat 
així. Té cicles llargs i cicles curts.

Però si la població no s’identifica amb 
una classe social com podem treballar 
per erradicar les desigualtats?
La construcció de qualsevol projecte soci-
al i polític que hagi de fer front a aquests 
canvis que s’han produït no pot ser retro 
utòpica, és absurd. Construir un projec-
te social i polític que sigui capaç d’enca-
rar tot el tema de les grans desigualtats 
requereix clarament defugir de qualsevol 
sentiment nostàlgic. No serveix perquè la 
societat sobre la qual s’ha de construir és 
diferent. Seria fer-se trampes al solitari.
 
Ara les campanyes electorals dels par-
tits polítics ja no van adreçades a una 
classe social determinada, sinó que 
busquen el públic més ampli possible. 
Per què passa això?
A diferència dels partits polítics de la soci-
etat industrial del segle XX, articulats en 
funció de l’eix conflicte capital-treball que 
eren partits polítics de classe, ara tots els 
partits són interclassista, fins i tot els que 
no ho saben. Des d’aquesta perspectiva 

té certa lògica. Hi ha un fenomen més in-
teressant: què passa amb aquest col·lectiu 
de gent que no participa en la vida política 
electoral i són els sectors que més neces-
siten la política? Durant molt de temps, la 
política s’ha configurat al voltant d’un cert 
pacte entre les classes mitjanes i les elits, 
excloent a una part de la societat que era 
qui més necessitava les polítiques públi-
ques de distribució i justícia social. Per això 
els partits polítics tenen tendència a anar 
cap al centre. I els partits polítics que cons-
trueixen projectes útils per la gent que ho 
necessita es troben amb la contradicció 
que aquesta gent, en general, té una pro-
funda desconfiança de la política, moltes 
vegades incentivades perquè els interessa 
que la gent no participi.  

En aquest context de pèrdua de perti-
nença de classe, quin paper hi pot jugar 
l’extrema dreta al nostre país?
De la mateixa manera que a França el pes 
de l’extrema dreta en l’àmbit obrer és im-
portant, a Espanya les dades no avalen que 
aquest sigui el factor que aglutini votants.

“Construir un 
projecte social i 
polític que sigui 
capaç d’encarar 
tot el tema de les 
grans desigualtats 
requereix 
clarament defugir 
de qualsevol 
sentiment 
nostàlgic”



valors 28

Per què les classes socials no estan de moda?

Doctor en Sociologia 

FErrAn GiménEz 

consciènciA dE clAssE o 
EmAnciPAció comuniTÀriA?

E
l concepte de classe social ha tingut i té accep-
cions i funcions diverses. En els mostrejos esta-
dístics i estudis demoscòpics, s’associa directa-
ment al nivell de renda o bé es planteja com una 
categoria d’adscripció pròpia: es considera vos-
tè de classe treballadora?, o de classe alta? En 
aquest sentit, es pot dir que la classe respon a 
una organització funcional de la societat (occi-
dental), una categoria per ser utilitzada com a 
variable a l’hora d’establir polítiques públiques, 
de repartir ajudes socials, de dissenyar campa-
nyes electorals o determinades actuacions ur-

banístiques fins i tot.
 Evidentment, es tracta d’una concepció vertical i je-
rarquitzada de la societat, una organització que legitima 
el desigual repartiment de la riquesa, el poder i els recur-
sos socials, culturals i polítics.
 De fet, ja era així a la Grècia clàssica. Els ciutadans 
lliures eren els únics amb dret a participar en la vida pú-
blica i política de l’àgora. I això era possible perquè els 
metecos, estrangers lliures, no hi tenien dret i els esclaus 
s’encarregaven del manteniment material de la societat, 
de la construcció, el camp i les cases riques, en aquest úl-
tim cas, junt amb les dones, vinculades a tasques de cura.
 També des d’aquesta òptica del poder i l’estratifi-
cació, Bourdieu explica la classe social com a forma cul-
tural, com a producte de l’habitus, entès com a sistema 
de disposicions duraderes capaces de generar pràcti-
ques i representacions, lligades a posicions socials que 
combinen diferents nivells de capital econòmic, social, 
cultural i simbòlic. Aquesta proposta ve a explicar com, 

efectivament, no és el mateix viure a Pedralbes que al 
Raval de Barcelona, no solament per les diferències de 
renda dels habitants, sinó perquè aquests participen de 
diferents combinacions de capitals, d’hàbits, que orga-
nitzen de forma jeràrquica formes de lleure, de partici-
pació política, de consum de béns culturals i materials i 
que en definitiva configuren visions diferents del món en 
general: des de dalt i des de baix.
 Altrament, Marx i Engels, esparverats per la degra-
dació vital a la qual els i les treballadores industrials es 
veien sotmeses, erigeixen la classe social com a catego-
ria central del seu materialisme històric i motor del can-
vi social socialista. Aquest marxisme originari estableix 
el proletariat, la classe treballadora de la societat indus-
trial, com a subjecte revolucionari, amb una condició: la 
necessària consciència de classe. Altres pensadors mar-
xistes, com Poulantzas, parlen del paper de l’estat capi-
talista com a generador de desigualtat i de la invenció de 
la classe mitjana, o petita burgesia, com a mecanisme de 
legitimació d’aquesta desigualtat, suposadament meri-
tocràtica que, en cas de veure qüestionat el seu statu quo, 
degenera en el feixisme.

Consciència col·lectiva d’opressió comuna
Sense temps per endinsar-nos en aquestes qüestions, sí 
cal recordar, al fil de la consciència de classe, que les revo-
lucions socialistes més exitoses, la soviètica i la cubana, 
no van partir precisament d’una classe proletària orga-
nitzada i conscient de si mateixa com a grup sinó que van 
concórrer altres fonts d’identitat col·lectiva com ara la 
nacional, l’ètnica o la d’una identitat col·lectiva d’opres-
sió comuna.
 En l’actualitat, ens trobem davant un nord global 
postindustrial, a costa d’un sud global espoliat, amb una 

“El subjecte del coneixement històric és la mateixa classe 
oprimida, quan lluita.” (Walter Benjamin)
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societat hiperindividualitzada, hiperconnectada, amb 
espais sociocomunitaris segmentats i un pes minvant 
del treball en la vida de les persones. La desigualtat, en 
termes de riquesa i renda, arriba a quotes mai vistes en 
la història de la humanitat, a costa de l’abandonament i 
la precarització d’una immensa majoria de la població. 
 En aquest escenari, més que delimitar la classe soci-
al, ens ha de preocupar com generar eixa consciència col-
lectiva d’opressió comuna, per tal d’assenyalar els res-
ponsables d’aquesta ignominiosa situació i dissenyar 
estratègies per revertir-la. No és pas una tasca senzilla, 
tenint en compte que les elits corporatives-extractives 
tenen uns potents aliats entre les societats precaritza-
des: la classe política. Estat i mercat són cada cop més 
inseparables, ja que el primer s’ha retirat del seu paper 
protector-benefactor per sotmetre’s als imperatius fi-
nancers globals de l’especulació i el desviament de fons 
públics cap a beneficis privats, siga en forma de rescats 
bancaris, estímuls empresarials o elusió fiscal.

Una lluita contra els de dalt
Per tant, la solució passa forçosament per recuperar l’au-
tonomia d’allò social, de (re)teixir comunitàriament, amb 
les veïnes, siguen repartidors, metgesses funcionàries 
o postdocs a la universitat. És construir una comunitat, 
no sé si des d’hàbits diversos, no jerarquitzats, si és que 
tal cosa és possible. Una comunitat, en tot cas, cosida de 

“Més que delimitar 
la classe social, ens 
ha de preocupar 
com generar 
la consciència 
col·lectiva 
d’opressió comuna, 
per tal d’assenyalar 
els responsables 
de la ignominiosa 
desigualtat”
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Ferran Giménez Azagra és doctor en Sociologia per la 
Universitat de País Basc i professor col·laborador de la UOC 
dels graus d´Educació Social i Psicologia

diferents identitats i subjectivitats col·lectives, amb una mira-
da interseccional, capaç d’assumir tots els eixos de desigual-
tat possibles, on hi caben les militàncies nacionals, socials, sin-
dicals o de gènere: pensionistes, treballadores domèstiques, 
manters, sindicats d’habitatge, autònoms, treballadors pú-
blics o grups LGTBIQ+. Només assumint aquesta pluralitat de 
legitimitats és com la lluita es pot articular, des de baix; des de 
la solidaritat però també des de la confrontació. Contra els de 
dalt, contra les corporacions, el capitalisme de plataforma, els 
organismes internacionals i les institucions estatals i subesta-
tals que contribueixen a aquesta despossessió col·lectiva i em-
pobriment programat de totes.
 Aquesta nova configuració ja està en marxa i és, també, 
gràcies a les xarxes socials, un terreny comunicatiu en dispu-
ta, en el qual missatges i discursos contrahegemònics poden, 
encara que no en les mateixes condicions, qüestionar i impug-
nar els relats neoliberals de l’opressió i la desigualtat. Poden 
denunciar els talls de subministrament elèctric a famílies vul-
nerables, com també poden convocar a defensar el desnona-
ment d’una família per part de la policia.

La necessitat d’articular un suport mutu
Però no tota la lluita ha de ser reactiva i de defensa. Per revertir 
aquest sistema social de la segmentació i l’aïllament cal doncs 
articular suport mutu. No és res de nou, ja ho deia Kropotkin i 
ho practiquen des de sempre comunitats indígenes del Cau-
ca colombià o dels municipis autònoms i Caracoles a Chiapas. 
És des del suport mutu que s’articulen noves formes de ser, de 
pensar i de participar, on les desigualtats es polititzen i es col-
lectivitzen. Un ja no és mai més el responsable de la seva pre-
carietat o la seva pobresa, ho som totes. La diversitat d’identi-
tats s’imbrica en allò comú, en el que necessitat i expectatives 
són compartides.
 És així que per desbordar el marc de la desigualtat, cal 
també deconstruir el marc de classe, en els termes en què s’ha 
explicat anteriorment. Evitar la falsa consciència de classe, 
que ens segmenta i ens afebleix, el voler assemblar-se als de 
dalt, ja que ells, sí que que es reconeixen com a classe, i nos-
altres no hi estem convidats. Són els oligarques globals, la 

banca, els consells d’administració de les empreses energèti-
ques, les constructores, les agències de rating o els fons vol-
tor. El neoliberalisme senil ens avisa que no compta amb nos-
altres, que pot prescindir de gran part de la població i que pot 
mantenir una altra part en nivells de subsistència. No es trac-
ta tant de ser classe mitjana o baixa, sinó de tenir conscièn-
cia de classe oprimida com a base d’un projecte d’emancipació 
comunitària.

“Cal també 
deconstruir el marc 
de classe. Evitar la 
falsa consciència 
de classe, que ens 
segmenta i ens 
afebleix, el voler 
assemblar-se  
als de dalt”
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Les classes socials encara existeixen 
avui en dia?
Curiosament, quan abans de jubilar-me jo 
donava classes de Filosofia a la Universitat 
de Barcelona, un estudiant va fer un treball 
que consistia a preguntar a tots els seus 
companys si se sentien ciutadans, treba-
lladors, etc. I tots van contestar que ja no 
se sentien ni ciutadans, ni treballadors.... 
sinó que sentien un ‘jo’ personal. Aquest 
treball i la realitat demostren que la idea 
de classe treballadora està molt perduda 
i també la idea de pertinença a una classe 
social; això, però, no vol dir que no existei-
xin les classes socials.

Les diferències socials continuen a l’al-
ça, però no ens identifiquem amb les 
classes socials. Com s’entén aquesta 
contradicció?
Especialment després de la pandèmia han 
aparegut una sèrie de conceptes: vulnera-
bilitat, interdependència... que han gene-
rat una context en el qual la idea de classe 
social és fàcil de concebre. Avui, per exem-
ple, pensant amb aquesta entrevista, he 
preguntat a la meva filla de quinze anys si 
hi ha classe socials. I la resposta ha estat 

santiaGo lóPEZ PEtit

Aquest filòsof, durant molts anys vinculat a la lluita obrera, 
assegura que actualment la consciència de classe s’ha difós, igual 

que el concepte ‘classe obrera’.

lAurA cErA

“La dimensió col·lectiva 
ha desaparegut i l’home 

ha passat a lluitar sol”

afirmativa. “Només cal veure la diferència 
entre els nois i noies dels instituts de dife-
rents barris de Barcelona”, m’ha respost. 
Ara bé, li he preguntat si se sent membre 
d’alguna classe social i, aleshores, la res-
posta ha estat negativa.

Si tenim en compte aquesta visió de la 
societat, podem parlar d’una certa de-
safecció de classe? Aquesta es produeix 
només a les classes obreres?
Un multimilionari famós va dir un dia: “I 
tant que hi ha una lluita de classes i l’estem 
guanyant nosaltres”. I això és el que passa. 
Fins fa unes dècades, la definició de classe 
treballadora anava lligada a la no propie-
tat dels mitjans de producció. El capitalis-
ta, l’amo, tenia els mitjans i el treballador 
no els tenia. Actualment, però, tot això 
s’ha complicat, perquè costa molt identifi-
car els patrons. Avui, per exemple, el nostre 
amo pot ser un fons d’inversió. I, per altra 
banda, la solidaritat entre els treballadors 
també ha disminuït perquè a la societat ca-
pitalista el jo individual és el centre de tot.

Algunes persones consideren que 
aquesta pèrdua d’identitat de classe es 

Per què les classes socials no estan de moda?
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“Hem de polititzar 
el malestar,  
donar-li una 
dimensió 
col·lectiva, i 
convertir les ganes 
de viure de la 
figura explotada en 
un desafiament”

deu precisament a l’auge d’altres lluites 
de caràcter identitari com la feminista 
o l’antiracista. Fins a quin punt la con-
frontació entre allò material i allò cultu-
ral pot haver influït en aquesta situació?
Aquesta qüestió és realment complexa. Si 
fem un enfocament sociològic de la classe 
treballadora, a part de l’explotació, tam-
bé hi  hauríem de posar altres elements 
com el gènere o la raça. Hauríem de tenir 
en compte un concepte de classe treballa-
dora molt més complex. Per mi, però, no 
és tan important fer una mirada sociolò-
gica de la classe treballadora, sinó posar 
en valor la lluita de classes. És evident que 
la consciència de classe no existeix i no sé 
massa bé què és avui la classe treballadora, 
però de lluita de classes n’hi ha i determina 
el que som. Marx deia una cosa essencial: 
“La lluita de classes és una lluita política”. 
I això és cert!

Suposo que a una part de la societat ja 
li va bé que actualment hi hagi aquesta 
poca consciència de classe.
Quan la lluita de classes estava més activa, 
durant el Maig del 68 o durant la Transició 
espanyola, la reacció del capital va ser de-
sarticular econòmicament, culturalment 
i socialment la classe treballadora. I, això, 
després d’un procés llarguíssim, des de fi-
nal dels setanta i fins avui, ens ha conduït 
a la situació actual: tothom està sol i lluita 
sol. El capital ha aconseguit desactivar un 
subjecte polític que feia por. Ara bé, tam-
bé és cert, que en alguns moments, la clas-
se treballadora igualment ha claudicat i 
ha decidit ser un grup de pressió dins del 
sistema.

Les persones s’avergonyeixen de for-
mar part de la classe obrera o els han fet 
creure que són d’una classe social més 
alta?
La idea d’avergonyiment és certa. Avui, la 
persona pobre se sent culpable de la seva 
situació, quan la pobresa és un fenomen 
social. No crec que el nou subjecte polític 
siguin els precaris, però sí és veritat que la 
precarietat creua tota la societat. Durant 
la pandèmia vam veure com unes perso-
nes podien estar-se uns dies a casa sen-
se treballar i com unes altres havien d’ex-
posar-se al virus perquè no podien estar 
sense treballar; això és una evidència de la 
lluita de classes. La relació amb el temps 
determina les classes socials i els precaris 

són els que no tenen temps i tenen l’obliga-
ció d’anar a treballar. El malestar social en-
tre les classes socials, encara que no es ve-
gi, segueix.

Tenint en compte els canvis que ha fet el 
món del treball (mecanització, teletre-
ball...), també hauríem de repensar el 
concepte d’obrer?
El mateix Marx, en els seus inicis, no par-
lava d’obrers, sinó de pobres. Després va 
parlar de proletariat, de treball i, final-
ment, de ‘treballador col·lectiu’. És a dir, ell 
mateix va tenir dificultats per posar nom 
al malestar social. I, jo mateix, en els meus 
llibres, també he passat del terme ‘explo-
tació’ a ‘mobilització global’. El treballa-
dor d’abans és avui la persona que gestio-
na la seva pròpia vida, és un empresari de 
si mateix. Avui, l’explotació ja no es estric-
tament laboral, durant les vuit hores de fei-
na, sinó permanent.

Aquesta pèrdua de consciència de clas-
se quines conseqüències pot tenir?
El treballador avui tendeix a convertir-se 
en un jo personal o marca, en una persona 
única. La idea de pertinença col·lectiva ha 
desaparegut. Si una persona no passa a ser 
única es converteix en una ombra i guanya 
punts per acabar a la cuneta. En aquest 

sentit, la desafecció és total. En aquesta 
societat, si una persona no és capaç de ges-
tionar amb èxit la teva pròpia vida (tenir tí-
tols, fer màsters...) et converteixes en una 
ombra i, a més a més, al final, et diuen que 
és culpa teva. En relació a això, el camp de 
batalla ha canviat. La dimensió col·lectiva 
ha desaparegut i l’home ha passat a lluitar 
sol. Cada dia es mira al mirall i es pregunta 
quanta humiliació aguanta.

Com podem lluitar contra les diferènci-
es socials?
En primer lloc, hem de posar nom a les co-
ses. Ara es parla de vulnerabilitat, d’igual-
tat social... Tots aquests conceptes que-
den molt bé, però cal parlar de malestar. I, 
en segon lloc, cal polititzar el malestar, és a 
dir, donar-li una dimensió col·lectiva. Mal-
grat el dolor que sent, la persona explotada 
també vol viure i aquesta sensació és col-
lectiva. El voler viure, igual que la llibertat, 
no és una sensació individual, sinó com-
partida. Però com aconseguir que aquest 
sentiment de ganes de viure es converteixi 
en desafiament? Aquest és el repte actual.

Els sindicats tenen responsabilitat 
en aquesta pèrdua de consciència de 
classe?
En aquest tema jo sóc molt clar. Els sindi-
cats, en un moment determinat, va comen-
çar  a negociar el preu de la força de treball. 
És a dir, els sindicats van començar a fun-
cionar dins del sistema. I, avui, els sindi-
cats estan pràcticament subvencionats 
per l’Estat i, per tant, difícilment oferiran 
un canvi. La Transició va acabar amb els 
Pactes de la Moncloa. Aleshores hi havia 
una inflació del vint per cent i els sindicats 
van acordar un límit salarial, la qual cosa 
va acabar amb totes les demanes. Curiosa-
ment, ara, quan els sindicats no tenen cap 
paper i un percentatge molt petit de treba-
lladors està afiliat, el Govern espanyol pro-
posa altra vegada fer uns altres Pactes de 
la Moncloa, és a dir, una altra representa-
ció teatral d’un nou pacte social. 

realment la seva posició és molt crítica 
amb els sindicats.
T’explicaré una anècdota. Fa uns anys, a 
Barcelona, es va celebrar la Setmana Tran-
quem el Silenci, en la qual hi van partici-
par unes dues-centes persones. En aquest 
marc, un grup reduït vam decidir fer un ho-
menatge irònic als sindicats. Vam agafar 
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Santiago López Petit va ser professor 
de filosofia a la Universitat de 
Barcelona fins a l’any 2014, abans 
havia treballat com a químic en una 
empresa de vidre recuperada pels 
seus treballadors. De fet, la seva 
trajectòria està molt vinculada al 
moviment obrer especialment en la 
dècada dels setanta. És un dels 
impulsors d’Espai en Blanc i d’inicia-
tives com Dinero Gratis. Ha publicat 
diversos llibres, els darrers El 
discreto encanto de la política. 
Crítica de izquierda autoritaria 
1967–1974 (Icaria, 2016); El gesto 
absoluto. El caso Pablo Molano: una 
muerte política (Pepitas de Calabaza, 
2018) i Tan a prop de la vida (Raig 
Verd, 2021).

El filòsof dE 
l’oBrErismE

una corona de morts, una caixa negre i en 
forma de comitiva funerària vam pujar Via 
Laietana amunt fins a la seu de Comissi-
ons Obreres. L’objectiu era entrar a l’edi-
fici i llegir un manifest en “agraïment” a la 
seva tasca a favor dels treballadors, però 
vam haver de fugir perquè ens van comen-
çar a agredir físicament. L’endemà el titu-
lar dels diaris era: “Atac feixista a Comissi-
ons Obreres”. Aquesta anècdota mostra el 
canvi. El sindicat Comissions Obreres du-
rant la dictadura era oposició, però des-
prés va  esdevenir una organització dins 
del sistema.

Les generacions joves ja no s’afilien als 
sindicats o ho fan en poca mesura. Creu 
vostè que són més individualistes o que 
han detectat aquest canvi de rumb de 
les organitzacions obreres?
Són moltes coses. Per una banda, l’indivi-
dualisme. Com deia abans, ara s’imposa 

el jo marca. No hi ha un horitzó col·lectiu, 
certament. Per altra banda, però, els joves 
tampoc creuen que els sindicats els puguin 
salvar de res. Consideren que els sindicats 
són organitzacions velles. I, cal dir que te-
nen part de raó.

Si els sindicats no tenen prou capacitat 
per canviar la societat, qui creu vostè 
que ho farà?
Només ho faran les ganes de voler viure i 
les formes col·lectives d’autoorganització i 
d’ajuda mútua que s’han donat, per exem-
ple, durant la pandèmia. És a dir, la única 
esperança és que, malgrat tot, les ganes 
d’aixecar-nos que tenim tots es multipli-
quin. I que el malestar dels joves, en con-
tra de dirigir-se contra ells mateixos –per 
això ara mateix ha crescut tant la taxa de-
suïcidis–, es pugui reconduir cap a un mo-
viment de resistència. Ara bé, hem de ser 
conscients que venen temps difícils.

Per què les classes socials no estan de moda?
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Responsable de Juventud FeSMC-UGT

AFrA BlAnco

El sindicAlismE com A  
moTor dE cAnVi sociAl

l
a situació de les persones joves avui a Espanya 
és el cúmul de paradoxes. Ja no es tracta que 
l’anomenada ‘generació millor preparada de 
la història’ visqui la pitjor situació laboral de la 
història agreujada per la pandèmia del corona-
virus. És que avui ningú s’atreveix a qüestionar 
que els nivells d’atur juvenil, o que les seves con-
dicions salarials, de contractació i estabilitat a 
la feina, o que els índexs de temporalitat que els 
perjudiquen són, senzillament, escandalosos. 
Són insuportables. Tampoc que, sent qüestions 
que fonamentalment els afectin a elles i ells, a 

nosaltres, per la seva entitat i intensitat, ens constituei-
xen un problema social. Un problema de país.
 La qüestió és que aquest problema que anomenem 
genèricament com ‘de treball’ afecta a tots els aspectes 
de la vida d’aquestes persones. Incideix en l’elaboració 
del seu i del nostre projecte vital. Afecta la nostra auto-
nomia. I, en el que ara ens interessa parlar, afecta també 
als drets de participació política i sindical.
 La paradoxa en la seva expressió sindical es mani-
festa quan la participació en la presa de decisions que 
afecten la seva situació present, i sobretot a la futura, 
és menor de la que ens agradaria. Tant com ho és la se-
va participació en el món del treball. La conseqüència és 
que en tots els ordres s’adopten decisions, es fixen posi-
cions, que se’ls aplicaran en igual o major mesura que a 
les persones afiliades de major edat, però no sempre es 
prenen sense la necessària transversalitat de la partici-
pació. Senzillament perquè el punt de partida és la nos-
tra baixa incidència en el món laboral.
 Així, la baixa participació es justifica en la baixa pre-
sència en el món laboral. I la baixa participació facilita 
que es planifiquin alternatives, es fixin postures que a 

vegades invisibilitzin la necessària implantació laboral 
de les persones joves.
 Però, una paradoxa més: la baixa participació i bai-
xa presència de les persones joves en l’actual moviment 
obrer (major del que molta gent considera però menor 
de la que ens agradaria) és un argument que compromet 
al mateix futur. La falta de renovació no només és un pro-
blema pels lideratges, ni tan sols per l’aportació de noves 
idees, és, inclús, un problema per la falta de convivència.

refer les organitzacions sindicals des de la base
Els sindicats a Espanya, pel seu sentit d’universalitat en 
les conquestes, tenen uns nivells d’afiliació que no s’ajus-
ten a l’impacte del treball que desenvolupen. Les millores 
aconseguides per les organitzacions sindicals a Espanya 
pel que fa a les condicions laborals i socials es globalitzen 
i això provoca que la dificultat per conquerir-les, o fins i 
tot el coneixement de les pròpies conquestes, o bé es tri-
vialitzen, o pitjor encara, es desconeixen.
 Davant d’aquesta realitat podem continuar pensant 
que no hi ha res a fer. Que es tracta d’una tendència ge-
neral, una evolució social que es manifesta com un desa-
ferrament d’allò associatiu, com un distanciament de les 
formes històriques de participació. Però, de sobres, sa-
bem que allà on hi ha debilitat sindical, la conseqüència 
és l’aplanament dels drets laboral, l’explotació en les se-
ves expressions més cruels. Per això, la passivitat no és 
una alternativa.
 No es tracta només d’un deure moral. És una obliga-
ció consubstancial a la nostra raó de ser la que ens obliga 
a reaccionar fent més fortes les organitzacions sindicals 
allà on és possible fer-ho. Des de la base. Per la participa-
ció de totes aquelles persones treballadores, que tenen 
i volen compartir els seus problemes en veu alta. O, si es 



valors 35

Per què les classes socials no estan de moda?

vol, la manifestació actual dels problemes als quals ens 
enfrontem des de sempre, a més a més de les noves ex-
periències i coneixements. Sabem totes que la por tam-
bé es troba en les relacions laborals i que l’exposició del 
dubte i la participació ja resulta ser un element de tensió 
per algunes direccions empresarials. Però, també sabem 
que la sindicació i participació pot ser discreta sent rei-
vindicativa i justa al mateix temps. La mateixa idiosincrà-
sia ens obliga a això: no hi haurà ningú més comprensiu, 
com tampoc ningú més capaç, en el canvi d’aquesta reali-
tat, que una persona amb la vocació sindical.

Actuacions transversals i sinergies intergeneracionals
I per això, les persones joves necessiten saber no només 
que poden portar els seus problemes, sinó que elles se-
ran les protagonistes en la cerca de solucions. El trans-
versalisme de les nostres actuacions neix i reconeix la 
pluralitat d’experiències professionals a partir de la seva 
activitat i ha d’enriquir-se, a més a més, de les sinergies 
intergeneracionals, apostant per una presa de decisions 
abordades des de la perspectiva d’una organització cir-
cular i radial. La transversalitat organitzativa enriqueix 
la feina del subjecte en qüestió, el sindicat ergo el sindi-
calisme, de manera tal que connecta i articula els conei-
xements dels diferents sectors d’aprenentatge i dota de 
sentit els aprenentatges integradors, establint connexi-
ons entre els mateixos.
 I això des de sempre ha tingut un nom: dret a partici-
pació, dret a decidir, dret a sumar. Un dret que ha d’anar 
més enllà de l’establert. Fer el de sempre no val o no val de 
la mateixa manera en els temps que corren. Es tracta de 
poder real perquè d’una vegada i per sempre les perso-
nes joves sàpiguen que només en el moviment associatiu 
es troben organitzacions que es comprometen a treba-
llar amb elles en la cerca de les solucions que reverteixen 
aquesta insuportable situació laboral en l’Espanya del 
segle XXI.
 Avui l’estacionalitat i el canvi constant d’activitat la-
boral és una realitat instaurada en un gran nombre de 
sectors econòmics. La classe treballadora, de la que for-
mem part i representem les organitzacions sindicals, 
canvia de feina, canvia d’empresa, surt i entre del mercat 
laboral, però el que sempre es manté, allò que no canvia, 
són aquelles cares, aquelles persones que altruistament 
saben que la força i les ganes de parlar de la millora “del 
tot i de totes les condicions”. Aquestes persones amb 
responsabilitat social i amb força per afrontar les pres-
sions que a vegades, moltes vegades, venen de les injus-
tes crítiques i acusacions també d’aquelles persones a les 
quals representen per la facilitat amb què avui l’acusació 
circula i el baix cost d’aquesta.
 No voldria acabar aquesta humil reflexió sense apel-
lar al respecte i a la reflexió. La noble vocació de les dele-
gades i delegats sindicals ha de ser respectada. No és el 
mateix ser exigent –això suposa participar, sumar, ajudar 
a ser més i millors en la lluita de classe–, ser una persona 

crítica, que actuar des de la comoditat, la passivitat: la 
passivitat de l’acció i la comoditat del verb fàcil.
 Les delegades i els delegats sindicals són l’essèn-
cia de la transformació social. Diana de queixes i invi-
sibles en les conquestes. El sindicalisme, aquests mi-
lers de persones, són el motor del canvi. Respectem-les, 
reconeguem-les. 

Afra Blanco és responsable de Juventud FeSMC-UGT

“On hi ha debilitat 
sindical, el resultat 
és l’aplanament dels 
drets laboral. La 
passivitat no és  
una alternativa”



A
Demoracy. A Very Short Introduction (2002), 
Bernard Crick caracteritza així la democràcia 
moderna: “tothom pot participar [en política] si 
vol (i tothom hauria de voler), i alhora tothom ha 
de respectar els drets dels seus conciutadans en 
el marc d’un ordenament jurídic que defineixi, 
protegeixi i limiti aquests drets”. Aquesta noció 
de democràcia, Crick l’atribueix a John Stuart 

Mill i a Alexis de Tocqueville, i diu que és la pròpia de les 
constitucions dels Estats Units d’Amèrica i de molts pa-
ïsos europeus. Centrem-nos ara en la primera idea de la 
citació: en una democràcia moderna, quines formes de 
participació política tenim els ciutadans?
 A La trinitat democràtica (2015), Fernando Pindado 
explica que la participació democràtica té tres dimensi-
ons complementàries, totes elles necessàries.
 Per una banda, la democràcia representativa: els ciu-
tadans escullen lliurement els seus representants polí-
tics. Per exemple, en unes eleccions al Parlament.
 Per altra banda, la democràcia directa: els ciutadans 
prenen decisions polítiques sense intermediaris. Per 
exemple, en un referèndum.
 En tercer lloc, la democràcia dialògica: els ciutadans 
i els seus representants intercanvien raons i motius res-
pecte a algun tema, sense haver d’arribar a cap conclu-
sió conjunta, amb la voluntat que això ajudi a prendre 
millors decisions. Per exemple, en un procés participa-
tiu o en una manifestació, els ciutadans (sovint organit-
zats en associacions o entitats de la societat civil) fan ar-
ribar el seu parer als seus representants.
 Quina forma de participació democràtica és la idò-
nia en cada ocasió? Enfront del clam “no ens represen-
ten”, com es pot millorar 
la democràcia represen-
tativa les seves man-
cances? Com podem 
distingir la democràcia 
directa i la dialògica? 
Les distincions concep-
tuals ens ajuden a ana-
litzar la realitat, però la 
realitat també ens indi-
ca noves qüestions per 
continuar pensant.

iGnAsi lloBErA
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les tres dimensions 
de participació 
democràtica

Albert Botta és professor de Filosofia i Ètica
Ignasi Llobera és doctor en Filosofia

La participació
En un moment en què 
sona el crit “no ens 
represeten”, com millorar 
la qualitat de l’àgora i la 
implicació democràtica? 

“Enfront del 
clam ‘no ens 
representen’, 
com es pot 
millorar la 
democràcia 
representativa? 
La realitat ens 
anima a pensar”

QüEstions  
EssEncials



l
a reflexió sobre la polis neix amb la Filosofia. La 
democràcia directa encetada a l’Atenes clàssica 
obre la participació més enllà del nucli del poder 
efectiu. Una minoria de ciutadans lliures decideix 
allò que és comú a l’àgora (dones, esclaus, page-
sos i estrangers, n’estan exclosos). La participació 
s’ampliarà (vot censatari, vot per a majors d’edat, 
vot femení, condició adulta a divuit anys) fins al 

sufragi universal de la democràcia representativa en la 
societat industrial moderna.
 Habermas analitza aquesta societat denunciant-ne 
trets de cultura política autoritària. El mer seguiment 
de mecanismes legals de representació no és ja demo-
cràcia. La delegació política no garanteix prou la fideli-
tat de qui governa amb el que vol la ciutadania. Cal una 
àgora oberta a tothom i amb argumentació crítica raci-
onal i deliberació. Deliberació pública és opinió informa-
da i racional, aboca a la implicació i al compromís, i ver-
tebra la societat amb iniciatives socials no estrictament 
polítiques. Racionalitat i compromís són la base etico-
política de la desobediència civil contra el poder en nom 
del comú. Arendt descriu el perill del fet de no pensar 
com a actitud inercial en qüestions ètiques i polítiques.
 Com avaluar per a millorar? Hi ha elits que viuen i es 
perpetuen en l’aparell de l’Estat? Corrupcions i clien-
telismes grocs intoxiquen o filtren la informació? Hi ha 
també certa desídia ciutadana en obtenir-la, o abstenci-
onisme, o vot emocional, o no prou reflexionat, o el con-
fort de no sortir de coves i xarxes on hi sona i ressona el 
mateix? El biaix de grup ens fa adoptar creences sense 
gaire o gens reflexió? 
 L’efecte Dunning-Kruger de la Sociologia diu que 
tothom es refia de la 
seva informació políti-
ca i pensa que és molt 
o del tot correcta. Com 
fer créixer la cultura 
de participació, la qua-
litat de l’àgora i la ver-
tebració social? Potser 
caldria reduir l’Estat al 
mínim, a la manera de 
Nozick? A més necessi-
tat, més implicació?

AlBErT BoTTA
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Per què més 
participació cívica és 
més democràcia?

“L’efecte Dunning-
Kruger de la 
Sociologia diu 
que tothom es
refia de la seva 
informació 
política i pensa 
que és molt o 
del tot correcta” 
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Fàtima al-Fihri, la llavor  
de la primera universitat

rEdAcció

Al segle IX, a Fes (Marroc), s’hi va construir la primera universitat del món. Un espai 
promogut per una dona que defensava que l’Alcorà inspirava igualment homes i 
dones. Un personatge que s’ha convertit en tot un referent.

F  
àtima al-Fihri, també coneguda com 
a “Mare dels nois”, va néixer cap a 
l’any 800, a Túnez. Filla d’un ric co-
merciant, va créixer sota les consig-
nes de la religió i l’educació, conside-
rats pel seu pare com els dos pilars 
fonamentals per la maduresa dels 
seus descendents.

 Després de la mort del pare, i ja instal-
lades a Fes, la Fàtima i la seva germana Ma-
riam van heretar una gran fortuna que van 
invertir en la construcció de la mesquita 
Al-Karaouine. Allà, també s’hi va obrir una 
madrassa, una escola islàmica d’ensenya-
ment religiós, orientada als joves de la ciu-
tat. Fes, en el segle XI, era la tercera ciutat 
més gran del Marroc, un gran centre cultu-
ral, de comerç, i exercia un paper molt im-
portant de difusió i estudi de la religió i la 
cultura musulmana. 
 De mica en mica, aquest espai dedicat 
al culte religiós es va anar transformant 
fins a convertir-se en una universitat. Pos-
teriorment, els cursos d’islam es van di-
versificar i també es van oferir continguts 
teòrics de matemàtiques, medicina, músi-
ca i altres branques de les ciències i les hu-
manitats; fins que la madrassa va ser un 
centre d’estudis de referència no només al 
Marroc, sinó també a escala internacional.
 La UNESCO va batejar Al-Karaouine, 
avui encara activa, com la primera univer-
sitat fundada del món, per davant de la 
universitat de Bolonya, a Itàlia, construï-
da dos segles després. Alguns acadèmics, 
però, posen en dubte aquest fet, ja que el 
centre va haver d’esperar l’autorització 
de l’administració colonial francesa per 

començar a acollir pensadors, escriptors 
i metges; les dones musulmanes van tenir 
prohibit l’accés a l’educació durant molts 
segles; i la universitat italiana s’aproxima 
més als canons d’una universitat moderna.
 Però, la història està plena de referents 
i Fàtima al-Fihri, que va morir el 880dC, 
s’ha convertit en una de les figures més 
respectades i admirades arreu, sobretot 
entre les dones marroquines, ja que defen-
sava que l’Alcorà inspira tant homes com 
dones en la cerca del coneixement, i el seu 
propi exemple es considera una contribu-
ció a la visibilitat de les dones emprenado-
res en el món àrab.

En l’actualitat hi ha milers de 
centres universitaris a tot el 
món. Al-Karaouine va posar la 
primera llavor, però ha seguit 
el seu camí i encara avui dia 
continua oferint classes a les 
seves instal·lacions. De fet, es 
considera un dels centres 
d’estudis més importants de 
Ciències Naturals. Per 
aquesta universitat han passat 
moltíssimes ments brillants, 
però entre els més importants 
hi ha: Maimònides, un filòsof 
jueu, i Ibn Rushd, un filòsof 
musulmà.

El camí Ha 
PErsistit

Els valors dE lEs rEliGions



La noviolència 
bàltica

La resposta noviolenta de 
les repúbliques bàltiques 
enfront del ferotge exèrcit 
soviètic marca el camí del 
pacifisme.

xAViEr GArí dE BArBArÀ
E 

stem vivint en directe una més de les 
seixanta guerres que hi ha al món. Ens 
ha colpit enormement i no hi ha aju-
dat la desinformació històrica sobre 
la regió. El cert, però, és que la guer-
ra ha tornat a Europa i la responsabi-
litat és a partida doble: tant de Rússia 
com de bloc UE-OTAN-EUA, així com 

la indecisió, corrupció, poca visió estratè-
gica i caos dels darrers governs d’Ucraïna. 
 Vaig publicar, fa dos anys, un article so-
bre la independència noviolenta de Finlàn-
dia el 1905, enfront de la Rússia dels tsars. 
Ara repasso la noviolenta independència 
de les repúbliques bàltiques enfront del no 
menys ferotge exèrcit soviètic. És cert que 
la situació internacional n’era una altra, pe-
rò es repeteix un patró: una resposta novio-
lenta estructurada pot ser molt efectiva da-
vant l’acció violenta de la Rússia actual. Els 
esdeveniments bàltics de 1989 a 1991 van sor-
prendre al món per la petitesa de tres països 
davant la prepotència de l’URSS. 

 El que els va donar la victòria va ser la de-
terminació a aconseguir el seu objectiu, i el 
convenciment que des de les úniques armes 
que tenien (l’estratègia de la noviolència) ho 
podrien assolir. I així va ser. Letònia, Lituà-
nia i Estònia van impulsar la coneguda com 
la Revolució Cantada, perquè entre els seus 
mètodes van reivindicar els cants patriòtics 
bàltics. Els països bàltics havien conquerit 
la seva independència el 1918, però amb la 
II Guerra Mundial l’URSS les va annexionar 
pels acords Ribentropp-Molotov. 
 Davant la crisi interna de l’URSS a finals 
dels 1980 i l’obertura política de Gorbatxov, 
el Bàltic va encetar la seva pròpia via cap a la 
independència defensant la democràcia i els 
drets humans davant del sistema soviètic; 
aprofitant la cultura pròpia a partir de fes-
tivals de cants i danses; i establint eleccions 
pròpies creant el Congrés dels Diputats del 
Poble davant la contrària política soviètica. 
 La més gran acció comuna als tres paï-
sos va ser la Cadena Bàltica del 23 d’agost de 
1989, que va convocar un milió de persones 
formant una cadena humana de més de sis-
cents quilòmetres. Finalment, el gegant sovi-
ètic es va esfondrar el 1991, cosa que va facili-
tar el reconeixement de la independència de 
les tres nacionalitats. La noviolència és una 
lluita que requereix molta més valentia que 
les armes militars, però també li cal deter-
minació, formació i organització per a asso-
lir resultats extraordinaris davant dels exèr-
cits més imponents del món.

Xavier Garí de Barbarà és doctor en 
Història i professor de la UIC
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HistòriEs dE Pau



mAriA lluïsA sAlAzAr
BlAncA GimEno

Empelt

il·lustrat per
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El contE

H
e esdevingut gairebé invi-
sible als ulls de l’anomenat 
gènere humà. Tota la vida, 
a l’ombra del germà ara su-
mit en una tèrbola obscuri-
tat. Compto cinquanta-qua-
tre anys ocult en una foscor 
enteranyinada a l’empara del 

meu etern protector davant les possibles burles 
o mostres de llàstima davant la meva presència.
 L’alè agonitzant del Lluís m’insufla un cert 
alliberament i, a la vegada, un constant senti-
ment de culpa. La seva extrema dedicació en-
vers la meva persona, gairebé imposada pels 
pares ja absents, està a punt de dissoldre’s. 
L’autonomia transmesa en el seu afany per 
igualar-me amb la resta de mortals m’ha con-
vertit en un home prou capaç. Potser en aquest 
moment de dolor vaig errat i en el meu interior 
hi desperta el temor a una solitud desconeguda 
que m’estreny cos i ànima. Esdevindré un orfe 
més entre la multitud, desheretat del caliu fami-
liar, completament sol.
 Només un darrer i tràgic, però pecaminós 
desenllaç pot posar fi als meus dies i evitar-me 
la tristor més absoluta tot i contrariar els princi-
pis dels meus pietosos progenitors. Llavors, tot 
el complot orquestrat entorn meu no haurà ser-
vit per a res.
 El Lluís ha complert fins a darrera hora la 
promesa silent feta al pare mentre la mare em 
distreia amb mots de coratge encriptats que 
ara inicien el despertar dins meu.
 Observo la minsa mobilitat que li permet la 
respiració assistida oscil·lant com un ciri prest 
a apagar-se. Ploro la dissort compartida del 
primer dia de vida ençà. Una minúscula ano-
malia pregonà invisible i en un silenci absolut 
el no acompliment dels somnis de cada un de 
nosaltres com a éssers autònoms. El Lluís per 

compromís. Per part meva una covardia accen-
tuada resultat d’una sobreprotecció familiar 
benèvola.
 Només puc agrair, de manera sincera, el sa-
crifici conjunt que m’ha permès créixer gairebé 
en igualtat de condicions. Una excel·lent capaci-
tat d’aprenentatge m’ha permès reemplaçar la 
manca d’agilitat i destresa inherent al meu físic.
 Als peus del llit vetllo el cos inert. El desig de 
seguir-lo també en el viatge de partença creix 
sota el meu pit accelerant el batec d’un cor 
esquerdat.
 Vaig créixer amb la certesa de partir el pri-
mer, però, per una burla del destí, esdevindré el 
darrer supervivent de la nissaga. Hi ha una in-
tenció oculta en tot plegat? On és escrit el meu 
destí? Aquest ésser místic que porto tatuat al 
rostre té encara una missió per dur a terme? Per 
què si no vaig ser concebut? He estat triat per 
sobreviure al meu germà, el millor amic, el mes-
tre... quin és el meu menester en aquest món?
 Els llençols blancs i la gira mal planxada ac-
centuen el rostre opalí de la veritable víctima 
del destí. L’habitació asèptica se suma a la tris-
tesa més absoluta.
 Un desig de venjança envers el déu que em 
va concedir la vida m’incita a esclatar en crits i 
plors d’impotència. Maleïda l’hora de la meva 
fecundació.
 Amb un bes a la galta encara tèbia i ja insen-
sible segello l’amor més sincer que batega in-
nat sota la meva sina. La dedicació abnegada i 
constant del Lluís gairebé aconseguí esborrar 
tot rastre de minusvalidesa del meu caminar i 
la dicció desbaratada de la meva llengua, ocul-
ta rere uns llavis premuts. Les ulleres em dissi-
mulen la mirada obliqua. Només un etern som-
riure, ara desdibuixat en una ganyota de dolor, 
testimonia la meva deficiència congènita. Touch 
down.







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

“Mites, llegendes 
i herois. Ens 
parlen de valors 
com l’esforç, la 
perseverança, 
la humilitat o 
l’amistat, però 
també són 
salvadors de 
pàtries, honors 
i regnes. Els 
prefabriquem a 
mida segons ens 
convé?”

imatGE En 
crEixEmEnt
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