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Editorial

Viure de forma il·limitada 
en un planeta limitat

L ’
única solució és el decreixement. Aquesta va ser una de 
les proclames que es va sentir a la manifestació que el 
passat diumenge 19 de setembre va transcórrer pels car-
rers del centre de Barcelona en contra de la fallida ampli-
ació de l’aeroport del Prat. El decreixement no és pas un 
concepte polític, econòmic i social nou, de fet, la seva con-
cepció es remunta a la dècada dels vuitanta, però mai ha-
via adquirit tanta força com ara. Per què?

 La teoria del decreixement és un corrent de pensament que de-
fensa i reivindica la possibilitat de reduir el consum i la producció 
per adaptar-se a un planeta amb recursos finits, sense que això su-
posi un col·lapse econòmic global. 
 Els seus defensors asseguren que el decreixement no és una ide-
ologia, sinó una necessitat urgent davant una emergència climàtica 
mai vista. I, alerten que els problemes econòmics generats a causa 
de l’aturada pandèmica, són una mostra de la debilitat del sistema 
actual.
 Per altra banda, els contraris al decreixement consideren que 
aquesta teoria és poc realista o fins i tot una utopia. Fins i tot acu-
sen els seus defensors de ser en realitats activistes del not in my 
backyard (no al meu pati del darrere), ciutadans que volen progrés, 
però que no accepten les incomoditats que aquest genera. Fins i tot 
es pregunten: podem imaginar una humanitat que no aspiri a créi-
xer, a millorar, a desenvolupar-se? No és precisament aquest el seu 
estat natural? De fet, només una economia ascendent fa possible 
que tothom millori; en canvi, una economia estacada és font de con-
flictes, defensen.
 Una cosa està clara: des de fa molts anys existeix un problema 
molt gran i és que vivim de forma il·limitada en un planeta amb recur-
sos limitats. Ara bé, el decreixement és la resposta? Dit d’una altra 
manera, menys és més? La solució no ho és tant, de clara. En tot cas, 
si volem mantenir el planeta, aquesta passa per un canvi de vida i per 
assumir unes renúncies: estem disposats a fer-les?

l a ProPosta

Luis Tato
fotoperiodista

“El veritable premi 
és que la història 
sigui rellevant i 
pugui adquirir una 
altra dimensió”

maria coLL  
i joan saLicrú

La fundació Photographic Social 
Vision organitza per dissetena 
vegada al CCCB de Barcelona  
l’exposició de fotoperiodisme més 
reconeguda a escala mundial, que 
aplega les obres guanyadores del 
World Press Photo. Quatre fotògrafs 
espanyols figuren entre els 
guardonats: Luis Tato, Aitor 
Garmendia, Jaime Culebras i 
Claudia Reig. L’exposició es podrà 
visitar de l’11 de novembre fins al 12 
de desembre.
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L’oMS reconeix 
abusos sexuals en el 
Congo durant l’Ebola

u
n cop més sorgeixen es-
càndols d’abusos sexu-
als en mans d’organit-
zacions que, en teoria, 
compleixen missions 
humanitàries o pro-
tegeixen les persones 
més vulnerables. En 

aquest cas, involucrant –amb 
cruel ironia– l’Organització 
Mundial de la Salut en abusos 
comesos contra dones i nenes 
de la República Democràtica 
de Congo, durant un rebrot de 
l’Ebola. I un cop més, la fixació 
de responsabilitats o l’aplicació 
de les sancions corresponents 
queda en dubte, davant la pos-
sibilitat que la resposta insti-
tucional es limiti a unes discul-
pes purament simbòliques, o al 
càstig d’unes poques culpables, 
sovint les persones de menor 
rang o influència. Més enllà del 
rumb que, en definitiva, prengui 
aquest escàndol en particular, 
és clara la necessitat de generar 
i afinar nous principis organit-
zatius i procediments de con-
trol o supervisió que previnguin 
eficaçment la perversió de les 
causes humanitàries, fins i tot, 
enmig de les més greus emer-
gències o catàstrofes.

Les agressions contra 
la policia creixen  
un 42 per cent

e
ls fets són clars: cada 
vegada és més freqüent 
que no es respecti o 
agredeixi als membres 
dels diferents cossos 
policials. També hi ha 
acord en afirmar que 
aquesta tendència es 

va iniciar fa temps, tot i que 
ha estat arran de la pandèmia 
quan s’ha agreujat, fins al punt 
de resultar quelcom “normal”. 
Tal com ho va observar una 
jutge, sembla que ara el colofó 
dels botellots o festes de car-
rer consisteix a atacar als po-
licies; funcionaris que sovint 
compleixen la seva tasca sense 
els recursos necessaris i sense, 
si més no, el suport de les seves 
institucions o de les instàncies 
polítiques. Què hi ha darrere 
aquesta expressió de manca 
de respecte a l’autoritat? Les 
interpretacions són variades, 
i algunes mirades sociològi-
ques subratllen les dificultats 
per les quals passa la pobla-
ció, especialment el jovent. Pe-
rò enfocada psicològicament i 
educativament, la tendència té 
noms i cognoms, ja que va des 
de la moralitat convencional, o 
de ‘llei i ordre’, cap a la morali-
tat preconvencional, o ‘llei de 
la selva’.

Unicef urgeix la 
protecció de la salut 
mental dels joves

u
na idea sobre la qual in-
sisteixen molts anun-
cis publicitaris és que 
mitjançant una pe-
tita inversió, en cer-
tes accions borsàri-
es, qualsevol persona 
pot guanyar enormes 

quantitats de diners al cap de 
pocs anys. Lamentablement, 
gairebé ningú fa esforços sem-
blants per persuadir que si s’in-
verteix o es deixa d’invertir en la 
salut mental de la joventut tin-
drà grans repercussions, per 
bé o per mal, a curt i, sobretot, a 
llarg termini, en la vida de les fa-
mílies i les comunitats. És clar. 
Però a més d’això seria impor-
tant subratllar, també, que el ti-
pus d’inversions que es requeri-
en ja abans de la covid-19, i molt 
més ara, no són només monetà-
ries i a gran escala, sinó també 
d’atenció, escolta, afecte i cura, 
en els àmbits de la llar, de l’es-
cola, i de les agrupacions juve-
nils, com bé ho il·lustra la cam-
panya #EnMiMente. D’aquí 
que aquesta i altres iniciatives 
d’Unicef mereixin el més entu-
siasta dels aplaudiments.

Un vint per cent dels 
joves homes nega la 
violència de gènere

s
ent la violència de gè-
nere tan evident i quo-
tidiana, l’increment 
percentual dels que 
la neguen és compa-
rable amb el creixent 
nombre de persones 
que creuen que la Ter-

ra és plana, o que països com 
Finlàndia i Xile, en realitat, no 
existeixen. En ambdós casos, 
certa immaduresa o infantilis-
me cognitiu és el brou de cul-
tiu aprofitat per diversos tipus 
de fanàtics, manipuladors o in-
fluencers. La gran diferència 
és que mentre els terraplanis-
tes solen ser inofensius, els jo-
ves que pretenen excusar la vi-
olència masclista com si fos una 
simple il·lusió òptica o un ‘in-
vent ideològic’, molt probable-
ment la posaran en joc a la seva 
vida privada o familiar, si no ho 
estan fent ja. D’aquí la urgència 
de renovar esforços destinats 
a impedir que una barreja d’ig-
norància i polarització política 
acabi legitimant un ‘masclisme 
mil·lennista’, segons el qual les 
milers de víctimes de la violèn-
cia de gènere eren en realitat 
maniquins o fotos trucades.

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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Quan parlem d’Amèrica Llatina ens referim a pràcticament tota Sudamèrica, 
excepte Brasil; a l’Amèrica Central i a bona part del Carib. En definitiva, parlem 
d’una extensió de vint milions de quilòmetres quadrats. I d’un continent habitat 
per 640 milions de persones. Però què tenen en comú els seus ciutadans? A 
aquesta pregunta intenta trobar resposta el periodista argentí Martín Caparrós 
en el seu darrer llibre, Ñamérica (Penguin Random House).

Laura cera

Martín Caparrós

“La gran onada 
migratòria que viu 
Amèrica Llatina 
avui és el símbol clar 
d’un fracàs. A veure 
com ens en sortim, 
d’aquesta situació”

l’EntrEvista
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c
om sorgeix el títol del llibre, 
Ñamérica?
Fa quatre anys, quan vaig iniciar 
aquest viatge per entendre què és 
Amèrica Llatina, Brasil se’m plan-
tejava com una dificultat perquè és 
massa gran. A més, no té allò que 
tenen la resta de països: una his-

tòria, una cultura i una llengua comparti-
da. Això no passa en quasi cap lloc del món, 
que més de vint països parlin el mateix idio-
ma. Llavors vaig centrar-me en aquests pa-
ïsos, però em faltava un nom, fins que vaig 
adonar-me que la lletra ñ defineix el castellà 
i amb la paraula Amèrica conforma el títol.  

Quins altres elements comparteixen?
El llibre s’estructura, per un costat, amb un 
seguit de cròniques sobre les ciutats més 
grans del continent. Aquestes cròniques es 
barregen amb capítols més assagístics, que 
dedico als problemes comuns a totes les re-
gions. Primer de tot, cal parlar de la desi-
gualtat, que és un tret molt característic del 
continent, ja que Amèrica Llatina és la regió 
més desigual del món i, per tant, es viu so-
ta situacions de molta pobresa. La violèn-
cia, la migració –és el lloc on més gent mi-
gra respecte de la quantitat d’habitants–, 
la religió, els moviments polítics, el feminis-
me, la cultura... També són elements d’en-
llaç entre els diferents països. 

Comparteixen valors aquests països?
No sé si són valors positius... El que sí que 
existeix, des de sempre, a l’Amèrica Llatina 
són moltes ganes de construir, que és tam-
bé un valor important. Encara que molts 
cops no acabi de sortir bé, no es pot negar 
que molta gent busca maneres de millorar 
les seves vides, la comunitat o la societat. 
És un valor amb molta força a Ñamérica. 

Existeix realment el valor de la justícia?
No i aquest és un problema greu. Hi ha un 
treball molt interessant que cito al llibre 
d’uns periodistes mexicans i espanyols que 
van publicar fa quatre anys al The New York 
Times. Mostren que només l’u i el dos per 
cent dels homicidis en tota la regió reben 
una condemna judicial. Per què hi ha més 
homicidis a Amèrica Llatina que a qualse-
vol altre lloc del món? Perquè surt gratis, 
saps que tens moltes possibilitats a no ser 
condemnat. És una forma brutal, però efi-
caç de solucionar certs conflictes.

A l’Amèrica Llatina existeix una sensació 
de pertinença a una comunitat més enllà 
de la mateixa nacionalitat?
És difícil d’afirmar això. Quan jo era petit, 
escoltava proclames a favor de la unitat lla-
tinoamericana. És estrany sentir polítics en 
actiu que no apostin per aquesta unitat, pe-
rò el que han fet totes les classes dirigents 
al llarg dels últims dos-cents anys és fomen-
tar la desunió. D’una regió sense fronteres 
entre si, van acabar creant-ne una amb vint 
països dividits. Han ensenyat als seus habi-
tants a considerar que cadascú d’ells és una 
unitat diferent dels habitants de les regions 
veïnes, encara que visquin a l’altre cantó del 
riu, cobrin igual, parlin el mateix idioma i 
pensin coses molt similars. Se’ls considera 
enemics pel simple fet de tenir una bande-
ra i un himne diferent. 

Molts cops la nostra percepció d’Amèri·
ca Llatina està basada en prejudicis i es·
tereotips. Com es pot combatre aquesta 
imatge que ens han projectat des d’aquí?
Aquest és el gran objectiu de Ñamérica, re-
emplaçar aquests estereotips per una anà-
lisi amb informació que ens ensenyi què hi 
ha darrere de tots aquests prejudicis. Un 
exemple: molts cops es diu que l’Amèri-
ca Llatina és la regió més violenta del món. 
Vaig començar a estudiar-ho més en detall, 
perquè és cert que és una sensació com-
partida. Durant el segle XX, a Europa va ha-
ver-hi 85 milions de víctimes de la violència 
i cent milions a Àsia. En canvi, a l’Amèrica 
Llatina durant aquell període va haver-hi 
dos milions de morts violentes, que són 
moltíssimes, però infinitament menor en 
comparació a la resta del món. També vaig 
descobrir que aquestes morts tenien a veu-
re amb una violència pública i política, eren 
els Estats els que exercien aquella violència, 
fos per guerres entre altres països o contra 
els seus ciutadans.   
  
En aquest tema, als anys noranta, hi ha 
un canvi significatiu.
Sí, en els anys noranta es privatitza la vio-
lència. Era l’època en què també es priva-
titzaren moltes empreses i institucions. En 
aquells anys, els empresaris que extreien 
coca i la transformen en cocaïna van ado-
nar-se que per protegir-se s’havien de rode-
jar de persones armades. La majoria de ve-
gades, com que aquestes persones no eren 
necessàries, els patrons els hi buscaven 

altres feines: segrestos, assassinats, pro-
tecció, morts per encàrrec... Aleshores, sor-
geix aquesta violència privada que conver-
teix Amèrica Llatina en un dels indrets més 
violents del món. També cal dir que només 
són quatre o cinc països de tot el conjunt: 
Mèxic, el nord de Centre Amèrica, Vene-
çuela i Colòmbia. La resta té taxes d’homi-
cidi comparables arreu del món.

El futur de Ñamérica passa per la pacifi·
cació de les ciutats?
Encara que en el nostre imaginari Amèri-
ca Llatina sigui un espai natural amb pai-
satges, el vuitanta per cent de la població 
llatinoamericana viu en ciutats. Bona part 
d’aquests habitants ho fa en condicions 
molt difícils i en barris marginals. En els úl-
tims quaranta anys, un trenta per cent de 
ciutadans es van desplaçar del camp cap 
a les ciutats. La ciutat és l’espai on es pot 
progressar, amb escoles i hospitals, tot i 
que no sempre és així. L’enorme quantitat 
de persones que viuen als marges de les 
ciutats són la base de la violència. I, això, 
en bona part, ja no depèn d’aquestes per-
sones, sinó de la capacitat dels països per 
organitzar formes de producció diferents, 
que requereixin més mà d’obra i treball. 

L’Amèrica Llatina d’avui  es caracteritza 
per ser un pol d’immigració. Quin futur li 
pronostica a la regió?
Per primera vegada en la història recent, 
la gran onada migratòria actual no és d’en-
trada sinó de sortida. En els últims anys 
han sortit milers de persones i això és el 
signe clar d’un fracàs. Ningú deixa el seu 
país si aquest li ofereix el que voldria. A 
veure com ens en sortim d’aquesta situa-
ció; suposo que trobarem algun camí. 



F
a anys, Frances Haugen va per-
dre una amistat arran de la desin-
formació que corre per Internet. 
Llegint teories de la conspira-
ció a la xarxa, es va radicalitzar i 
la relació es va acabar trencant.
Així ho va explicar en l’entrevis-
ta de feina que va fer a Facebook, 
l’any 2019, insistint que volia con-
tribuir a crear un Internet menys 
tòxic. La van agafar. Però, dos 
anys després, va deixar l’empre-

sa convençuda que Facebook i productes 
seus com Instagram o WhatsApp fan mal 
a infants i adolescents, debiliten la demo-
cràcia i atien les divisions socials.
 Nascuda a Iowa City, filla d’un doctor 
i una pastora episcopaliana, de petita es-
tava acostumada a anar als caucus de les 
primàries nord-americanes, reunions de 
veïns en què es decideix, de manera més o 
menys assembleària, a quin candidat do-
nar suport. Explica que és allà on va apren-
dre a valorar la importància de la demo-
cràcia i la participació.
 El 3 d’octubre, Haugen, de trenta-set 
anys, es va presentar davant del món. En 

Frances 
Haugen: 
Darrere 
l’algoritme

“Els algoritmes 
poden influir en 

allò que pensem. 
El seu és el 

testimoni de qui 
ha vist el cor de la 

bèstia”
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una entrevista al programa 60 minutes, 
va revelar que ella era la persona que ha-
via filtrat els documents que demostraven 
que Instagram sap que té efectes nocius 
en l’autoestima d’una de cada tres adoles-
cents que utilitza l’aplicació. Ella era la go-
la profunda que havia ensenyat a tot el pla-
neta la roba bruta de la xarxa social creada 
per Mark Zuckerberg.
 A la seu de Menlo Park, Haugen treba-
llava com a gestora de producte en el de-
partament d’integritat cívica, una àrea 
que va tenir protagonisme durant les úl-
times eleccions presidencials als Estats 
Units però que passats els comicis es va 
dissoldre. Per ella, l’assalt al Capitoli, que 
creu que Facebook va alimentar, va ser la 
gota que va fer vessar el got. Va dimitir, 
farta que, quan hi havia un “conflicte d’in-
teressos” entre el que era bo per al públic 
i allò que era bo per a Facebook, la compa-
nyia sempre optés pel camí que li propor-
cionava més beneficis. Abans de marxar, 
però, va copiar d’amagat centenars de do-
cuments interns que va enviar al diari The 
Wall Street Journal.
 Graduada en Enginyeria Informàtica 
i havent treballat a Google, Yelp o Pinte-
rest, Haugen està especialitzada en la ges-
tió d’algoritmes, les fórmules que deter-
minen què té més o menys visibilitat en els 
murs dels usuaris. Els algoritmes poden 
influir en allò que pensem, decidir elecci-
ons o encendre conflictes violents. Amb 
gairebé 3.000 milions d’usuaris i uns in-
gressos superiors al PIB de molts països, 
Facebook s’ha convertit en un gran germà 
que Orwell no va arribar a imaginar, uns i 
zeros que saben més de nosaltres que nos-
altres mateixos.
 El de Haugen, doncs, és el testimoni de 
qui entén el llenguatge d’aquest gran ger-
mà. De qui ha vist el cor de la bèstia. Alerta 
que, per guanyar diners, Facebook neces-
sita que els usuaris passin com més temps 
millor connectats a la xarxa social. Per 
aconseguir-ho, les publicacions que gene-
ren reaccions viscerals són molt més útils 
que no pas les més assenyades. I aquesta 
és la feina de l’algoritme.
 Hauge, a qui un senador va definir com 
“una heroïna americana del segle XXI”, no 
és la primera persona que llança una aler-
ta sobre el poder desmesurat que estan 
agafant les corporacions tecnològiques. 
Molt probablement, tampoc serà l’última.

ramon radó

El PErfil



un grup de joves barcelonins, de proce-
dència molt diversa, ha creat un projec-
te a partir d’un lloc. Molt sovint, per de-
fensar determinats valors, ens pensem 
que cal una bandera o anar pel carrer 
amb una pancarta. Tenim al cap la mi-
litància i el xiscle, els cops de peu a l’as-

falt, el cos a cos. Doncs bé, ara mateix, diria que potser 
no cal. Defensar els valors del respecte per la tradició i 
la dignitat d’on venim es pot fer silenciosament, amb se-
renor i passes petites, amb intel·ligència i amb idees. Po-
dem fins i tot acotxar en la intimitat els blancs de la me-
mòria col·lectiva. Més enllà de les xarxes socials, de les 
selfies i els influencers, hi ha gent jove aquí, ben a prop, in-
teressada pels orígens, pel passat, per tot allò que a vega-
des no volem saber. Són coses molt senzilles, el nom que 
ens diem, la casa que vivim, la gent de la família que ens 
ha explicat històries de petits, les tardes d’hivern, la llum 
irisada al capvespre. N’hi ha prou amb un lloc. Pot ser un 
jardí, una escola, una ciutat o una casa.
 Aquest lloc es diu Casa Adret. És la casa habitada 
més antiga de Barcelona. Es troba al carrer de Salomó 
ben Adret, número 6, en ple call. És una casa del segle XII. 
L’últim propietari, Astruch Adret, era un jueu que es va 
convertir al cristianisme abans del darrer atac als habi-
tants del call l’any 1391, l’infame dia de Sant Domènec. El 
carrer encara se’n deia, de Sant Domènec, fins que l’Ajun-
tament de Barcelona va decidir posar-li el nom de l’insig-
ne savi que hi va viure. Amb el pas dels anys, aquesta casa 
fou adquirida per Andreu Mas-Collell, que la va reformar 
amb un disseny arquitectònic magnífic, el qual, tot res-
pectant l’estructura de l’edifici, posa de relleu l’estètica 
dels espais. 
 Actualment és un centre cultural que han fundat 
aquesta colla de joves interessats per l’impacte simbòlic 
d’un lloc i amatents per fer viure la tradició del que també 
ens fa ser ara. Hi té la seu, a més de l’Institut Privat Mon 
Juïc, la Fundació cultural Mozaika i la European Associa-
tion for the Preservation and Promotion of Jewish Cultu-
re and Heritage, dirigida per Victor Sorensen, una orga-
nització no governamental dedicada a donar a conèixer 
el patrimoni cultural jueu a Europa. A Casa Adret també 
s’hi fan concerts, representacions teatrals i sopars. Jun-
tament amb en Víctor, hi ha la Clara, en Manel, i molts al-
tres, entestats a fer respirar una música, interpretar una 

poesia o una peça de teatre, fer parlar uns textos medie-
vals localitzats a l’Arxiu del Bisbat, acollir les visites dels 
qui volen conèixer la Barcelona jueva, i també, amb el 
projecte Toldot, fer tastar als qui ho desitgin els millors 
àpats de la cuina tradicional. Tot plegat en aquesta ca-
sa, un lloc on va viure una família al segle XII, una família 
senzilla que volia viure en pau. Aquest lloc ha esdevingut 
un espai emblemàtic per entendre que el passat no sola-
ment es fa present sinó que es pot gairebé flairar en l’aire 
del temps actual.
 He acompanyat molts amics de diversos llocs del món 
a la ruta guiada que fa aquest jovent per Ciutat Vella. As-
senyalen els petits detalls que no havíem vist mai, aju-
dant-nos a imaginar un escenari soterrat pels prejudicis 
i l’opressió, la injustícia i la intolerància que tan bé conei-
xem. Aprenem llavors una altra mirada. La veu d’aquests 
joves, la seva animada alegria i el seu desig determinat 
per rescatar el més llunyà d’aquí i ara, és una lliçó per la 
ciutat. Una ciutat també és això: un espai per construir 
junts una ètica de la memòria. Recordar ens fa més dig-
nes del que compartim, més amatents al dolor dels al-
tres, més disposats a enllaçar cases, cuines, veus, textos, 
camins indòmits pel laberint de la història.

anna pagès
Casa Adret
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“La Casa Adret 
de Barcelona és 
l’exemple que una 
ciutat és un espai 
per construir junts 
una ètica de la 
memòria; recordar 
ens fa més dignes”
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dilEmEs ètics

Un paquistanès reclama  
un DNI sense cognoms

soraya Hernández

Hamza Ali Raja no se sent 
identificat amb el nom 
que apareix en el seu DNI 
espanyol i demana un 
document sense cognoms, 
com en el seu Pakistan natal. 
S’ha tingut en compte la 
seva tradició cultural?

e
l respecte a la diversitat cultu-
ral és una assignatura pendent a 
moltes administracions del nos-
tre país. En un intent per apro-
par-se a maneres de fer i pensar 
diferents, les institucions públi-
ques i privades fan esforços a tra-
vés de formacions específiques 
per tal que el personal adquireixi 
competències transculturals. En-
teses com la capacitat per portar 
a terme una comunicació efectiva 

amb persones d’orígens diversos  generen 
espais comuns de trobada i comprensió.
 Però, malgrat les possibilitats que 
s’obren en un nou escenari intel·lectualment 
tolerant, les rigideses i el racisme encara es 
mostren latents a nivell estructurals. Barre-
res idiomàtiques, culturals i tecnològiques, 
els aspectes emocionals d’un possible dol 
migratori, els processos d’assimilació o in-
tegració es podrien afegir a problemes bu-
rocràtics per adaptar-se a la normativa 
local. 
 És el cas de l’Hamza, un home d’origen 
paquistanès que en nacionalitzar-se espa-
nyol ha vist canviat el seu nom. Al seu Do-
cument Nacional d’Identitat han registrat 
uns cognoms que no li corresponen i ha fet 
pública la seva queixa mostrant com, en 

aspectes bàsics com la filiació, les diferèn-
cies culturals tenen gran pes.
 En Hamza Ali va arribar a Espanya 
quan era  un nen. Va orientar els seus estu-
dis cap a la mediació i actualment és llicen-
ciat en Ciències Polítiques. Després de deu 
anys de residència continuada a Catalunya, 
va presentar la seva sol·licitud per obtenir 
la nacionalitat espanyola. Quan va rebre 
el DNI, va adonar-se que el seu nom no era 
el que ell havia registrat, i ara ha de fer un 
procés formal per intentar justificar el nom 
amb el qual ell se sent identificat. 
 En Hamza té un nom compost, no té 
cognoms. Es diu Hamza Ali. Segons va ex-
plicar als mitjans de comunicació, al seu pa-
ís les persones poden tenir un nom com-
post sent el primer el principal i el segon un 
apel·latiu. Per facilitar-se el registre a dife-
rents instàncies –com les inscripcions aca-
dèmiques– va decidir començar a utilitzar 
la seva casta (raja) com a primer cognom 
tot catalanitzant-lo: Hamza Ali Rajà. Així ho 
ha fet fins que ha rebut el seu DNI, on ha vist 
imprès el nom Hamza Mohammad Kausar.
 En el moment del registre, quan el fun-
cionari li va preguntar pels seus cognoms, 
ell va dir la veritat, que no en tenia. Malgrat 
la seva declaració, l’administració li va as-
signar com a cognoms el segon nom del seu 

pare i el segon nom de la seva mare. És ètica 
l’actuació de la institució pública? No s’han 
tingut en compte les especificitats de la se-
va tradició cultural o s’estava ajustant l’acte 
administratiu a la normativitat aplicable? 
Si en alguns casos es pot escollir el nom que 
es posa en el DNI, per què no els cognoms? 
Han de tenir dret altres tradicions cultu-
rals a no incloure la seva filiació? És potser 
el nostre sistema de dos cognoms portador 
del patriarcat imperant?
 Entre les opcions possibles es podria 
entendre l’especificitat del sistema nomi-
natiu del país d’origen i respectar la seva 
forma malgrat això impliqui flexibilitzar la 
normativa. Això es contempla en alguns pa-
ïsos amb alt flux migratori on, per exemple, 
a les seves institucions sanitàries es fa for-
mació per un correcte registre dels noms 
de pacients. També es podria optar per la 
postura contrària i entendre que les lleis de 
cada país marquen unes pautes que s’han 
de respectar i complir i per tant d’alguna 
manera s’ha de disposar d’uns cognoms. 
 Sigui com sigui, en aquest cas concret 
malgrat que se l’hagués obligat a tenir uns 
cognoms se li podria haver preguntat com 
a mínim quins volia, sobretot tenint en 
compte que se’ls hauria inventat de totes 
maneres.

54 A Catalunya, segons les dades de 
l’IDESCAT, hi viuen 54.571 
pakistanesos i pakistaneses, 
ocupant la cinquena posició en el 
rànquing de població estrangera. 
Barcelona, en concret, concentra 
quasi a tota la població pakista-
nesa catalana i la meitat espanyo-
la. Una cultura molt assentada a 
les nostres ciutats.

BCN, epicentre 
de pakistanesos
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a quells que agafem cada dia els trans-
ports públics per desplaçar-nos, es-
pecialment el metro o el tren, ja ens 
hem habituat a compartir el trajecte 
amb tota mena de persones que de-
manen almoina. Alguns venen pro-
ductes com mocadors de paper, en-

cenedors, artesania; d’altres commouen amb les seues 
crues històries de vida personal; molts amenitzen el vi-
atge amb els seus cants i instruments. Alguns viatgers se 
senten molestos per la presència d’aquests supervivents 
de la vida, potser perquè destorben les seves acomoda-
des consciències o el món particular en el qual estan im-
mersos, connectats al mòbil, llegint o escoltant música.
 Darrere la quotidianitat d’aquests fets, s’amaga però 
una realitat extremadament preocupant. D’una banda, la 
creixent desigualtat i exclusió social severa i d’altra ban-
da l’acusat individualisme i indiferència per tots aquells 
que viuen expulsats als marges de l’existència. Una situa-
ció fruit d’un model econòmic capitalista obsessionat a 
fer créixer de manera il·limitada i injusta l’economia, a 
costa, tot sovint, de l’especulació i la usurpació dels re-
cursos i els béns dels més febles i vulnerables.
 Però a vegades, en el quotidià es donen també pe-
tits gestos d’humanitat que són far d’esperança i models 
d’acció que ens interpel·len en aquest camí de transfor-
mació personal i social que necessàriament hem de fer. 
Aquella tarda, com moltes d’altres, va pujar un xicot amb 
la seva guitarra, al meu vagó, disposat a amenitzar-nos 
amb les seves cançons. Era un xicot alegre i dinàmic que 
s’esforçava per provocar-nos algun somriure. Aviat es va 
guanyar la simpatia d’alguns, però també l’aversió d’al-
tres que, per l’expressió del seu rostre, més aviat sembla-
va que devien estar pensant: “Ja hi som... un altre pesat 
demanant”. Ell estava situat davant d’una de les portes 
del vagó i just quan anava a iniciar la cançó que ens havia 
anunciat, el tren va arribar a la següent estació i van pu-
jar dos guardes de seguretat. En veure al xicot amb la gui-
tarra, el van començar a inspeccionar de dalt a baix amb 
les seves mirades intimidatòries fins que el xicot, en veu-
re’s atrapat en aquella situació, els va dir amb tota la sin-
ceritat del món: “Bé, anava a tocar una cançó per a totes 
les persones d’aquest vagó, però és clar... ara que heu pu-
jat...”. Els guardes, contràriament al que tots estàvem es-
perant, li van comentar que, si per ells fos, no tindrien cap 

inconvenient en què toqués i cantés, però com bé sabia 
les normes ho impedien i ells estaven allà per a fer-les res-
pectar. Tot seguit els tres es van posar a conversar ami-
gablement amb aires de complicitat i, sorprenentment, 
en arribar a la següent estació els guardes van baixar del 
tren perquè el guitarrista pogués tocar tranquil·lament i 
es van quedar a l’andana esperant el següent comboi.
 Com que molts passatgers no es van adonar del fet, 
el mateix xicot de la guitarra va fer una exclamació plena 
de joia per tot el vagó dient: “Ei, però ho heu vist? Ho heu 
vist? Ooooh! Tant de bo tots els guardes de seguretat fos-
sin com aquests, oi? El món seria millor”. I es va posar a 
tocar entusiasmat la seva esperada cançó.
 Aquella parella d’agents de seguretat, potser sense 
adonar-se’n gaire, van decidir minvar ells per a deixar ser 
a l’indigent. Podent exercir el seu poder i autoritat per 
expulsar al xicot del vagó, van decidir cedir el pas a aquell 
que estava més necessitat. Què passaria si tots practi-
quéssim petits gestos de decreixement interior i de so-
lidaritat? Doncs probablement allò que ja deia el profeta 
Isaïes, que la nostra llum brillaria com l’alba, les nostres 
ferides es clourien en un moment i tindríem per avant-
guarda la nostra bondat. Un món més just ens espera. 
Minvem per a deixar ser als més necessitats. 

mar gaLceran
Minvar per deixar ser 

doctora en Pedagogia

Mar Galceran és doctora en Pedagogia i coordinadora
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tEndènciEs

La creativitat 
computacional

juditH vives

La intel·ligència artificial ha permès compondre la desena simfonia de 
Beethoven, que el músic va deixar inacabada. Les màquines comencen a 
obrir-se pas en el món artístic. Però llavors, on queda el factor humà?

L
udwig van Beethoven va morir 
el 1827 deixant inacabada la que 
havia de ser la seva desena sim-
fonia. Fa uns dies, els mitjans de 
comunicació es feien ressò d’una 
notícia: la intel·ligència artificial 
ha pogut completar la peça que 
el geni alemany va deixar sense 
finalitzar. A partir d’uns compas-
sos i manuscrits que Beethoven 
va deixar incomplets, un algo-
ritme ha formulat una proposta 

que, en teoria, podria ajustar-se a la idea 
que el compositor tenia en el seu cap. L’Or-
questra Simfònica de Bonn, ciutat natal 
de Beethoven, ha estrenat aquesta dese-
na simfonia completada per un ordinador.
 Aquest exercici de reconstrucció mu-
sical, amb l’assessorament d’un grup de 
musicòlegs, ha suposat també un esforç 
psicològic de posar-se en el cap i la pell del 
compositor. Més enllà de l’encert del resul-
tat, l’experiència obre de nou un debat: se-
ran capaces les màquines de suplir algun 
dia l’instint de la creativitat humana?  
 De fet, la capacitat dels robots i la 
intel·ligència artificial de realitzar activi-
tats que considerem creatives ja s’identifi-
ca amb el concepte de ‘creativitat compu-
tacional’, que estudia el desenvolupament 
d’un programari que mostri comporta-
ment creatiu. Fins ara s’ha aconseguit 
que els ordinadors pintin quadres, escri-
guin poesia o componguin cançons. El cas 
Beethoven va una mica més enllà, ja que la 
màquina va ajustar-se a la mentalitat d’un 
artista àmpliament reconegut.

 Per això, els partidaris de la ‘creativitat 
computacional’ defensen que no es tracta 
només d’ensenyar les màquines a fer coses 
originals, sinó que amb aquesta disciplina 
també podem investigar i saber més sobre 
els mecanismes creatius del nostre cervell, 
així com simular i reconduir la creativitat 
en benefici de la societat.
  Entre els escèptics, els arguments se 
centren a remarcar el factor humà que 
s’entén implícit en les activitats artísti-
ques. En el cas de Beethoven, per exemple, 
les veus crítiques asseguren que una mà-
quina mai pot reproduir l’impuls creatiu, 
la necessitat de l’artista d’expressar-se, en 
aquest cas a través de la música.
 La intel·ligència artificial avança, i la 
distopia imaginada per Philip K. Dick al seu 
famós relat Somien els androides amb ove-
lles elèctriques? –robots amb un aspecte i 
reaccions emocionals tan humanes que no 
es poden diferenciar de les persones– cada 
dia sembla més a prop.

La llista d’obres creades a través 
d’intel·ligència artificial (IA) in-
clou creacions de tots els àmbits 
artístics. L’any 2018, per exemple, 
una galeria va subhastar el quadre 
Retrat d’Edmond de Belamy, una 
obra creada per un algoritme dis-
senyat per Obvious, un col·lectiu 
que uneix l’art amb la intel·ligència 
artificial. Fa uns anys, l’empresa 
emergent Judedeck va llençar una 
plataforma pionera en el desenvo-
lupament de tecnologia per crear 
música mitjançant IA, i que poste-
riorment va ser adquirida per Tik 
Tok. Més enrere en el temps, el 
2008 va sortir publicada, a Rússia, 
la primera novel·la escrita per un 
ordinador, a través d’un programa 
d’IA batejat com a PC Writer 2008.

oBrEs d’art 
artificials
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E ntendre quines són les raons de fons que ex-
pliquen l’ascens de l’extrema dreta a molts 
països europeus és una de les qüestions im-
portants dels nostres dies. Per fortuna, tant 
l’economia com la ciència política han fet pas-
sos significatius en la comprensió dels deter-
minants del vot a partits polítics d’extrema 

dreta. Les ciències socials són eines útils per compren-
dre fenòmens socials complexos. Hi ha cada dia més evi-
dència, per exemple, que la vulnerabilitat econòmica és un 
dels fenòmens que està directament associat amb el crei-
xement de l’extrema dreta. En aquelles àrees geogràfiques 
on creix més l’atur, és més probable observar a posteriori 
un creixement dels partits populistes de dreta.
 La vulnerabilitat econòmica, però, no només té con-
seqüències polítiques quan es pateix individualment. Es-
tudis recents han assenyalat que la inseguretat econòmi-
ca té ramificacions socials de primer ordre. Dit amb altres 
paraules, es transmet i es pateix socialment. Així, el decli-
vi econòmic està associat amb l’increment de l’extrema 
dreta no només quan es pateix individualment, sinó tam-
bé quan són persones properes –familiars, amics o cone-
guts– les que pateixen vulnerabilitat econòmica. Alguns 
estudis han mostrat que a Suècia, per exemple, l’ascens 
de l’extrema dreta està vinculat a la vulnerabilitat econò-
mica dels anomenats treballadors outsiders –treballadors 
en situació precària al mercat laboral – i també a la insegu-
retat econòmica dels treballadors insiders vulnerables – 
treballadors amb contractes més estables però que patei-
xen estancament salarial o reduccions de drets laborals. 
En aquelles seccions on aquest tipus de treballadors són 
més nombrosos, és on observem més creixement de l’ex-
trema dreta.
 De fet, allò més interessant és analitzar els mecanis-
mes polítics que relacionen el declivi i la vulnerabilitat eco-
nòmica amb l’ascens dels partits de dreta populista. Un 
dels mecanismes polítics que sembla ser important és el 
dèficit de representació política de les persones que pa-
teixen inseguretat econòmica. Així, alguns estudis asse-
nyalen que els partits socialdemòcrates tradicionals ten-
deixen a sobrerepresentar treballadors insiders que no 
pateixen inseguretat econòmica i en canvi tendeixen a in-
frarepresentar treballadors outsiders més vulnerables. 
D’aquesta manera, podríem interpretar el vot de treballa-
dors vulnerables a partits d’extrema dreta com una senyal 

o toc d’alerta. Davant la inseguretat econòmica i la falta de 
representació política per part dels partits tradicionals, 
opten per opcions polítiques més radicals. La pregunta 
rellevant, aleshores, és si en un escenari alternatiu on els 
partits mainstream donessin resposta a aquesta insegu-
retat econòmica les opcions d’extrema dreta disminuirien.
 No tot, però, són males notícies. És cert que estudis re-
cents mostren que la degradació econòmica i social dels 
entorns locals –sobretot quan condueixen a l’aïllament in-
dividual– afavoreix l’augment de l’extrema dreta. Però hi 
ha altres estudis que assenyalen que la presència de ca-
pital social a nivell local pot alleugerir la relació entre vul-
nerabilitat econòmica i extrema dreta. En altres paraules, 
tenim evidència empírica que mostra que quan augmen-
ta l’atur en àrees geogràfiques on hi ha més capital social, 
aquest augment de la inseguretat econòmica no es tradu-
eix amb millors resultats electorals de l’extrema dreta. El 
mecanisme que explicaria aquest efecte “alleujador” del 
capital social a nivell local és doble. Per un costat, el capital 
social sembla estar relacionat amb millors perspectives la-
borals dels propis desocupats –com si la presència de xar-
xes socials més denses actués com a assegurança contra la 
vulnerabilitat–. Per altre costat, el capital social local sem-
bla estar vinculat amb preferències socials més coopera-
dores i receptives. Així, la presència de capital social sem-
bla ser una variable capaç de moderar a la baixa la relació 
entre vulnerabilitat i ascens de l’extrema dreta.

Francesc amat
Fragilitat i extrema dreta
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“Davant la inseguretat 
econòmica i la falta de 
representació política, 
els treballadors 
vulnerables opten  
per l’extrema dreta”
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— L’objecció ha 
de ser autèntica, 
coherent i amb uns 
requisits morals.

— L’objeccció 
no pot ser 
instrumentalitzada 
al servei d’altres 
interessos. 
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Universitari en Bioètica per 
la Universitat Ramon Llull 
(2009) és Professor associat 
de Bioètica i Neurologia a
la Facultat de Ciències de la 
Salut de la Universitat de Vic 
des de 2017. És membre de la 
Comissió Permanent del 
Comité de Bioètica de 
Catalunya.   

Doctora en Filosofia i Lletres 
i en Neurociència, és 
professora titular a la 
Facultat de Medicina de la 
Universidad Complutense de 
Madrid (UCM). Directora del
Seminari d’Investigació en 
Bioètica UCM, directora del 
grup d’investigació ‘Bioética, 
deliberación y
ética aplicada’ de la UCM, 
directora de la revista 
Bioética Complutense.  
És també presidenta de la 
Asociación de Bioética 
Fundamental y Clínica. 

BErnaBÉ  
roBlEs

lYdia  
fEito

la convErsa
l’oBjEcció dE consciència
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La primera qüestió que volem plantejar 
als nostres convidats és si comparteixen 
aquesta necessitat de regular l’objecció 
de consciència que ha plantejat el 
Ministeri d’Igualtat, tot i que sembla que 
el de Sanitat no hi està d’acord. Com ho 
veuen, vostès? I per què?
lYdia fEito —Tenim una certa confiança 
en què quan regulem les coses sembli que 
s’acaben els problemes. La meva convic-
ció em diu que no és del tot cert. La regu-
lació estableix una mena de marc on actu-
ar –i són importants i necessaris–, però els 
conflictes relacionats amb valors, creences 
o conviccions probablement seguiran. No 
tot ho soluciona una llei. Regular està bé, 
però hi ha un conflicte de valors que no es 
resol amb un resultat que sigui blanc o ne-
gre. Cal articular les diferents perspectives 
que entren en conflicte. No sé si és tant im-
prescindible una regulació, però sí que la 
necessitat d’intentar dialogar i plantejar 
amb claredat i transparència els elements 
que es troben en joc. Qüestions tan primor-
dials i rellevants com la llibertat d’algú per 
reclamar i decidir una prestació, o al ma-
teix temps que un professional estableixi 
els seus límits.  

Com es poden articular aquests dos 
valors que es contraposen?

BErnaBÉ roBlEs —Els que ens dediquem a 
la bioètica sabem que això – aquesta arti-
culació de valors contraposats–no és fàcil. 
Per descomptat, una democràcia no pot 
oblidar les minories ni aquells col·lectius 
que dissenteixen; és un dels principals va-
lors de la democràcia. Una altra raó que 
deu preocupar a la ministra és que hi hagi 
inequitats en l’accés a aquesta prestació. 
És més una resposta política i sanitària 
que una regulació en l’àmbit legal. Coinci-
deixo amb la Lydia que aquesta regulació 
de l’objecció de consciència no solucionarà 
els problemes, sinó que en generarà d’al-
tres com la confidencialitat dels professi-
onals, com aconsegueixes transparència, 
etc. Primer de tot, cal investigar per què en 
certes zones del país no sembla harmonit-
zada la disponibilitat de la prestació amb 
la realitat sociològica, o si hi ha altres fac-
tors que dificultin que els professionals 
puguin portar a terme aquesta prestació, 
o bona part dels professionals. No consi-
dero doncs que la regulació sigui la solució 
d’aquest problema.       

Potser anem massa ràpid i convindria 
aclarir quin és el problema que hauríem 
de resoldre, segons vostès. 
l.f. –El problema és el conflicte de valors. 
Ens trobem amb una sèrie de persones 

moderat per
joan saLicrú

L’objecció de consciència és 
un dret que els metges tenen 
per abstenir-se d’efectuar 
pràctiques com l’avortament 
o l’eutanàsia si va contra 
les seves creences. Hi ha, 
però, regidors d’Ajuntaments 
que s’han s’emparat en 
aquest dret per no casar 
homosexuals. És necessari 
regular-ho més clarament?

Secció elaborada  
amb la col·laboració de

FOTO: SERGIO RUIZ



que reclamen una prestació reconeguda 
i, per tant, tenen tot el dret que sigui ate-
sa de la millor manera possible. Al ma-
teix temps, i també sembla raonable, els 
professionals es troben en situacions en 
què no estan d’acord. I, per tant, tenen el 
dret d’establir els seus límits en les pres-
tacions que presten servei, ja sigui per-
què xoca amb les seves conviccions o cre-
ences més profundes. Tan respectable és 
una situació com l’altra. Més que establir 
una mena de jerarquia, cadascú de nosal-
tres tindrà una opinió, però en una soci-
etat plural amb diferents creences i opi-
nions l’ideal seria buscar la millor solució 
per articular de la millor manera possible 
aquests diferents valors. Per tant, hem de 
donar aquesta prestació a les persones 
que les reclamen i al mateix temps, la pos-
sibilitat d’objecció de consciència als pro-
fessionals. Ho han de poder de fer de ma-
nera excepcional, i això és punt important 
i remarcable. És a dir, les lleis  reconeixen 
uns determinats mínims acceptats per 
bona part de la societat, que hauríem de 
respectar. Els professionals també hauri-
en de fer-ho, però amb un rang d’excepció 
amb determinades lleis que poden gene-
rar conflicte amb la consciència i, per tant, 
cal articular aquest dret  a l’objecció de 
consciència.    

B.r. –No és bo que ningú estigui obligat a 
practicar un avortament, però tampoc  és 
bo que ningú que tingui problemes per es-
tar en disposició d’ajudar a les pacients 
que compleixin els requisits legals. Sembla 
que l’acceptació social no es correspongui 
amb l’accessibilitat a la prestació en mol-
tes zones de l’Estat. Fins i tot en regions 
on és més fàcil accedir a la prestació, com 
Catalunya, que presenta inequitats terri-
torials. Per exemple, a la pràctica a la Vall 
d’Aran la prestació pública d’interrupció 
legal de la gestació no era possible si més 
no fins dates molt recents.  Per tant, és una 
qüestió que es troba en el terreny de la po-
lítica i, sobretot, analitzant per què les do-
nes espanyoles no poden accedir a aques-
ta prestació en determinats territoris. 
Sembla difícil pensar que el percentatge 
d’objecció individual sigui tan alt, i això és 
un tema important. Així i tot, ens deixem 
un altre tema rellevant.  Es parla molt de 
creences, religió i moralitat quan els hu-
mans sentim rebuig a  provocar la mort 

d’un altre ésser, ja no entro a especificar si 
és humà o no. Als humans no ens agrada 
matar a altres éssers, encara que  es ma-
ti molt, malauradament, a la nostra socie-
tat. Hi ha una mena d’objecció neurobiolò-
gica. Pots estar, intel·lectualment, d’acord 
en què hi hagin prestacions que s’hagin de 
poder fer, i discrepar en estar en la tessi-
tura de practicar-ho directament. I, en 
aquest cas, cal entendre els professionals. 

Es pot dir, doncs, que hi ha zones 
d’Espanya on no es pot practicar un 
avortament perquè es practica l’objecció 
de consciència?    
B.r. —Aquesta seria una afirmació massa 
forta, penso, tot i que si un extraterrestre 
ho veiés des de fora no entendria les xifres 

de prestació efectiva comparant-les amb  
les xifres d’acceptació sociològiques  de la 
despenalització de la interrupció legal de 
l’embaràs  en algunes zones.  

l.f. —Efectivament hi ha diferències i això  
genera una sensació de desigualtat molt 
important. Segons la comunitat autònoma 
on una persona visqui, tindrà o no aquesta 
possibilitat de prestació. De fet, en algu-
nes regions, sabem que s’estan produint 
objeccions de consciència en bloc, un fet 
que és una contradicció. Perquè l’objecció 
de consciència, per definició, és individual, 
afecta la consciència del professional a es-
cala individual, de les seves creences i va-
lors; no pot donar-se de manera global. En 
alguns àmbits, fins on jo conec, s’està plan-
tejant de manera col·lectiva i aquesta situ-
ació només es pot produir a través de la 
suma de diferents objeccions individuals. 
Si hi ha una comunitat en una regió deter-
minada on la majoria de metges faran ob-
jeccions, el que no vol fer objecció és asse-
nyalat com a avortista. Valdria la mateixa 
situació a la inversa. S’està fent una mena 
d’ostracisme als professionals que es dis-
tingeixen del grup majoritari en aquella 
comunitat que adopta una determinada 
posició, i això és una anomalia, ja que això 
és una excepció que s’ha de produir quan 
la teva feina et genera un conflicte de cons-
ciència, exclusivament.  

Aclarim-ho: Com funciona actualment? 
Què ha de fer un metge per rebutjar 
practicafr un avortament, per exemple? 
B.r. —En el cas de l’avortament, la llei no 
demana un registre, com sí que ho demana 
la nova llei d’eutanàsia. Sí que demana que 
s’informi amb antelació al responsable 
d’organitzar el servei, per tal de garantir la 
prestació. No es pot fer un registre públic 
perquè et topes amb la problemàtica de la 
confidencialitat. Sí que l’objector tindria  
l’obligació moral d’informar els respon-
sables del servei per  tal que es pugui pro-
gramar i que es garanteixi el dret de l’altre: 
respectar el teu dret de l’objecció, respec-
tant alhora el dret a la prestació de les per-
sones que compleixin els requisits legals. 

Podríem dir que hi ha un buit legal en el re-
coneixement del no exercici?
l.f. —Sí. El problema està en què el dret 
que exerceix un professional davant d’una 
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— Pots estar, 
intel·lectualment, 
d’acord en què hi 
hagin prestacions 
que s’hagin 
de poder fer, i 
discrepar en estar 
en la tessitura 
de practicar-ho 
directament. 



objecció de consciència xoca contra una 
prestació que s’ha de garantir. El ciutadà 
no té la culpa que un professional, legíti-
mament, tingui un problema de conscièn-
cia. En aquesta articulació, el més lògic és 
que es digui amb antelació perquè, en cas 
d’objecció, el professional pugui derivar el 
ciutadà a un altre professional sense pro-
blemes de consciència. El que no pot ser és 
que el ciutadà quedi desatès i abandonat 
perquè el metge no el vulgui atendre. És lò-
gic que hi hagi una expressió prèvia quan 
el professional no vulgui fer una determi-
nada prestació, i que s’instauri  uns meca-
nismes en la comunitat perquè la presta-
ció sigui possible. 
 El que crec, en general, excepte ano-
malies, és el que s’està fent, tot i que sí que 
és cert que hi ha moments determinats on 
l’objecció es converteix en un sistema per 
no donar una determinada prestació, en 
determinats centres o regions. O que en 
algunes comunitats en l’àmbit públic no 
s’estigui oferint aquesta prestació, i se’n 
derivi a la sanitat privada. Aquest tipus 
d’elements provoquen certa desconfian-
ça; i moltes dones que volen avortar sem-
bla que estiguin fent un acte que no sigui 
legítim, quan és un dret reconegut. Aques-
tes situacions no ajuden ni a garantir pres-
tacions reconegudes ni a la mateixa objec-
ció de consciència; cal que sigui un procés 
molt transparent i clar perquè s’està exer-
cint una objecció que és legítima, però que 
ha de ser clara i visible. 

B.r. —La legitimitat de l’objecció, que és un 
valor democràtic, ha de ser autèntica, co-
herent i amb uns requisits morals. Mai pot 
ser un instrument per aconseguir un fi di-
ferent; el professional que realitza una ob-
jecció està dient a la ciutadania: “ja sé que 
us heu posat tots d’acord, però a mi fer 
aquest servei em fa sofrir moralment”. No 
ha de sentir-se avergonyit ni atemorit per 
objectar, però sí que ha de viure així, que 
l’exonerin d’una obligació, que no es pot 
articular. Ha de ser autèntica, coherent i, 
inclús, personal. Jo estaria disposat  a ac-
ceptar –tant de bo una democràcia pogués 
tolerar-ho– fins i tot un  cúmul d’objecci-
ons individuals en grup. Si es pot organit-
zar l’assistència per a garantir  la presta-
ció, estaria disposat a atendre i respectar 
que existeixi una uniformitat de valors i 
hi hagi molts objectors, sempre i quan es 

garanteixi la prestació del servei perquè 
ningú es vegi perjudicat. 

El moviment de l’objecció de consciència, 
a Espanya, va néixer per aquells que no vo-
lien anar a fer el servei militar i després va 
mutar cap a l’àmbit sanitari. És un procés 
sense límits, el d’anar reconeixent dret a 
l’objecció de consciència respecte de cada 
norma que s’aprova? Han de tenir drets els 
regidors que no vulguin a no casar homo-
sexuals? Fins on arriba la noció de “proble-
mes de consciència”?
l.f. —Com deia en Bernabé, que ho ha ex-
pressat perfectament, les objeccions de 
consciència han de ser autèntiques. En el 
fons, les objeccions de consciència fan re-
ferència als meus valors i creences més 
profundes, allò que d’alguna manera de-
fenso ferventment, que en un moment 

determinat es posa en qüestió per haver 
de fer una acció que contraposa d’alguna 
manera aquelles conviccions. Per això, és 
tan radical, important i inapel·lable. Per 
tant, això no pot ser instrumentalitzat de 
cap manera al servei d’altres interessos: 
no m’interessa, no m’agrada, etc. El que 
s’acaba generant és una disfunció en un 
sistema democràtic. La democràcia té al-
tres mecanismes de participació a través 
dels quals podem fer valdre determinades 
coses que ens semblen que han de ser ges-
tionades d’una altra manera. Aquelles vi-
es han de ser les que s’utilitzin quan no es-
tem d’acord, però hi ha uns mínims valors 
compartits que en una societat han de ser 
respectats. Ara bé, un cop s’han establert 
aquests límits, no pot ser que l’objecció 
de consciència es converteixi en una me-
na de menú a la carta per descartar tot allò 
que no m’agrada o no m’interessa. És una 
distorsió del sistema democràtic, que no 
és un sistema a la carta sinó un pacte que 
fem entre els ciutadans per viure junts, 
amb unes lleis que ens regulen a tots, per 
tal de poder conviure en espais de plura-
litat on no tots opinem el mateix. Caldrà 
establir aquests mínims i respectar-los. 
Per tant, l’objecció de consciència és legí-
tima, però ha de conviure amb l’exercici de 
la resta de drets de la resta de ciutadans, 
que hem acordat uns mínims compartits:  
no pot estendre’s il·limitadament. De fet, 
ja la tenim regulada a accions radicals, 
com l’objecció neurobiològica. Parlem de 
l’avortament, l’eutanàsia i situacions trà-
giques, límits, absolutament radicals. Pe-
rò no val utilitzar l’objecció de consciència 
per a qualsevol cosa, perquè llavors proba-
blement ja no és una objecció sinó un siste-
ma a la carta per respectar només les lleis 
que em convenen.  

B.r. —L’objecció és, al mateix temps, ben 
entesa, un salt de qualitat democràtica; 
però mal compresa és un entrebanc demo-
cràtic, perquè pot acabar amb el sistema 
de convivència. Més que delimitar allò que 
es pot objectar i allò que no, s’han de deli-
mitar els criteris d’autenticitat, de no ins-
trumentalització, que sigui un favor que 
demanes com a ciutadà a la resta de ciuta-
dans. I, sobretot, no manipular-lo. 

A Catalunya, existen els objectors fis-
cals, que no paguen la part dels impostos 
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—L’objecció de 
consciència no es 
pot convertir en un 
menú a la carta per 
descartar tot allò 
que no m’agrada 
o no m’interessa. 
És una distorsió 
del sistema 
democràtic. 

HistòriEs dE Pau
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dedicats a Defensa. Posem massa coses 
dins del paquet de l’objecció?
B.r. —Jo tampoc vull que hi hagi exèrcit, pe-
rò això s’hauria de regular a través de vies 
parlamentàries, com les lleis o les eleccions 
democràtiques. Inclús, si ho tens molt clar, 
podries exercir la desobediència civil, que 
no és el mateix que l’objecció de conscièn-
cia. Hi ha molts mecanismes en democràcia 
per lluitar contra allò que et sembla injust. 
Les sufragistes, quan van lluitar sortint de 
l’establert, per aconseguir el vot femení en 

són un exemple. No es pot confondre l’ob-
jecció de consciència amb aquests movi-
ments, que també són necessaris.   

Quins són els valors que haurien de gui-
ar-nos per trobar una solució a aquest de-
bat i que satisfaci a totes les parts?
l.f. —Hi ha un valor fonamental, que s’in-
terpreta de dues maneres diferents, que 
és la llibertat. Per una part, estaríem par-
lant de la llibertat d’un ciutadà que re-
clama una prestació, reconeguda com a 
vàlida en aquests mínims establerts en 
democràcia; i per l’altra banda, estem par-
lant de la llibertat de consciència d’un pro-
fessional que vol establir uns límits a les 
prestacions que ha d’oferir. El valor de la 
llibertat està en joc, però també ho està el 
de la salut, que és l’àmbit relacionat amb 
totes les qüestions que estem tractant. No 
podem abandonar els pacients i els ciuta-
dans que tenen una determinada neces-
sitat d’una atenció sanitària. Més que un 
valor que prevalgui, del que es tracta és 
d’articular-los i veure quins mecanismes 
tenim per representar-los a tots.

B.r. —Els valors normalment sempre que-
den com a brindis al sol, però considero 

diferents valors per tal d’encarar aquest 
necessari debat: el respecte a l’altre, la to-
lerància, la responsabilitat –de les perso-
nes ateses i dels professionals–, la cohe-
rència i l’autenticitat, i la transparència 
que afecta més a les administracions. Hi 
ha una paraula que m’agrada molt utilitzar 
en bioètica, que és la generositat de valors. 
No pot ser infinita, però sí que la relació clí-
nica ha d’estar regida per una generositat 
de valors. Aquest seria el valor que escolli-
ria si només puc escollir-ne un.   

— L’objecció és, 
ben entesa, un 
salt de qualitat 
democràtica, però 
mal compresa 
és un entrebanc 
democràtic, 
perquè pot acabar 
amb el sistema 
de convivència. 

— Estem parlant 
de la llibertat de 
consciència d’un 
professional que vol 
establir uns límits a 
les prestacions que 
ha d’oferir. El valor 
de la llibertat està 
en joc, però també 
el de la salut.
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H 
i ha un debat encara poc ence-
tat, a la nostra societat, sobre 
què podem digitalitzar i què no. 
Durant la pandèmia ho hem di-
gitalitzat gairebé tot, per obli-
gació, però ara és hora de plan-
tejar-nos quines coses guanyen 
sentit amb la presencialitat. 

 La Mostra de Cinema Espiritual de 
Catalunya, que se celebra enguany per di-
vuitena vegada, és una d’aquelles activi-
tats que guanyen amb la presència, sense 
cap mena de dubte. Per això, sense aban-
donar de cap manera la presència a les pla-
taformes FilminCAT i a la Sala Virtual Ver-
di –que han permès arribar a nous públics–, 
aquest certamen que serveix d’aparador a to-
tes aquelles pel·lícules que treballen el valor 
de l’espiritualitat, es podrà “tornar a tocar”. 
 En aquesta ocasió del 15 al 30 de no-
vembre es programen més de vuitanta pel-
lícules, de ficció i de no-ficció, a cinquan-
ta sales de 23 ciutats catalanes. Xifres que 
parlen en favor de la consolidació d’aquest 
festival, que fa set anys “només” es compo-
sava de dotze pel·lícules que es van poder 
veure en cinc sales de només dues ciutats.

Títols destacats d’aquesta edició
Quin és el menú preparat des de la Direc-
ció General d’Afers Religiosos, organitza-
dora de la Mostra, de la mà del seu asses-
sor de continguts i expert en cinema, Pe io 
Sánchez? Mostrar “pel·lícules que poten-
cien la interioritat de la persona, però que 
també parlen de la convivència de les cul-
tures i religions a casa nostra”.  Ell des-
taca El jove Ahmed, un drama dirigit per 

Jean-Pierre Dardenne i Luc Dardenne i 
que gira entorn d’un jove musulmà de Bèl-
gica que intenta assassinar la seva mestra 
en nom de la seva religió; la pel·lícula ani-
mada El pa de la guerra, de Nora Twomey, 
que explica la tragèdia que des de fa tants 
anys viu l’Afganistan i que ara torna a ser 
lamentablement notícia; i la suïssa For-
tuna, del director Germinal Roaux, sobre 
el drama de la immigració i l’acollida dels 
més vulne rables en els espais de l’Església.

Una mirada més femenina
Algunes novetats d’enguany, dins la vo-
luntat de treballar també les qüestions de 
gènere, és la creació, precisament al canal 
que  FilminCAT dedica a la Mostra, d’un 
subapartat titulat Dones i religions. La fe 
conjugada en femení, on s’agruparan pel-
lícules d’aquesta temàtica que es podran 
veure només a la plataforma. També des-
taca l’elaboració d’unes guies didàctiques 

La Mostra de Cinema Espiritual 
recupera la corporeïtat

Entre el 15 i el 30 de novembre s’han programat més de vuitanta pel·lícules, 
de ficció i de no-ficció, a cinquanta sales de 23 ciutats catalanes. Totes elles 
propostes audiovisuals que potencien la interioritat de la persona, però que 

també parlen de la convivència de les religions a casa nostra.

que estaran en línia al portal web de la Mos-
tra com un espai educatiu consultable per 
a mestres, per tal que puguin aprofundir en 
el contingut de les pel·lícules.

Per què aquesta Mostra?
La Mostra de Cinema Espiritual es titula 
així justament perquè entén que l’espiri-
tualitat és el punt de trobada entre creen-
ces i religions. “Hi ha creences que no són 
de caràcter religiós, però sí que són creen-
ces. I el punt comú entre una cosa i l’altra 
està en l’espiritualitat, que ens porta als 
valors humans. Creiem en el compromís 
entre els drets socials i individuals, com es 
veu reflectit a les pel·lícules i sobretot en 
els debats posteriors a les projeccions”, 
explica Yvonne Griley, directora general 
d’Afers Religiosos, adscrita al Departa-
ment de Justícia de la Generalitat.
Trobareu tota la programació de la Mostra a: 

http://cinemaespiritual.gencat.cat/ca/inici
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Decreixement: 
menys és més?

Hi ha consens a afirmar que 
hem topat amb els límits 

físics del planeta. Però 
quina ha de ser la solució a 
aquesta situació: un canvi 
de model econòmic o una 
sensibilització de valors?

oPinió 

Ana Villagordo
Decreixement 

o extinció 

entreVista

“El decreixement és una 
realitat inevitable i 

ineludible”
Antonio Turiel

oPinió

Joandomènec Ros 
Com no abocar el 

món al suïcidi 

oPinió

Joan Majó
Es pot créixer 

responsablement?

entreVista

“Imaginar una vida simple 
és l’avenç més important 

de la nostra societat”
Giacomo D’Alisa



Dibuixant sobre el tema

toni BatLLori
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La paraula ‘decreixement’ cada vega·
da agafa més força, tot i que cadascú la 
porta al seu terreny. A què fa referència 
aquest concepte exactament?
La paraula ‘decreixement’ actualment de-
signa dues coses diferents. Per un can-
tó, hi ha tot un moviment polític ideològic 
que diu que estem topant amb les limitaci-
ons físiques del planeta i que cal reduir el 
nostre patró de consum. Aquesta defensa 
sovint està combinada amb la justícia so-
cial i la justícia ambiental. Jo no m’inscric 
en aquest moviment, ni estic alienat en cap 
ideologia. I, per altra banda, trobem el fet 
que, forçosament transitarem per una sen-
da de decreixement del metabolisme del 
nostre sistema econòmic, que inevitable-
ment decreixerà per la falta de recursos.  

Com ho patirem tots plegats?
Quan parlem d’exhauriment de recur-
sos no vol dir que les coses s’acabin d’un 
dia per l’altre. Hi ha un descens progres-
siu de la disponibilitat d’energia i materi-
als. Arribem als màxims de producció de 
les matèries primeres energètiques –pe-
troli, gas i carbó– i la producció anirà ca-
ient. Hi ha una falsa llegenda segons la 

Del que parlem és que les societats més 
opulentes i els països més avançats eco-
nòmicament hauran de fer un retrocés 
en la base material del seu metabolisme. 
És a dir, la quantitat de materials i ener-
gia que consumeixen hauran de disminu-
ir durant un cert temps fins a trobar el seu 
punt d’equilibri. Primer de tot, hauran de 
disminuir per l’escassa disponibilitat de 
materials i l’impacte ambiental del canvi 
climàtic. Però també ho hauran de fer per 
un tema de justícia social i per tal d’afavo-
rir altres països que no han tingut oportu-
nitats. L’objectiu del decreixement, en cap 
cas, és que sigui per sempre, sinó que s’as-
soleixi un estat estacionari. 

Considera que hi ha consens social so·
bre aquest moment que vivim?
La societat en el seu conjunt és creixentis-
ta, i la majoria de gent no es planteja la ne-
cessitat de decréixer. Quan entres a dis-
cutir-ho en diverses xerrades, se senten 
atacs perquè es pensen que portes una 
agenda partidista oculta. Hi ha massa gent 
que identifica creixement amb benestar, 
fins i tot amb gent pròxima a l’esquerra. Hi 
ha economistes vinculats a l’esquerra que 

antonio turiEl

Aquest físic i investigador de l’Institut de Ciències del Mar del 
CSIC reclama una reconversió dels valors tradicionals per tal de 

fer front al necessari decreixement.

text: esteve vaLLmajor / Fotos: josep maria dacosta

“El decreixement és 
una realitat inevitable 

i ineludible”

qual les reserves són enormes i que no tin-
drem cap problema d’abastament. Això és 
un error perquè no es té en compte que no 
totes aquestes reserves són igualment ac-
cessibles, fàcils d’extreure o rendibles eco-
nòmicament i energèticament. Aquest és 
un fet conegut des de fa dècades i estem im-
mersos en aquest procés. Si les coses es fan 
bé, el descens podria ser relativament lent i 
progressiu. La negació que existeix del pro-
blema i l’esforç per estirar en excés el xi-
clet han afavorit, per exemple, que el pe-
troli pateixi actualment un descens ràpid.

Quin paper hi juga el sistema capitalis·
ta en tot aquest panorama que dibuixa?
El problema és que el nostre sistema eco-
nòmic necessita el creixement i el fet que 
la base energètica i material no pugui créi-
xer fa que el capitalisme entri en una espi-
ral de crisi econòmica. Jo, quan parlo de 
decreixement,  em centro més en l’aspec-
te físic, una realitat inevitable i ineludible. 
No és un tema d’elecció política o ideològi-
ca, és una pura realitat. 

Quan parlem de decreixement ens refe·
rim a retrocés o a estancament?



valors 25

Decreixement: menys és més?

ens han acusat de reaccionaris i de fer-li el 
joc al capital, quan aquí hi ha una realitat 
física de la qual no podem escapar. Però 
com no se’n parla obertament, costa que 
la societat ho entengui des d’aquesta pers-
pectiva. És un tabú en els mitjans i en el 
món econòmic. Hi ha una dificultat enor-
me des del poder econòmic i polític d’ac-
ceptar i reconèixer obertament que hem 
topat amb uns límits infranquejables i que 
s’ha de canviar el sistema econòmic. 

Potser, des del punt de vista partidista, 
s’ha polititzat massa el tema i no s’ha 
parlat d’aquesta “realitat física inesca·
pable” a la qual vostè feia referència.
Però el decreixement també és políti-
ca. El problema neix perquè es contradi-
uen unes essències del discurs hegemò-
nic del capitalisme, que és inqüestionable; 
és un tabú. No és una lluita partidista per-
què cap partit ha fet bandera del decreixe-
ment, és un problema de qüestionament 
cultural, d’un model universal, com el sis-
tema capitalista. Un exemple clar: el can-
vi climàtic també xocava contra l’hege-
monia cultural del capitalisme i, com que 
ara ja és bastant innegable, s’ha integrat 
aquesta lluita dins d’una idea capitalista. 
Ara s’aposta per un model de transició, 
que és absurd, inviable, que no es podrà 
portar a terme i que només provocarà mi-
sèria. Aquest model de grans renovables 
elèctriques, amb un rendiment horrible, és 
un intent de mantenir una societat capita-
lista industrial a una part del món, a costa 
de portar a la resta a la misèria.

En canvi, molts líders polítics aposten 
per una “transició verda i digital”.
Però, els dirigents polítics i econòmics es 
neguen a acceptar que ja hem superat el 
límit d’extracció perquè són conscients 
que, si el petroli comença a escassejar, el 
seu model no és possible. Han de negar o 
minimitzar que això passa, o convertir-ho 
en un no-tema. Si acceptes que hi haurà un 
descens energètic, sorgeix la pregunta de 
com repartim el que tenim. És un discurs 
que s’evita d’entrar-hi perquè desemboca 
en la fi del capitalisme, ja que és un siste-
ma econòmic orientat al creixement. Tot 
el que té a veure amb el descens energètic 
i material és un debat que s’ha menyspre-
at, malgrat ara intentaran introduir-lo pe-
rò dins de l’esquema capitalista. 

“L’objectiu del 
decreixement no 
és un món sense 
esperança, gris i 
depriment. Vivim 
el segle de la 
gran prova i hem 
de ser capaços 
de superar-la. 
Com més tard 
reaccionem, 
pitjor preparats 
estarem pel que ve” 

Es parla de capitalisme verd per evitar 
contradir el model econòmic, però amb 
el decreixement també hi ha qui aposta 
per créixer, però amb responsabilitat. 
És una contradicció de conceptes?
Absolutament. Malauradament, un dels 
Objectius de Desenvolupament Sosteni-
bles [iniciativa de les Nacions Unides amb 
l’Agenda 2030] és el creixement sosteni-
ble. És increïble que hagi passat com un 
ODS! El més curiós és la gent que, de mane-
ra acrítica, ha acceptat que el creixement 
és necessari, quan és absurd. Un humà té 
una fase de creixement, però a l’assolir 
l’edat adulta ja no creix més. I també pas-
sa el mateix amb els nostres ingressos, que 
arriba un moment en què s’estabilitzen i 
no ens fem milionaris. Però, en canvi, amb 
la natura ens pensem que el creixement és 
infinit. El gran problema del capitalisme és 
que també és un sistema cultural i aquí ra-
dica la dificultat de fer la transició. No hi ha 
la valentia de fer un canvi cultural.
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En aquesta línia, també es parla del de·
creixement com una aposta per un can·
vi d’estil de vida: treballar menys, con·
sumir menys, en definitiva, una vida 
més modesta i austera.
Sí, la simplicitat voluntària. Has de decidir 
contenir-te per no excedir els límits biofí-
sics del planeta. Ja som moltes persones 
al planeta, amb un consum molt desequi-
librat: moltes persones estan consumint 
una barbaritat i la immensa majoria està 
consumint molt poc. És necessari una re-
pensada, que va a la contra de la base del 
capitalisme: l’acumulació de capital. El fet 
que arribem als límits biofísics fa que les 
possibilitats de guany del capital siguin 
més petits i que acabem col·lapsant inevi-
tablement, ja que serà impossible créixer. 

Per tant, parlar de decreixement vol 
dir renunciar a la millora personal i col·
lectiva, en definitiva, al progrés?
Aquest és el famós mite del progrés, que 
és una visió que no correspon a la història. 
Ja té nassos que això ho hagi d’explicar un 
físic! Una de les coses que més mal ha fet 
ha estat descuidar a les aules de secundà-
ria l’ensenyament de les humanitats, so-
bretot de la història i de la filosofia. La gent 
té una visió de la història sota el prisma ca-
pitalista i el mite del progrés, que té dos 
segles d’antiguitat. Si llegeixes textos an-
tics existeix una visió del progrés com una 
cosa cíclica, les coses creixen i després de-
cauen, com li passa als éssers vius i a la ci-
vilització humana. 

Potser cal assumir que tot té uns límits.
És clar, la ciència marca sempre límits. 
Per exemple, la termodinàmica que ens 
ha permès tenir motors tan eficients tam-
bé parla dels límits, però això no interes-
sa i s’ha ignorat, fins al punt que tenim ci-
entífics treballant per superar uns límits 
que són infranquejables. Això és el vici del 
nostre temps, el mite del progrés, que és 
un aspecte troncal del discurs capitalis-
ta. Sovint em pregunten si crec amb mira-
cles i jo com a científic no puc creure-hi. És 
curiós que es faci servir un llenguatge re-
ligiós –la fe– per descriure una realitat lli-
gada al món físic i material. Llavors et tro-
bes amb gent que creu que hi haurà uns 
avenços per compensar els problemes 

que tenim actualment. De creences jo no 
en tinc cap, cal treballar per fer-ho millor. 
Ara, pel que sabem, cal ser prudents i no 
esperar un deus ex machina que ho soluci-
oni. A més, si superéssim els límits actuals, 
en trobaríem de nous.   

Aquestes actituds negacionistes de la 
situació poden portar·nos al col·lapse?
És molt curiós perquè si sorgeixen aques-
tes actituds tan infantils és perquè l’arre-
lament cultural del capitalisme fa que si-
gui impensable sortir d’aquesta situació. 
Això ens pot portar al col·lapse; sabem de 
moltes civilitzacions com la nostra que 
van col·lapsar. El col·lapse és un mal au-
toinfligit d’aquelles societats que es ne-
guen a acceptar que la seva idea és incor-
recta malgrat els signes evidents que ho 
és, i perseveren a anar cap al desastre. El 
col·lapse no és mai un procés inevitable ni 
irreversible, encara que com més tardis 
pitjor serà. Realment ara som a temps de 
parar i tirar enrere, però es necessita un 
canvi cultural. El decreixement el que pro-
posa és adaptar-se als límits biofísics del 
planeta. No cal renunciar a intentar millor 
les condicions de vida dels habitants, pe-
rò tampoc podem esperar un miracle per 

solucionar la problemàtica. Hem de tenir  
una actitud més adulta. 

És possible que una societat que no 
creix conreï valors com l’esperança o la 
il·lusió? o l’aposta pel decreixement els 
fa inviables o els redueix?
T’explico el decreixement amb un exem-
ple ben gràfic. Vius en una casa i s’apropa 
un huracà; en aquest moment, et proposes 
reforçar la casa, comprar aigua i aliments, 
preparar-se per aguantar la ventada. Se-
rà dur, però sabem que només durarà un 
temps. Un cop hem superat aquesta situ-
ació –sense que hagi mort ningú, que és el 
més important–, tornem a intentar les co-
ses el millor que puguem sent conscients 
de les limitacions. L’objectiu del decreixe-
ment no és anar cap a un món sense espe-
rança, gris i depriment. Aquest és el segle 
de la gran prova i hem de ser capaços de 
superar-la. Com més tard reaccionem, pit-
jor preparats estarem pel que ve a conti-
nuació. Cal fer un esforç per quedar-nos 
en la millor situació possible perquè des-
prés sigui tot més fàcil.

I després?
A continuar. No es tracta de forçar a la 
gent a viure com esclaus, no té res a veure. 
Ens hem extralimitat, hem superat la ca-
pacitat de càrrega del planeta i, per tant, 
hem de tornar a una zona de seguretat per 
tornar a progressar. 

Per tota aquella gent que no els acaba 
de convèncer aquest model: quins be·
neficis els pot comportar?
El que està en joc no és el planeta, està en 
joc la nostra supervivència com espècie i 
civilització. Una de les coses positives del 
segle XX ha estat el gran desenvolupa-
ment cientificotècnic. Nosaltres, amb el 
coneixement que tenim ara, som capaços 
de consumir menys energia i materials per 
tenir un nivell de vida –que no estil– com-
parable a l’actual o, fins i tot, superior. No 
podem fer que tothom tingui un cotxe, pe-
rò això no és important per a la vida. Potser 
no tothom pot tenir una nevera i una ren-
tadora, però es poden compartir a nivell 
comunitari. Es poden canviar els models 
de consum i es pot fer tot des d’un punt de 
vista tècnic, per portar una vida en molts 

“El gran problema 
del capitalisme és 
que també és un 
sistema cultural, 
i aquí radica la 
dificultat de fer 
un canvi cultural 
i recuperar els 
valors que hem 
pervertit”
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sentits més plena, sense que comporti un 
retrocés en allò material. A més, ens per-
metria estendre-ho a tots els habitants del 
planeta. A escala cientificotècnic, no hi ha 
un problema per aconseguir l’estabilitza-
ció, el problema és social. Necessitem una 
estructura social i cultural diferent, que no 
ens aboqui cap al desastre. 

Tinc la sensació que potser també vivim 
un canvi de paradigma a escala de va·
lors. El que abans s’entenia que cal pre·
servar, ara ja no es veu igual. 
Efectivament. Hem pervertit els valors. 
Tenim uns valors basats en l’acumulació 
del capital que es tradueix en el món físic 
en un increment de la degradació dels re-
cursos i de la generació de residus. Hi ha 
un altre element clau: històricament, un 
dels contractes socials més importants de 
les societats era el contracte intergenera-
cional, en el qual els pares volien que els 
seus fills visquessin millor que ells. Aquest 

contracte actualment està trencat. Molts 
cops quan parlo d’aquest tema, la resposta 
acostuma a ser que no els importa perquè 
quan tot això passi ja estaran morts. Què 
us penseu que això passarà d’aquí a molts 
anys? Jo tinc fills i a mi no em consola sa-
ber que el pitjor que pugui passar passarà 
quan jo sigui mort. És un grau d’alienació 
molt important i em sembla molt fort que 
amb dos segles d’intoxicació cultural, una 
de les coses més importants com l’amor 
paternofilial s’hagi perdut. Com pot ser! 
Ens hem convertit en monstres? Hem per-
dut els valors essencials perquè una socie-
tat humana pugui ser qualificada d’huma-
na. El que necessitem és una recuperació 
de valors, ja que la ciència i la tècnica no-
més són eines que ens diuen si podem o 
no fer les coses. Ara hem de voler fer-ho, 
superar aquest entesament, comprendre 
que ens hem equivocat, acceptar el pro-
blema i començar a construir allò que ve-
ritablement necessitem.  

Petrocalipsis (Editorial Alfabeto), el 
llibre d’Antonio Turiel, ens alerta 
d’una crisi urgent. La lectura de la 
seva anàlisi deixa clar que si volem 
evitar el pitjor escenari, el petroca-
lipsis, hem de deixar d’enganyar-nos, 
comprendre la nostra situació real i 
actuar com més aviat en conseqüèn-
cia. Escrit en voluntat divulgativa, 
aposta per “una reforma integral del 
sistema financer” per tal de deixar el 
creixement continuat enrere. A nivell 
pràctic també ho té clar: “Centrar-se 
en la producció d’aliments –aigua de 
qualitat– i el consum de proximitat, 
així com l’aprofitament de recursos”. 
Per fer-ho possible, “cal molta 
humilitat, molt assaig-error, però tot 
és possible”.

‘PEtrocaliPsis’,
una crisi urGEnt
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Enginyer industrial i exministre d’Indústria i Energia

joan majó

es pot crÉixer 
responsaBLement?

n  
o m’estranya que hi hagi partidaris de “de-
turar el creixement” o, fins i tot, que dema-
nin el “decreixement”. Hi ha circumstàn-
cies que s’estan agreujant i justifiquen la 
preocupació per on ens porta la dinàmica 
actual. Comparteixo la preocupació, però 
penso que cal aclarir el significat de les pa-
raules; a vegades no es fa, i això desorienta. 
Voldria que l’article ajudi a respondre pre-
guntes: Què és el que ha de créixer i què no? 
Qui ha de créixer i qui no? Com s’ha de créi-
xer i com es podria decréixer? Què són ob-
jectius finals i què són només eines? 

Sostenibilitat
Penso que són clarament insostenibles alguns dels mo-
dels socioeconòmics actuals, com els de les societats de-
senvolupades, i als que els països emergents aspiren. La 
insostenibilitat té, almenys, tres dimensions: una soste-
nibilitat ecològica relacionada amb la natura, una soste-
nibilitat socioeconòmica relacionada amb l’organització 
social i una sostenibilitat política relacionada amb el po-
der i la informació. En el llenguatge corrent parlem del 
canvi climàtic i l’esgotament de recursos, les desigualtats 
entre persones i entre països, i els usos discutibles de les 
noves tecnologies digitals. En un article curt cal resumir 
els missatges, ometent matisos. Simplifico les bases de la 
meva preocupació.
 La crisi financera de fa deu anys va posar en evidència 
que la coincidència de la globalització dels mercats amb 
la desregulació liberal va ser un error de conseqüènci-
es desastroses de tipus financer, que ens van afectar a 
tots i ens van acostar al col·lapse. La desregulació va por-
tar un fort increment de les desigualtats personals en 

economies desenvolupades o en desenvolupament, un fi-
nal del pacte social europeu dels “trenta anys gloriosos”, i 
un fort debilitament de l’estat del benestar (sobretot, en 
salut i educació).
 La sobtada arribada, ara fa dos anys, de la pandèmia 
va fer evidents fragilitats en el sistema sanitari, i va obli-
gar a mesures de confinament que van portar una crisi 
econòmica provocada voluntàriament. Això ha agreujat 
encara més la insostenibilitat social.
 La recent freqüència arreu de fenòmens naturals als 
quals no estàvem acostumats ha fet indiscutible la rea-
litat del canvi climàtic i l’escalfament del planeta. S’ha 
evidenciat la urgència de deixar de consumir alguns re-
cursos naturals (sobretot energètics) i la necessitat de 
prendre mesures d’eficiència i de reutilització en el seu ús 
i el d’altres recursos naturals (aigua, minerals...) per evi-
tar l’esgotament.
 Potser de forma menys conscient, el gran progrés de 
les tecnologies de la informació –que tantes capacitats 
positives ens estan aportant– té també efectes preocu-
pants deguts a la manca de regulació, en tres aspectes: la 
qualitat de la informació, la privacitat personal i la parti-
cipació en la vida política a través de l’expressió de la vo-
luntat basada en la informació rebuda.
 Acabo amb una consideració temporal. La població 
mundial es troba entre els set i els vuit mil milions de per-
sones i no passen de dos mil milions els que estan vivint 
segons el nostre model de consum. És impensable el que 
passaria si aquesta quantitat es tripliqués, i encara més 
si, com es preveu, hi hagués un creixement demogràfic 
d’un o dos mil milions més? Per altra banda, la globalit-
zació digital de la informació ha fet que tots puguem ara 
conèixer com viuen uns i altres. No és d’estranyar que les 
migracions augmentin molt...



valors 29

Decreixement: menys és més?

 Aprofito l’ocasió per recordar que la globalització 
plena és sobretot la d’allò que es pot moure en forma de 
bits, la informació i el capital financer. No és cap casuali-
tat que el control d’una i altre ja sigui la nova base del po-
der real, com ho han estat en altres temps el control d’al-
guns recursos naturals, o la potència militar.

Un altre creixement
Davant d’aquestes perspectives, preocupants, perillo-
ses, i injustes, crec que calen mesures urgents, però pen-
so que no és adequat ni convenient utilitzar el concepte 
de “decreixement”, una paraula que té una connotació 
clarament negativa i provocarà un rebuig emocional que 
pot dificultar l’acceptació de possibles mesures. Però a 
més, crec que no reflecteix bé el que s’ha de fer. 
 M’explico. És evident que hi ha coses que han de de-
créixer, com per exemple el consum de recursos naturals, 
el malbaratament en la seva utilització o l’eliminació de 
residus sense reutilització, però aquest decreixement no 
ha de suposar necessàriament la reducció del progrés ni 
del benestar. Recordem que també, i pel bé de tots, hau-
ran de decréixer les desigualtats...
 L’objectiu de tota l’organització social ha de ser el 
benestar de les persones, i per tant és el punt en el qual 
em vull centrar, ja que crec que la clau de tota la proble-
màtica del progrés és decidir quines són i quines haurien 
de ser les eines per mantenir o augmentar el benestar.
 El model desenvolupat els darrers tres segles va ser 
possible per l’augment dels coneixements i l’aplicació 
amb tecnologies, així com la disponibilitat d’una gran 
quantitat de recursos minerals i noves possibilitats de 
generar energia a partir de la combustió de reserves fòs-
sils. La societat industrial ha permès la transformació 
d’aquests recursos, aparentment inesgotables, en no-
ves eines, i ha basat bona part del benestar material en 
l’ús personal de molta energia i en l’apropiació i utilitza-
ció d’aquestes eines. També ha situat el treball humà re-
tribuït com la font de recursos i element d’integració soci-
al. La situació actual obliga a canviar el model. I per fer-ho 
hem de comptar amb cinc ajuts: responsabilitat personal, 
prioritat en l’eficiència, redefinició del benestar, lideratge 
polític i la capacitat de les noves tecnologies digitals. Di-
buixo, simplificadament, alguns trets del nou model.

Nou creixement per més benestar
Penso que el progrés d’una societat es mesura pel nivell 
de benestar dels seus ciutadans. El creixement econò-
mic és un component del benestar, però la correlació no 
és automàtica; hi pot haver –i ho hem vist sovint– creixe-
ments que provoquin una reducció del benestar perquè 
siguin perjudicials per a la salut, la seguretat, la cohesió 
social o per altres dels seus components.
 El creixement hauria de tenir els següents objectius:
–Augmentar les eines materials d’ “utilització col·lectiva” 
reduint les d’“ús individual”.

–Passar de la “propietat” d’eines materials al “dret d’ac-
cés” a serveis, tant personals com col·lectius, privats com 
públics, gratuïts o no.
–Aprofitar al màxim l’energia obtinguda per “transfor-
mació” de la que es rep gratuïtament del sol, reduint molt 
la generada per “combustió” de fòssils, de manera que 
una gran part d’aquests restin per sempre sota terra.
–Maximitzar “l’eficiència” en la utilització d’energia, re-
duint pèrdues en la seva en la generació i l’ús.
–Assegurar la “reutilització” de tots els minerals tantes 
vegades com sigui possible fins que ja no sigui possible.
–Actualitzar el “pacte social” per reduir les desigualtats i 
garantir un nivell mínim de vida digne.
–Reprimir l’activitat econòmica especulativa que no crea 
“valor real” per les persones ni per la societat.
–Aprofitar la potència de les tecnologies “digitals” per 
potenciar els aspectes immaterials del benestar que se-
ran cada cop més abundants.
–Deixar d’utilitzar el PIB per càpita com únic “índex” del 
nivell de progrés d’una societat, substituint-lo o comple-
mentant-lo amb altres que reflecteixin l’equitat, la salut, 
la formació i la qualitat de la convivència.
 Un creixement que contingui aquests elements, se-
ria sens dubte un creixement responsable i permetria la 
progressiva integració de més i més persones a una soci-
etat desenvolupada i sostenible. 

Joan Majó és empresari i enginyer industrial. Va ser Ministre 
d’Indústria i Energia entre 1985 i 1986 i ppresident del 
Consell del Pacte Industrial (1997-2006)
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El decreixement és un moviment, una 
ideologia o una necessitat?
Les tres coses. És una visió del futur, una 
manera d’estar en el món i és també un 
moviment social, perquè cada vegada més 
persones estan transformant la seva vida 
a favor del decreixement. Mentre el sentit 
comú sempre ens diu que per estar bé ne-
cessitem més, el decreixement aposta per 
viure amb senzillesa amb l’objectiu que al-
tres humans i no humans també puguin 
viure. Hem de ser capaços de viure una vi-
da digna deixant als altres també el seu es-
pai vital.

Els defensors del decreixement afir·
meu que no es pot ser sostenible dins 
del model socioeconòmic actual. Quina 
és doncs l’aposta alternativa?
Els models econòmics alternatius que es 
poden aplicar són molts: el sistema d’inter-
canvi, el cooperativisme, l’economia social i 
solidària... També hi ha molts espais per re-
cuperar respecte de l’activitat econòmica 
pública. Per exemple, es poden municipa-
litzar serveis com la distribució d’energia, 
però també el gas, l’aigua o la sanitat.  L’al-
ternativa ha de ser també un model on els 
treballadors tinguin més poder de decisió.

Giacomo d’alisa

Aquest investigador del Centre d’Estudis Socials de la Universitat 
de Coimbra i coautor del llibre Decrecreixement. Vocabulari per 

una nova era (Icària Editorial) defensa nou model socioeconòmic.

Laura cera

“Imaginar una vida simple 
és l’avenç més important 

de la nostra societat” 
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“No solucionarem 
el problema 
només a través 
de l’educació, cal 
sobretot un canvi 
del nostre entorn 
econòmic i social”

Una de les apostes del decreixement és 
que la riquesa dels països no es calculi 
amb el Producte Interior Brut. Amb quin 
paràmetre s’hauria de calcular, doncs?
És cert que hi ha una crítica respecte del 
PIB perquè els polítics sempre s’han fixat 
en aquesta xifra sense tenir en compte si 
paral·lelament augmentaven o no les xifres 
de desigualtat o de contaminació. El PIB in-
visibilitza molts problemes. Això ha portat 
a pensar que cal substituir el PIB per un al-
tre indicador, però aquest no és realment el 
problema del creixement. Jo no anul·laria 
el PIB, però apostaria per tenir en compte 
més indicadors que fossin realment reflex 
de la salut econòmica d’una societat.

El terme decreixement no és nou, es va 
formular per primera vegada als anys 
vuitanta. Què manca perquè passi de ser 
una demanda social i es converteixi en 
una aposta política?
Certament, en els anys vuitanta, a França 
el decreixement ja era un moviment soci-
al. En les darreres eleccions, però, dos dels 
tres candidats van parlar del decreixement, 
per tant, avui ja és també una opció política. 
Han hagut de passar quaranta anys, però el 
decreixement  ha deixat de ser l’aposta ex-
clusiva d’uns moviments socials. Jo formo 
part de Research and Degrowth (R&D), una 
associació de Barcelona formada per inves-
tigadors, l’objectiu de la qual és, des de fa 
deu anys, introduir aquest tema en el món 
acadèmic i en la darrera dècada el nombre 
de publicacions s’han multiplicat. Per tant, 

en els anys vuitanta va ser un moviment so-
cial, al tombant de segle va entrar al món 
acadèmic i científic i a partir del 2015 s’ha 
introduït als debats polítics. El camí és lent, 
però no té aturador.

El decreixement demana compromís so·
cial i renúncia. Realment, estem dispo·
sats a renunciar a certes coses o a como·
ditats a favor del planeta? Encara manca 
molta pedagogia en aquest àmbit? 
Sempre manca pedagogia. Cadascú de nos-
altres, les persones que vivim al món capi-
talista i occidentalitzat, ens hem d’alliberar 
de moltes actituds que hem après pel con-
text on hem estat educats. Per exemple, l’ús 
del cotxe en comptes del transport públic 
de vegades no és una tria, sinó una neces-
sitat si tenim en compte la forma com està 
construïda la nostra vida. La idea del decrei-
xement és poder fer les mateixes activitats, 
usant menys recursos i obtenint els matei-
xos resultats. Per tant, malgrat ser neces-
sària, no solucionarem el problema només 
a través de l’educació, cal sobretot un canvi 
del nostre entorn econòmic i social perquè 
les nostres decisions no siguin tan difícils ni 
les hàgm de viure com un trauma.

Alguns economistes asseguren que el de·
creixement és impossible perquè l’ésser 
humà porta en els gens l’esperit d’avan·
çar i créixer. Quina resposta els dona?
Sempre hem pensat que creixement és si-
nònim de progrés, però en realitat, avui, 
el creixement –l’ús massiu de recursos 

,

materials i energètics– no ens permet avan-
çar perquè està creant molts problemes de 
salut, de contaminació, de biodiversitat... 
Aquesta és la qüestió. Per tant, actualment, 
imaginar una vida simple és l’avenç més im-
portant de la nostra societat del futur. No 
podem perdre de vista que el nostre benes-
tar és relacional, depèn del benestar dels al-
tres. Això amb el coronavirus ho vam veure 
bastant clar, però un cop passada la pandè-
mia, hem perdut ràpidament aquest punt 
de vista. Si ens fem nostres els termes ‘vul-
nerabilitat mútua’ i ‘reciprocitat de la cura’ 
entendrem perquè el decreixement vol dir 
progrés i el creixement, retrocés.
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joandomènec ros

com no aBocar eL món aL suïcidi

d
es de fa alguns anys, la Global Footprint 
Network estima l’Earth Overshoot Day (Dia 
de l’Ultrapassament de la Terra), és a dir, el 
dia de l’any en què el consum que fem dels 
recursos i serveis que ens ofereix el planeta 
ultrapassa allò que pot regenerar. És angu-
niós (i ens hauria de fer pensar, i actuar) que 
des que es fa aquesta estimació, aquest dia 
s’ha anat avançant. Així, el 2021, va ser el 29 
de juliol. A la meitat de l’any ja vam comen-
çar a consumir recursos prestats de les ge-
neracions futures. D’ací a uns anys, aquest 
dia pot arribar a ser el primer de gener... pe-

rò es tracta de vetllar perquè això no passi. I què hi podem 
fer? Doncs no consumir més del que produïm. 
 Que  el nostre capteniment a tots els nivells sigui sos-
tenible...? Està bé, però potser no n’hi haurà prou. Ve-
gem-ho. El Diccionari de la Llengua Catalana defineix de 
manera adient sostenible (“Que es pot mantenir indefini-
dament, especialment sense afectar l’equilibri ecològic”). 
També hi ha altres definicions però la que jo prefereixo, 
per més immediata i més ecològica, és aquesta altra: “El 
desenvolupament sostenible és la millora de la qualitat de 
vida humana sense excedir els límits de la capacitat de càr-
rega dels ecosistemes de suport”. I “és sostenible tota acti-
vitat que no excedeixi la capacitat de càrrega dels ecosis-
temes”. I la capacitat de càrrega és l’explotació que poden 
suportar els ecosistemes sense degradar-se. 
 La capacitat de càrrega són els recursos i els serveis 
que ens forneix l’entorn, a nosaltres com a espècie social, 
però també a la resta d’organismes que en depenen, sen-
se transformar-se de manera irreversible i sense perdre la 
capacitat de seguir-los fornint en el futur. Ara bé, no hi ha 
acord sobre quina és la capacitat de càrrega d’un ecosiste-
ma, de manera que, segons qui en faci l’avaluació, pot ser 
considerada exhaurida o, ben al contrari, encara força in-
tacta i susceptible de ser explotada. Això passa perquè els 
científics desconeixem encara en gran mesura com fun-
ciona la natura, cosa que solen aprofitar els encarregats 
d’explotar-ne els recursos.

 La sostenibilitat, doncs, és assimilable a l’ús no con-
sumptiu d’un recurs. El símil més entenedor és el financer: 
mentre usem els interessos bancaris i no toquem el capi-
tal dipositat que els produeix, aquest ens seguirà rendint 
beneficis (serà sostenible), però si usem el capital, aquest 
anirà minvant i els interessos també es reduiran fins arri-
bar a ser insuficients o desaparèixer. 

El sector primari, en risc
L’agricultura (i la pesca) actuals són clarament insosteni-
bles, especialment en les seves variants intensives, i l’ex-
plotació forestal només és sostenible en casos comptats. 
Les energies alternatives, més durables, estan encara en 
una fase d’aplicació força preliminar, i no és clar de quina 
manera es podran obtenir els recursos energètics i mine-
rals que necessita, a un horitzó temporal mitjà, un món en 
expansió demogràfica i de desenvolupament. Així mateix, 
som encara lluny d’uns sistemes industrials integrats, que 
no contaminin, en els que els residus d’uns processos si-
guin utilitzats com a matèries primeres per altres. I, per 
acabar-ho d’adobar, la població humana, causant direc-
ta o indirecta d’aquests impactes, no para de créixer: en 
pocs anys arribarem als vuit mil milions d’éssers humans! 
 El desenvolupament econòmic posterior a la Revolu-
ció Industrial és, per definició, malbaratador de recursos 
i degradador de l’entorn; en l’actualitat és absolutament 
insostenible i no pot durar. S’ha dit que el desenvolupa-
ment sostenible o durable és l’única alternativa possi-
ble. Però, què vol dir desenvolupament sostenible? Crei-
xement econòmic zero? Creixement prudent i equilibrat? 
Decreixement en països desenvolupats al temps que els 
subdesenvolupats creixen? La mateixa vaguetat del ter-
me sostenibilitat és el que el fa acceptable per a un ampli 
espectre de polítics i ciutadans. 
 Als països occidentals no s’ha arribat pas a la sosteni-
bilitat, ni tan sols s’està en el camí d’assolir-la. No podem 
oblidar que la Revolució Agrícola i Revolució Industrial, per 
esmentar dues fites prèvies a la que s’ha anomenat Revolu-
ció de la Sostenibilitat, van ser processos molt lents. Així, 
doncs, cal ser pacients.
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Cal que siguem masovers de la Terra (Empúries)

 Sovint el cost de la insostenibilitat és enorme; en són 
exemples recents les malvestats que la mala gestió del ter-
ritori provoca en països amb precipitacions torrencials, 
amb una explotació agrícola forassenyada o amb una des-
forestació salvatge. Les institucions nacionals solen tenir 
limitacions econòmiques, sectorials o temporals, però les 
supranacionals i internacionals haurien de tenir també 
aquesta visió global, i això no ha estat sempre el cas. Cal 
fer referència aquí a l’economia ambiental o ecològica, que 
propugna tenir en compte les externalitats i la liberalitza-
ció del comerç mundial, que reduiria la producció subsi-
diada, entre altres aspectes importants. Un exemple de 
clara insostenibilitat ens el dona l’estima de la petjada eco-
lògica, que en països com el nostre és quatre vegades la de 
països del Tercer Món.
 Sense insistir en la necessitat de considerar els plan-
tejaments de l’economia ecològica, que demana tenir en 
compte les externalitats ambientals de l’explotació dels 
recursos naturals, em referiré a un paràmetre que sovint 
es fa servir com a mesura de gairebé totes les coses: el crei-
xement econòmic. 
 El creixement de les poblacions d’organismes i dels 
processos que estan limitats per la densitat demogràfi-
ca (o tenen un sostre físic determinat), és l’anomenat crei-
xement logístic, en el que la taxa d’augment és més petita 
com més a prop hom es troba d’aquell sostre, de manera 
que no es pot seguir mesurant l’ “èxit” d’una economia, un 
procés, etc. que té limitacions (ambientals, espacials, etc.) 
per una taxa sempre creixent o que augmenti indefinida-
ment (és la perversió de parlar de creixement o desenvolu-
pament “sostingut” en lloc de sostenible). Un creixement 
sostingut porta a un desenvolupament (i a una supervi-
vència) insostenibles; tan senzill (i tan terrible) com això. 
Però és que, per dir-ho breument, un creixement sosteni-
ble tampoc no ens lliura de l’ensulsiada en un futur imme-
diat. Quins països haurien de mantenir un creixement sos-
tenible? Tots, o només els del Nord ric, i condemnar els del 
Sud pobre a seguir fent la viu-viu? 
 Una sortida a l’atzucac que planteja la fatídica barre-
ja de creixement demogràfic humà desfermat i augment 
sostingut de l’ús de recursos de tota mena és el decreixe-
ment. El decreixement proposa una reducció dràstica del 
consum de recursos i, en termes ecològics, una disminució 
urgent de la petjada ecològica sobre el planeta. Cal un can-
vi de paradigma, basat substancialment en una simplicitat 
voluntària; un canvi de model econòmic, que permetria es-
tablir de nou l’equilibri entre la natura i allò que l’ésser hu-
mà ha construït, entre les societats del Nord i del Sud glo-
bals. Es tractaria no tan sols d’aturar el creixement de l’ús 
de recursos, sinó de reduir-lo fins a nivells que siguin com-
patibles amb la desiderata de l’Informe Brundtland. 
 Pels economistes clàssics, pels polítics i, especialment, 
pels empresaris, ‘decreixement’ és un terme equivalent a 
recessió, però no té perquè ser així. Decréixer vol dir dei-
xar de créixer al ritme insostenible que ara té la nostra 

espècie (de fet, només una part d’ella: el Primer Món i les 
economies emergents), i fer-ho a un ritme sostenible i, és 
clar, diferent per unes i altres economies i societats.

Les vuit erres del decreixement
Un dels valedors del decreixement, Serge Latouche, pro-
posa les vuit erres que cal aplicar: reavaluar els valors ac-
tuals i retornar als del passat, reconceptualitzar la reali-
tat, reestructurar el sistema de producció, relocalitzar la 
producció, reduir l’impacte sobre l’entorn, reutilitzar i re-
ciclar els recursos i resistir per tal de no tornar a caure en 
el cercle viciós del creixement insostenible. Latouche creu 
que amb la sostenibilitat no n’hi ha prou, que cal anar més 
enllà i afrontar decididament el decreixement.
 Cal dir d’entrada que deturar el creixement de la pobla-
ció humana mundial és impossible per vies que no siguin 
moralment reprovables. La nostra espècie sembla que 
només és capaç d’autoregular a la baixa la població quan 
assoleix un nivell de benestar elevat... la qual cosa és ben 
difícil quan cada cop som més a compartir uns recursos 
limitats. Tampoc no sembla possible, per raons ètiques i 
pràctiques, “congelar” la situació actual: que els països i 
les societats mantinguessin, sense augmentar, el nivell as-
solit fins ara d’ús de recursos. Donat que aquest és molt 
asimètric, i donada l’embranzida desenvolupista de la Xi-
na, la Índia, el Brasil i els “tigres” asiàtics, no es podrà evi-
tar segurament (ni seria políticament recomanable) que 
aquestes societats segueixin en la cursa per arribar a ser 
tan desenvolupades com les nostres. 
 Què resta, doncs? S’han donat moltes fórmules de de-
creixement, però no totes semblen assenyades sense dur 
a la recessió a les societats que les apliquin. Hom ha dit que 
el país més sostenible del món és Cuba degut a l’embarga-
ment comercial a que està sotmès des de fa dècades. No és 
aquest el tipus de decreixement que necessita el món.
 Més raonable és revisar i corregir, aquells processos 
pels quals s’escolen sense aturador els recursos, princi-
palment energètics. En aquest sentit les administracions 
es mouen a pas de tortuga i les empreses només pensen en 
l’augment de la producció i en la globalització, quan el de-
creixement és en bona mesura un retorn a les economies 
locals. No és difícil veure que es pot legislar en molts àm-
bits per assolir bons resultats: la limitació de la potència 
(i el consum) del motor dels automòbils, la introducció de 
sistemes energètics alternatius en l’edificació, la limitació 
de l’ús d’aigua, adobs i biocides en l’agricultura, la reduc-
ció de la il·luminació sumptuària en edificis, etc. 
 Ara que, finalment, tots ens hem adonat que això del 
canvi climàtic va de veres, serà bo que reconeguem que 
la lluita contra aquest problema passa per frenar aquest 
creixement. És a dir, per decréixer.
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model econòmic. És la primera barrera i cal treballar des 
de l’educació i la sensibilització ambiental.

La pandèmia, un decreixement forçat
Un assaig del que pot suposar parar la nostra activitat hu-
mana (i econòmica resultant) a nivell ambiental (i no no-
més econòmic) ha estat la pandèmia del covid-19 que ens 
ha obligat a no créixer, de cop. Aquest virus ens ho ha po-
sat davant i el fet d’aturar l’activitat econòmica i, per tant, 
aturar la dinàmica de creixement associada al nostre mo-
del econòmic actual ha suposat un sorprenent però pre-
visible millora de molts indicadors ambientals. Això sí, es 
tracta d’un any anòmal que no pot despistar-nos del fet 
que, en el moment de la recuperació, tornarem a fer el que 
fèiem abans, amb petits canvis. No es tracta d’un fet es-
tructural que es mantindrà, però sí d’un assaig per valo-
rar com els nostres actes quotidians tenen impacte ambi-
ental, econòmic i social.
 Per exemple, a Barcelona, la pandèmia va suposar una 
reducció d’un disset per cent de les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle i del 75 per cent de la contamina-
ció del trànsit. A Madrid aquesta davallada en la contami-
nació provinent del trànsit va ser del 57 per cent. Com és 
d’esperar, a la ciutat de Wuhan (Xina) la concentració de 
NO2 va reduir-se dràsticament en un mes. Però, en can-
vi, només pocs mesos després dels confinaments més es-
trictes, els nivells de contaminació ja s’havien recuperat. I 
la reducció d’emissions ha estat una anècdota que no ha su-
posat cap canvi de tendència pel que fa a la reducció d’emis-
sions de gasos amb efecte d’hivernacle, tan necessària.

Pseudoalternatives i alternatives 
Això de decréixer no és un concepte nou. Fa molt que en 
parlem, tot i que mai li diem pel seu nom perquè en realitat 

e  
l creixement forma part de les nostres vides: 
naixem, creixem i morim. L’objectiu de tot pro-
jecte vital i professional ha estat avançar, créi-
xer, millorar... De fet, això de ‘prosperar’ és un 
concepte bastant modern que, segurament, 
molts dels nostres avantpassats no aplicaven o 
per manca de temps o d’interès o senzillament 
perquè era més important ‘sobreviure’. Això de 
créixer és molt del primer món, com les malal-
ties mentals o les aspiracions personals. Tam-
poc interessava que la població tingués ambici-
ons, no més que les dels nobles benestants. No 
era doncs un valor que es promovia entre la ciu-

tadania. Més tard, Ford va posar a l’abast de tots els seus 
treballadors un cotxe i temps d’oci per gaudir-lo: va sem-
brar la llavor del consumisme, que es basa en tenir més, en 
créixer. La publicitat va fer la resta, i així fins avui.
 Resulta molt prepotent dir-li a altres països que enca-
ra no han pogut ‘créixer’ com nosaltres, que no ho facin. 
Els diem que no generin residus mentre nosaltres hem es-
tat fabricant els nostres productes en els seus territoris i 
explotant els seus recursos. Els diem que no es desenvolu-
pin tant, que no s’equivoquin com nosaltres. I, de fet, el que 
no hem reflexionat és que si ara ens estem plantejant de-
créixer és perquè hem crescut massa i malament. És pos-
sible decréixer sense haver crescut abans?
 Des del creixement econòmic a d’altres com el creixe-
ment personal, la societat ens obliga a ser, tenir, voler, pos-
seir… més! No pot ser que a mesura que passen els anys 
tinguis menys coses, siguis menys. Aquesta és la pressió 
que tenim. Fer-se gran equival, ara mateix, a acumular ca-
da cop més possessions, més responsabilitats, més expe-
riència. El més és cap a on anem. Costa molt pensar que 
el decreixement pot ser una bona alternativa a l’actual 
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Decreixement: menys és més?

no estem d’acord amb el que implica. Ens fa por i respecte. 
Des del ‘desenvolupament sostenible’ fins a altres mane-
res d’anomenar a seguir creixent però amb un menor im-
pacte, hem anat utilitzant diversos conceptes: ‘economia 
verda’, ‘economia blava’, ‘economia circular’ o els Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible. En cap d’aquestes 
alternatives a l’actual sistema es renuncia a créixer. L’Eco-
nomia Circular, per exemple, planteja com podem seguir 
produint aprofitant més els recursos; però, en definitiva, 
com seguir produint com fins ara. I amb els ODS passa el 
mateix. De fet, on està l’objectiu dedicat al decreixement?
 D’altra banda, hi ha altres opcions on l’economia o el 
creixement no són al centre. Una que darrerament s’està 
implementant en ciutats com Amsterdam, Copenhaguen 
o Londres, i ara també a Barcelona és l’’economia del do-
nut’. Aquesta posa límits al creixement del model econò-
mic actual amb criteris de sostenibilitat ambiental i jus-
tícia social, situant a les persones al centre. Es tracta de 
poder prosperar corregint les desigualtats entre les per-
sones i garantint l’habitabilitat actual i futura del planeta. 
Prosperitat. Un altre concepte, segons com, bastant sub-
jectiu. En tot cas, prosperar, segons l’Economia del Donut, 
implica no haver de renunciar a tot per aconseguir una so-
cietat justa i equitativa en un planeta que manté el seu 
equilibri ecosistèmic.
 L’autora d’aquesta visió és l’economista de la Univer-
sitat d’Oxford Kate Raworth, que explica que el model del 
creixement econòmic infinit ha quedat obsolet i cal enfo-
car-lo de nou per garantir la sostenibilitat ambiental i la 
justícia social. Els indicadors que s’analitzen són de dos ti-
pus: ambientals, com les emissions de CO₂, la petjada eco-
lògica o els usos de l’aigua; i de satisfacció de vida, salut, 
sanitat, ocupació de qualitat o accés a l’energia o a l’educa-
ció. Es tracta de passar d’uns indicadors centrats en l’eco-
nomia (el PIB, l’Ibex 35) a uns altres on la qualitat de vida 
i la salut ambiental del planeta són els protagonistes. En 
aquest cas no es parla de créixer o no, es parla de prospe-
rar, d’avançar però d’una altra manera, amb un altre ob-
jectiu principal: millorar la vida de les persones.

Decreixement o barbàrie?
I aquí apareix, per fi, el ‘decreixement’; un moviment que 
va començar a agafar força a partir dels anys noranta, a 
França, amb en Serge Latouche com a un dels seus ideò-
legs. Segons ell, el sentit del decreixement no és una opció, 
sinó que vindrà imposat pels límits al creixement, idea que 
reflecteix amb la seva expressió: “Decreixement o barbà-
rie”. Com afirma Noam Chomsky en el seu llibre Coopera-
ció o extinció, no es tracta d’obligar a ningú a què cooperi, 
però sí que es tracta de plantejar aquesta opció com l’al-
ternativa enfront una cosa pitjor: l’extinció. Per tant, el de-
creixement, segons Latouche, no és un concepte en nega-
tiu, sinó una opció necessària.
 A més, el decreixement no sempre porta associ-
at deixar de créixer… però en altres termes. De fet, el 

decreixement també porta associats uns quants més, 
com viure més lent, amb més temps lliure (associat a una 
reducció de la jornada laboral), de manera més conscient, 
més a prop de les persones que t’envolten... No es tracta, 
doncs, d’obsessionar-se amb la paraula: créixer o decréi-
xer. Es tracta de qüestionar el model actual basat en un 
creixement il·limitat que resulta inviable i que ens ha por-
tat a un possible col·lapse que condiciona de manera irre-
versible el nostre futur (i present). 
 Però encara ara, ‘decreixement’ ha passat a ser una 
paraula tabú. Quan la dius, tothom et mira no només amb 
incredulitat i escepticisme, sinó també amb cert empre-
nyament i fatiga. Perquè decréixer s’associa a perdre pri-
vilegis (això és un tema cultural i totalment inoculat en el 
nostre imaginari col·lectiu). I tenim por a no poder man-
tenir el ritme de vida actual. És normal. Les transicions 
de model no són fàcils, generen molts anticossos (resis-
tències) i, normalment, generen situacions d’inestabilitat 
econòmica i social. Però tot canvi implica una crisi. Un mo-
ment de pèrdua de control. I això ens angoixa, a mi m’an-
goixa. Però també crec que passar a un model on les perso-
nes estiguem al centre (de manera equitativa i justa) i on es 
tinguin en compte els límits del planeta (que ens acull, sen-
se ser nostre) serà un model millor per a tothom on el que 
ara pot semblar una renúncia pot arribar a ser un veritable 
guany: més salut, més temps, més consciència, més empa-
tia. En el decreixement el ‘més’ també hi és.

Ana Villagordo és ambientòloga, especialitzada en 
comunicació i estratègia ambiental i disseny sostenible 
i social 



p
er combatre qualsevol mena d’opressió, el que 
ens cal és emancipar-nos, abandonar la minoria 
d’edat (tal com va dir Kant) i alliberar-nos de la 
tutela del senyor o del monarca absolut que ens 
té subjugats. Segons explica Antoni Domènech a 
El eclipse de la fraternidad (2019), el lema “lliber-
tat, igualtat, fraternitat” recull aquesta mateixa 
idea amb una altra metàfora de l’àmbit familiar: 

la fraternitat té a veure amb reconèixer-nos com a lliu-
res i iguals, com si fóssim germans.
 En aquesta obra, Domènech diferencia dos concep-
tes de fraternitat. Per una banda, la fraternitat contra el 
despotisme de la monarquia absoluta. Tots som lliures 
i iguals, com si fóssim germans, perquè el poder polític 
sorgeix de tots nosaltres, del poble, i per això els gover-
nants han de passar comptes del que fan en nom nostre 
i, arribat el cas, els podem revocar.
 Per una altra banda, la fraternitat contra el despo-
tisme del patriarcat. Tots som lliures i iguals, com si fós-
sim germans, i per això ens hem d’alliberar de l’opressió 
dels senyors. Tots hem de poder tenir el mínim per viure 
sense estar subjugats a ningú. Aquesta és la fraternitat 
que defensaven els desposseïts, és a dir els esclaus, els 
criats, les dones, els proletaris...
 Segons Domènech, el republicanisme democrà-
tic contemporani ha oblidat la fraternitat. Malgrat que 
aquest concepte hagi quedat eclipsat, fins a quin punt 
ha triomfat? El poder polític depèn ara de tots els ciu-
tadans, que ens reconeixem com a lliures i iguals? Tots 
podem viure sense estar subjugats? O podem identifi-
car altres menes d’opressió contra les quals formular al-
tres conceptes de fraternitat? Fins a quin punt, aquí o en 
qualsevol racó del món, 
seguim oprimits? Fins 
a quin punt ens hem 
emancipat?
 I per què la políti-
ca contemporània ha 
eclipsat la fraternitat? 
L’obra de Domènech 
ens mostra que aquest 
concepte mereix ser tin-
gut en compte, mereix 
ser rescatat.

ignasi LLoBera
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contra l’opressió, 
dos conceptes de 
fraternitat

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

Fraternitat
La Revolució Francesa 
ho tenia clar: fraternitat 
és igual a germanor. 
Però, actualment quina 
dimensió comprèn aquest 
concepte?

“Tots hem de 
poder tenir el 
mínim per viure 
sense estar 
subjugats a 
ningú. Aquesta 
és la fraternitat 
que defensaven 
els desposseïts”

QüEstions  
EssEncials



L
a Revolució Francesa afegeix la fraternitat als ide-
als de llibertat i d’igualtat. Com a exponent d’una 
possible excel·lència humana, la fraternitat s’opo-
sa a la imposició bruta del més fort, al homo homi-
ni lupus, a la lluita cega i competència enunciada 
en les lleis de l’evolució. La fraternitat com a valor 
moral té arrels en la religió, i també l’estoïcisme 
l’avança amb la concepció universalista de l’ésser 

humà. Però la dimensió política de la fraternitat arriba 
en la Il·lustració, i en el moviment obrer i els idearis so-
cialistes i anarquistes. 
 Encara que avui la fraternitat no s’esmenti gaire, es-
tà inclosa en la solidaritat, l’altruisme, l’empatia o el fet 
de posar-se en el lloc d’altri. La fraternitat suposa l’ex-
tensió del marc de referència a la globalitat del món 
i és una mostra del canvi de la consciència moral en el 
temps, paral·lel a un cert progrés ètic propi de la huma-
nització. Les Nacions Unides, amb l’Agenda 2030 per 
al Desenvolupament Sostenible, han donat un nou im-
puls a la fraternitat, afegint-hi la necessitat racional de 
la previsió científica sobre l’emergència climàtica. La re-
ferència a l’ecologia és una part ineludible de les pros-
pectives de futur. 
 Ha quedat obsoleta l’antiga representació de l’hu-
mà com a amo absolut de la naturalesa. A tot estirar, pot 
quedar la tesi de Bacon segons la qual a la natura se la 
domina obeint-la. El model de desenvolupament actu-
al –incloent-hi el capitalisme d’Estat– és insostenible i 
aboca el món al col·lapse. Vet aquí una contradicció in-
terna del capitalisme que de debò és científica, contra-
dicció insuperable que ja no té el condicionant ideològic 
característic del marxisme. També la pandèmia eviden-
cia que el marc de refe-
rència només pot ser 
global (per això és justa-
ment pandèmia): la ciu-
tadania del primer món 
està racionalment inte-
ressada a fer que les va-
cunes arribin arreu. Tot 
plegat potencia la fra-
ternitat com a valor mo-
ral afegint-hi la necessi-
tat racional.

aLBert Botta

valors 37

La fraternitat 
té un vessant 
racional

“Encara que avui 
la fraternitat no 
s’esmenti gaire, 
està inclosa en 
la solidaritat, 
l’altruisme, 
l’empatia, o el 
fet de posar-se 
en el lloc d’altri” 
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 “La pau és una obra 
oberta a tothom”

redacció

L’any 1986, en un món marcat per la Guerra Freda, el papa Joan Pau II va reunir a 
Assís, a Itàlia, als líders de les principals religions. En aquella trobada van parlar i 
resar per la pau, deixant de banda les incomprensions i la intolerància.

L  
a pau és una obra oberta a tothom.” 
Amb aquestes paraules, el 27 d’oc-
tubre del 1986, el papa Joan Pau II 
convocava una Jornada Mundial 
d’Oració per la Pau. En un món mar-
cat per les tensions de la guerra fre-
da, les grans religions mundials es 
van trobar a Assís (Itàlia) per parlar 

essencialment de pau. 
 S’obria així una nova època de diàleg 
per superar incomprensions i actituds poc 
tolerants entre els líders religiosos que 
van aproximar-se en aquesta petita re-
gió d’Úmbria. Les dotze principals religi-
ons del món van sumar-se a una gran ora-
ció per demanar la pau a la Terra. Catòlics, 
protestants, jueus, musulmans, budistes, 
sintoistes, membres de les religions tradici-
onals africanes o hinduistes, en un acte in-
sòlit d’unió i acompanyats del Dalai Lama 
o de l’arquebisbe de Canterbury, van con-
demnar el fanatisme en nom de la religió. 
 L’anomenat ‘esperit d’Assís’ va pro-
vocar la celebració d’altres trobades 

interreligioses, com la que es va celebrar 
quinze anys després, amb quasi els matei-
xos protagonistes que a la primera troba-
da. La coincidència amb el tràgic atemp-
tat a les Torres Bessones, va obligar els 
líders religiosos a fer una condemna impe-
rant: “No es pot utilitzar el nom de Déu per 
matar”. 
 En aquell moment les religions jugaven 
un paper important en la creació d’identi-
tats culturals que generaven enfronta-
ments entre diverses civilitzacions; sovint 
instrumentalitzades per posicions extre-
mistes. Per això, la trobada va ser crucial i 
va posar novament en valor el diàleg entre 
les diferents confessions.
 A partir d’aquelles històriques jorna-
des el moviment pacifista es va imposar en 
el món religiós, aconseguint moltes con-
questes i aturant enfrontament a molts 
països. I des de llavors, any rere any, s’han 
anat celebrant trobades internacionals 
organitzades per la Comunitat de Sant 
Egidi, creant petits ponts per a la pau. 

La Comunitat de Sant Egidi va 
ser fundada per l’historiador 
Andrea Riccardi a Roma l’any 
1968, arran del Concili 
Vaticà II. En l’actualitat, és un 
moviment el que hi pertanyen 
unes cinquanta mil persones, 
compromeses amb l’evange-
lització de més de setanta 
països. També han actuat com 
a mediadors per desactivar 
conflictes civils i han promo-
gut acord de pau a diferents 
llocs del món. Els més 
coneguts han estat els de 
Timor Oriental, Irlanda, 
Ruanda i el Congo.  

comunitat 
dE sant EGidi

Els valors dE lEs rEliGions
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HistòriEs dE Pau

Cinquanta anys 
d’un discurs únic

Es commemora el cinquanta 
aniversari del parlament 
del músic Pau Casals a les 
Nacions Unides, pel seu 
tarannà pacifista.

xavier garí de BarBarÀ
F 

a cinquanta anys que el gran mestre 
internacional del violoncel, el català 
Pau Casals, exiliat a Puerto Rico des 
de la Guerra Civil, va rebre la Meda-
lla de la Pau de l’Organització de les 
Nacions Unides. Va ser el 24 d’octu-
bre, jornada en què també va par-
ticipar en el concert del Dia de les 

Nacions Unides davant l’Assemblea Ge-
neral. Aquell dia, amb l’avançada edat de 
95 anys, va improvisar un discurs que van 
escoltar els representants de l’Assemblea 
General i van recollir els mitjans de tot el 
món. “I am a catalan” és més que un dis-
curs; és una al·locució sobre la pau, la his-
tòria i un país. 
 Començà agraint el gran honor del 
premi i continua sincerant-se sobre la se-
va lluita per la pau des de la seva infante-
sa. Ho diu un home que encara vivia a l’exili 
pel manteniment de l’única dictadura eu-
ropea sorgida dels feixismes. Durant anys 
havia estat dolgut amb les Nacions Unides 

pel reconeixement del règim franquista, i 
es negava a tocar en concerts convidat per 
institucions o governs que no s’haguessin 
oposat a Franco. Va ser un home ferm i dig-
ne fins al final en les seves conviccions, pe-
rò va saber aprofitar les circumstàncies del 
seu reconeixement, per entrevistar-se amb 
líders internacionals, com els presidents 
nord-americans Kennedy i Johnson.   
 Aleshores, Pau Casals va acceptar com-
pondre l’Himne de les Nacions Unides, mo-
ment també que va ser escollit per a fer-
li entrega del més alt guardó per la pau 
que ha rebut mai un català. En aquell con-
text, ja amb una edat avançada, però cohe-
rent amb els valors de la pau i la concòrdia 
que sempre l’havien caracteritzat, Casals 
va continuar el seu discurs parlant no no-
més de pau, sinó també del seu país: “Dei-
xeu-me dir una cosa;  jo soc català...”.   
 Aquella segona part fa una referència 
històrica molt encertada a tres grans atri-
bucions de la història de Catalunya: va tenir 
el primer parlament molt abans que Angla-
terra (les Corts Catalanes), va donar lloc a 
l’inici més remot de les Nacions Unides (els 
Consolats de Mar) i va demostrar en el se-
gle XI l’organització d’iniciatives inèdites 
per la pau en contextos de violència (les As-
semblees de Pau i Treva). Tres grans expe-
riències històriques exposades breument 
davant les Nacions Unides que li atorgaven 
el guardó més prestigiós de la institució in-
ternacional de la pau mundial.

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



LLuc pedrero
BLanca gimeno

El Petit Príncep

il·lustrat per
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El contE

E
l fred de l’hivern avança cada dia 
més i ja es percebien els efec-
tes del temporal Filomena. En 
aquells moments vaig pensar 
molt en aquell captaire del me-
tro, des de l’última vegada que el 
vaig veure. Vagava entre els pas-
satgers i semblava bondadós, 

molt més que la realitat que li havia tocat de viu-
re. També duia una bossa d’esport penjada a les 
espatlles, amb una ratlla blau marí. Des que el 
vaig trobar de casualitat, vaig començar a sen-
tir una immensa curiositat per ell.
 A vegades, m’adono que faig massa pregun-
tes i tinc el cap ple d’ocells, com el Petit Príncep. 
Aquest llibre el vaig llegir de petita, el pare me 
l’havia regalat. La lectura em va durar un estiu i 
em va produir un sentiment de solitud. En aque-
lla època encara no sabia reconèixer alguns sen-
timents dins meus, però com que el protagonis-
ta del llibre es qüestionava moltes coses, jo vaig 
començar a fer-me preguntes sobre el captaire 
del metro. Qui era aquell home de mirada bon-
dadosa? On anava? Què li havia passat? Per què 
era ara un captaire?
 El captaire, que sempre que coincidia amb 
ell veia que caminava amb moviments lents i pe-
sats, anava prou ben vestit. El desgast el tro-
bava en les seves faccions, que malgrat eren 
presentables, feien la impressió de ser una acu-
mulació de petits miralls trencats d’una vida.
 Quan arribava a casa i escoltava les notícies 
del Telenotícies, cada vegada més empatitzava 
amb els residents de les llars ateses pels serveis 
socials, causats per l’impacte de la pandèmia. 
De sobte, em venia a la ment el captaire del me-
tro. Cada vegada que llegia el diari, notava aque-
lla ànima que m’observava des del seu abisme, 

en un lloc perdut, com el Sàhara inspirador del 
Petit Príncep.
 Al vespre, quan m’estirava al llit rumiava en 
la meva pròpia existència. A la vegada que em 
mirava les mans, com si hi pogués veure alguna 
cosa a través d’elles, em preguntava: què passa-
ria si em passés a mi cap desgràcia? Qui m’aju-
daria davant una situació d’urgència? Minuts 
més tard, em quedava adormit, tot oblidant 
aquells assumptes existencials.
 L’endemà, quan vaig agafar el metro, em vaig 
tornar a trobar el captaire. Va passar davant 
meu i de la gent que hi havia dreta al vagó. Em 
vaig fixar que duia una bossa d’esport. Sembla-
va força plena. Hi havia alguna cosa a dins, que 
amb aquella forma feia semblar que pesava. 
Potser l’hauria de dur tot el dia.
 Al final, després de decidir-me’n, vaig apro-
par-me al captaire amablement per dirigir-li 
quatre paraules cordials que vaig acompanyar 
amb unes monedes. Allò l’havia agafat de sor-
presa i semblava que tenia por de mi. Tot seguit 
em vaig presentar.
 —Bona tarda. M’adono que cada dia el trobo 
aquí, al metro —li vaig dir.
 En aquell moment, el captaire em va mirar 
amb curiositat i, seguidament, em va dir:
 —Em pot donar alguna moneda?
 —M’agradaria ajudar-lo —li vaig dir mentre 
buscava més monedes per oferir-li.
 De sobte, sense que ningú ho veiés, el cap-
taire va obrir la bossa. Aquell home es dedica-
va a vendre llibres, i me’n volia vendre un. Entre 
els llibres que portava em va cridar l’atenció un 
d’ells, perquè em va transportar a la infància. 
Tot seguit, li vaig preguntar si tenia fills i si ha-
via llegit aquella història d’El Petit Príncep, cosa 
que em va respondre: “És el meu llibre preferit”.







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

“Moments que 
destil·len repòs 
i un temps ja 
marcit, cau de 
memòries i oblits”

imatGE En 
crEixEmEnt
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