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Editorial

Escola: una institució,  
quatre funcions? 

S
i busquem a un diccionari la definició d’escola, és a dir, 
què és, ens trobem amb una explicació ben senzilla: “Es-
tabliment on s’ensenya” (Diccionari de l’Institut d’Estu-
dis Catalans). Ras i curt. Quatre paraules per mostrar 
un espai ben complex i, sovint, polèmic. Ara bé, aquesta 
contesta no ens resulta vàlida per a una pregunta enca-
ra més difícil: Per què serveix l’escola? Aquí, les respos-
tes poden ser tan diverses com el número de persones 

enquestades.
     Una cosa és certa: a diferència dels medicaments, l’escola és una 
institució sense recepta d’ús o contraindicacions, molt canviant i 
que tothom analitzada des del seu punt de vista. Ni tots els pares, 
ni tots els mestres, ni tots els polítics... tenen la mateixa visió social 
de l’escola. Per aquest motiu, a casa nostra hi ha escoles pedagògi-
cament a les antípodes  i els sistemes educatius canvien segons com 
gira el vent de la política. 
 Una altra evidència és que l’escola, en els darrers anys, s’ha con-
vertit en un ase de càrrega. Se li han adjudicat totes les competències 
que els nens i nenes han d’adquirir durant la infància: coneixements 
bàsics, educació en valors i ciutadania, intel·ligència emocional, au-
tonomia, emprenedoria... I, en conseqüència, se la responsabilitza 
de tots els problemes socials de les noves generacions.
 S’acostuma a dir que l’escola té tres funcions: instrucció, edu-
cació i socialització. Però, alguns n’afegeixen una quarta: custòdia 
(aquesta els pares la tenen molt en compte quan els capgiren el ca-
lendari escolar). Però, quin pes ha de tenir cadascuna d’elles? Quina 
funció ha de tenir en aquest moment l’escola?
  Per exemple, després d’anys apostant per una educació al ser-
vei de la persona, cal tornar a la instrucció? Dit d’una altra manera, 
l’escola ha de potenciar la funció d’ensenyar a llegir, escriure i cal-
cular, que té en exclusiva; i reconèixer que la transmissió dels cos-
tums, l’ètica, els valors o l’adaptació social són cosa de la família? No 
oblidem que l’escola és l’espai educatiu per excel·lència, però no pas 
l’únic. El tema és ben complex i el setembre, quan les escoles tornen 
a obrir portes, un moment idoni per parlar-ne.

l a ProPosta

Elvira Dyangani Ose
Directora del museu d’art contemporani de 
Barcelona

“Un museu ha 
d’estar obert a 
l’especulació, i a les 
coses impossibles”

maria coll  
i joan Salicrú

Fins el 25 de setembre, el MACBA 
acull l’exposició Sismografia de les 
lluites de Zahia Rahmani, una 
mostra que ofereix perspectives de 
la història no eurocèntriques i 
permet reconsiderar les dinàmiques 
intel·lectuals, artístiques i polítiques 
que es van exercir al cor dels 
imperis colonials.

Codirectors de Valors
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maria roSa buxarraiS

E l Ministeri d’Educació ha anun-
ciat que hi haurà una nova se-
lectivitat que inclourà menys 
exàmens i una prova de madu-
resa. És una bona notícia: nom-
brosos sectors i institucions co-
incideixen que cal actualitzar la 

selectivitat, d’acord amb el que es fa en 
d’altres països europeus i per consolidar 
el gir des de la memorització d’informaci-
ons aïllades, cap a aprenentatges més sig-
nificatius i integradors, necessaris per un 
mon en canvi. Si a més les modificacions es 
plantegen gradualment, amb consultes i 
assajos, doncs encara millor. Però és clar, 
faltarà veure com es posen en pràctica 
aquests bons propòsits, que si s’aconse-
guissin, sens dubte, repercutirien de ma-
nera significativa en el dia a dia de les aules. 
 De moment, un element clau de la pro-
posta governamental és una prova en la 
qual es proporcionarà als/les aspirants 
un dossier amb informacions de dife-
rents tipus (textos, imatges, taules, víde-
os, etc.) que hauran d’analitzar per res-
pondre una sèrie de preguntes tancades 
i obertes (les darreres en no més de 150 
paraules). Ben dissenyats, aquest tipus 
d’exercicis exigeix l’aplicació de diverses 
competències o capacitats transversals a 

múltiples assignatures. Però la seva qua-
lificació és clarament més difícil que la 
de les preguntes que admeten una res-
posta vàlida. Assegurar la imparcialitat 
i consistència de la correcció serà clau 
per no incrementar la desconfiança dels 
que consideren que se’ls vol avaluar ide-
ològicament. Potser identificar la prova 
com una valoració de la “maduresa aca-
dèmica” no hagi estat la millor opció...  
 De fet, la LOMLOE ja preveia que l’ac-
cés als estudis universitaris dependria 
d’una prova que valorés la maduresa aca-
dèmica, els coneixements obtinguts du-
rant l’ESO i la “capacitat per seguir amb 
èxit els estudis universitaris”. Però aques-
ta maduresa i aquesta capacitat es pres-
ten a diverses interpretacions, comp-
tant amb la premissa de que a aquestes 
edats ja s’és acadèmicament madur.   

 Algunes investigacions realitzades 
als EUA consideren la motivació, l’orga-
nització, la responsabilitat i la gestió del 
temps entre els principals components 
de la maduresa acadèmica. Aspectes que 
seria més apropiat avaluar mitjançant en-
trevistes. A Itàlia, concretament, on la se-
cundària acaba amb un examen de “madu-
resa” o “estat”, aquest té un component 
oral important. Estranya molt, en tot cas, 
que la reforma proposada no contem-
pla cap mena de presentació oral, com sí 
que es fa en altres països de l’entorn. D’al-
tra banda, en un món postpandèmia, amb 
cada cop més teletreball, aquesta omis-
sió resulta senzillament incomprensible.  
 D’altra banda, s’ha suggerit que l’edat i 
el gènere femení són dos factors associats 
a una més gran maduresa acadèmica. Pe-
rò, sent així resultaria socialment proble-
màtic donar preferència als i les aspirants 
de més edat, o a elles per sobre d’ells, dins 
d’un mateix rang d’edat. No és el mateix 
tractar les nocions de maduresa o capa-
citat des d’un punt de vista purament psi-
comètric o estadístic, a posar-ne a depen-
dre l’accés a la universitat. Ja hi ha, fins i 
tot, els que flirtegen amb la idea d’assig-
nar les quotes universitàries sense neces-
sitat d’exàmens, mitjançant purs algoris-
mes de Big Data. Per això no cal recordar, 
sobretot, que parlem d’una qüestió de jus-
tícia o igualtat d’oportunitats. A més, hem 
de tenir present que no totes les famílies 
tenen els recursos per a proporcionar co-
neixements addicionals fora de l’escola.  
Però segurament el més problemàtic ara 
sigui que el procés de consultes i unifica-
ció de criteris ni tan sols estigui aspirant 
a aconseguir una prova d’àmbit nacional. 
Quina serà la millor manera d’assegurar 
públicament la igualtat d’oportunitats?

Maria Rosa Buxarrais és 
doctora en Pedagogia i 

Catedràtica de la 
Facultat d’Educació  
de la Universitat de 

Barcelona

Una bona 
notícia... que 
caldrà certificar

la nova Selectivitat inclourà menyS exàmenS i una prova de madureSa
(28/07/2022)



la mapacHe
Il·lustrat per



valors 8

Espanya lidera el consum mundial de benzodiazepines, medicaments 
considerats els germans petits dels opioides. Aquests engloben els 
ansiolítics, els hipnòtics i els sedants com el diazepam o el lorazepam. 
Segons un estudi, l’any 2020 se’n van consumir gairebé 120 dosis diàries per 
cada mil habitants. Què suposa per a la nostra qualitat de vida que pal·liem 
els nostres malestars a base de medicaments? David Pere Martínez Oró 
és doctor en Psicologia Social i coordinador de la Unitat de Polítiques de 
Drogues de la Universitat Autònoma de Barcelona.

laura cera

David Pere Martínez Oró

“Els medicaments 
actuen com a 
mitigadors de 
problemes que 
només es poden 
solucionar per  
la via política”

l’EntrEvista
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c om hem de valorar que el 2020 
Espanya fos el líder mundial en  
consum de benzodiazepines?
Amb prudència i preocupació, 
però sense alarma. Aquesta da-
da és un bon indicador del benes-
tar i de la qualitat de vida. Demos-
tra que a Espanya existeix facilitat 

d’accés als medicaments i un bon sistema 
per oferir els pal·liatius necessaris per re-
duir aquests malestars emocionals o pro-
blemes de salut mental. Ara bé, tenim un 
excés d’ús de benzodiazepines i antide-
pressius? Establir això i discernir correc-
tament on hi ha un abús, una solució fàcil 
o un ús justificat de medicaments, és més 
complicat. Pot ser que hi hagi hagut un 
abús en alguns casos, però no podem ob-
viar que hi ha un deu per cent de la pobla-
ció que viu en condicions d’extrema vulne-
rabilitat social.

I quines conseqüències tenen aquestes 
situacions de vulnerabilitat?
Doncs que hi hagi moltes persones que 
apareguin a la consulta del metge dient: 
“No puc dormir”. Davant d’això, els res-
ponsables de Salut que estan a primera lí-
nia no tenen altres eines que usar aquests 
medicaments. I, segurament, aquesta no 
és la solució, sinó els diners que necessi-
ten per arribar a finals de mes, ja que allò 
que realment els angoixa és la seva condi-
ció social, la qual cosa els genera uns desa-
justos emocionals de conseqüències molt 
grans. Aquests medicaments actuen com 
a mitigadors, però els problemes que te-
nen són estructurals, relacionals, d’inser-
ció i manteniment de la vida laboral. Els 
fàrmacs són l’única eina d’actuació im-
mediata. Hi ha altres solucions, sí. No obs-
tant això, són respostes estructurals i po-
lítiques a llarg termini.

Una alternativa podria ser una xarxa de 
psicòlegs públics més forta?
Totalment. Els psicòlegs i els processos 
psicoterapèutics poden ajudar, però tam-
bé és cert que hi ha persones que, atenent 
els seus problemes, el que necessiten és un 
sindicat, ja que el gran gruix són per pro-
blemes estructurals de difícil solució sigui 
via mèdica o psicològica. L’única solució 
que tenen és per via política.

Quina influència ha tingut la pandèmia  
en aquesta situació?

La pandèmia ha estat la cirereta del pastís. 
Ara hem de tenir en compte el que comen-
ta el filòsof alemany d’origen coreà, Byung-
Chul Han. Aquest autor parla del “sistema 
del cansament” i diu que un dels principals 
problemes és l’autoexplotació. Metafòri-
cament, l’autor ens ve a dir que treballem 
per comprar una televisió més gran, pe-
rò mai tenim temps de mirar-lo. D’aques-
ta manera, estem immersos en un procés 
continu de no saber dir “no” i de veure-ho 
tot com a oportunitats. Però tot això no és 
més que el discurs neoliberal i la necessi-
tat d’innovar. No pot ser que per tirar en-
davant haguem de dependre de fàrmacs. 
La gasolina de la nostra ànima hauria de 
ser un oci de qualitat, parlar amb els amics, 
passejar o, senzillament, descansar.

L’informe també diu que a Alemanya 
només es consumeixen 0,04 dosis dià-
ries. És un fenomen cultural receptar 
aquest tipus de medicaments?
A Alemanya es justifica perquè allà només 
treballen entre 30 i 35 hores setmanals. En 
canvi, aquí hem normalitzat haver d’estar 
connectats contínuament, fins i tot, du-
rant els caps de setmana. Això a països 
com Alemanya i als Països Baixos, no passa 
ja que quan treballen ho fan d’una manera 
molt eficient i, conseqüentment, la seva sa-
lut emocional és molt més bona.

I doncs, en el cas d’Espanya, estem 
sobremedicats?
No ho crec. Vull pensar que la immen-
sa majoria de les persones que utilitzen 
aquest tipus de fàrmacs és perquè ho ne-
cessita. En primer lloc, perquè han de 
mantenir el “jo social” que ha d’estar pen-
dent de tot i disponible en tot moment i, en 
segon lloc, per temes econòmics i laborals, 
encara que, com he comentat, els medica-
ments no són la solució més eficaç a llarg 
termini ni la més eficient, però sí que és el 
que es necessita. Tot això, només ho canvi-
arem si fem un canvi cultural en l’àmbit la-
boral i establim un oci de qualitat.

De fet, tots aquests medicaments ne-
cessiten una recepta mèdica. Quina res-
ponsabilitat tenen els metges?
Tant el Ministeri de Sanitat com el Depar-
tament de Salut i també el Col·legi Oficial 
de Metges han fet molt èmfasi en fer una 
prescripció sensata. Criminalitzar als met-
ges és totalment exagerat i, sobretot, molt 

injust. Una recepta no es dona a la baba-
là, sinó que gairebé totes les persones del 
món de la medicina fan un ús molt just i 
molt acurat d’aquests fàrmacs i només 
els utilitzen en casos justificats. Què hi ha 
massa casos? Sí, però això ja és un proble-
ma estructural, no del metge.

Quina influència tenen les farmacèuti-
ques en la medicació de la població?
La indústria farmacèutica té els seus pro-
pis interessos, com qualsevol altra indús-
tria. Cadascú escombra cap a casa seva. 
Ara bé, la pressió que pot fer la indústria 
a la medicina pública cada vegada és infe-
rior. Al cap i a la fi, el que aprofita és el mo-
del social que tenim. El problema de fons 
no és que tinguem una indústria concreta, 
sinó que el sistema capitalista està pensat 
per obtenir el màxim benefici.

Ens agradi o no, aquests medicaments 
ajuden en el dia a dia de moltes persones. 
Totalment. Si de sobte retiréssim totes 
les benzodiazepines del mercat tindrem 
un exèrcit de zombis caminant pels car-
rers dels pobles i ciutats. Així que sort en 
tenim, sí. És un escenari conjuntural que 
possibilita un consens, ja que hi ha moltes 
persones que viuen en una situació molt 
dura i molt angoixant. De fet, un dels ele-
ments més definitoris dels nostres temps 
és que l’única certesa és que viurem amb la 
incertesa. I això hi ha qui l’afecta més i qui 
l’afecta menys.



a
quest mes de setembre, Ga-
briel Plaza començarà la car-
rera a la Universitat Com-
plutense de Madrid. Fins 
fa pocs mesos, fora del dis-
tricte obrer de Ciudad Li-
neal, ben poca gent conei-
xia aquest jove madrileny 
de divuit anys. Però el mes 
de juny, en aquesta tradi-
ció de convertir l’accés a la 
universitat en una competi-

ció i entronitzar els que arriben a dalt de 
tot del rànquing, el nom de Gabriel Pla-
za va saltar de l’anonimat als titulars.  
 Ell va ser l’alumne que va obtenir la no-
ta més alta de tota la Comunitat de Madrid 
a l’EBAU, l’equivalent a la selectivitat. La 
nit abans del primer examen, gairebé no 
va dormir. Però tot i estar preocupat per 
si el cansament li havia fet escriure algu-
na bajanada, l’insomni no es va notar gens 
en el resultat. Ni el primer dia ni tampoc 
els altres, que ja havia pogut dormir més.  
 En Gabriel va treure un deu a tots 
els exàmens, tret de la prova específi-
ca d’alemany, on va obtenir “només” 
un 9,75. La qualificació final va ser un 

Gabriel Plaza: 
Un alumne 
que camina a 
contracorrent

“Amb la nota 
obtinguda fins 
llavors, Plaza 

podia estudiar 
la carrera 

que volgués: 
va escollir 
Filologia 
Clàssica”
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13,964. Les claus, segons ell, són “mol-
ta organització i força de voluntat”.  
Va anar a parar a l’educació pública des-
prés d’estudiar fins a cinquè de Primària en 
una escola privada, però la situació econò-
mica de la família i alguns episodis de bu-
llying van fer-lo canviar de centre. A l’ins-
titut San Juan Bautista es va enamorar del 
llatí i el grec, assignatures que per ell van 
ser tot un descobriment. Fora de les aules, 
ha participat el Comitè d’Equitat de l’insti-
tut, fent activitats en contra del racisme i 
a favor del feminisme i la diversitat sexual. 
 Amb la nota obtinguda entre el bat-
xillerat i l’EBAU, Plaza podia estudiar la 
carrera que volgués. Qualsevol. Ell va es-
collir Filologia Clàssica. Que un alumne 
amb uns resultats brillants decidís matri-
cular-se en una carrera amb poca deman-
da per alguns era una mala notícia i hi va 
haver qui va considerar que tenia el deu-
re de criticar un noi de divuit anys per de-
cidir estudiar allò que li agrada. La tria 
d’uns estudis amb una nota d’accés no 
especialment alta va despertar la briga-
da de la bilis de les xarxes, que de segui-
da va posar Gabriel Plaza al punt de mira.  
 En pocs dies, el seu compte de Twit-
ter va passar de tenir una cinquante-
na de seguidors a més de dos mil. Da-
vant del tsunami mediàtic, va decidir 
tancar el perfil a la xarxa social. Assegu-
ra que la raó no van ser els insults, sinó 
que rebre tantes notificacions l’atabala-
va. Plaza, que de petit ja havia estat vícti-
ma de bullying a l’escola, al cap dels anys 
tornava a topar-se amb l’assetjament.  
 Ni els insults ni les crítiques van fer 
canviar de parer a Gabriel Plaza. Ell, que 
es defineix com una persona d’Huma-
nitats fins al moll de l’os, considera que 
Filologia Clàssica té un gran ventall de 
sortides professionals, des de l’educa-
ció a l’arqueologia, passant per treballar 
en una empresa. A més, està convençut 
que, d’una manera o d’una altra, acon-
seguirà tirar endavant i que, si no és a 
través de la Filologia Clàssica, serà amb 
una altra cosa: “almenys hauré tingut 
quatre anys feliços”, conclou.   
 De fet, la recerca de la felicitat és un 
horitzó constant per a Plaza. “Prefereixo 
la felicitat a l’èxit assegurat”, ha afirmat 
en diverses entrevistes aquest jove que de 
gran vol ser professor de llatí, grec o llen-
gua castellana.  

ramon radó

El PErfil



Q ui no reconeix el to neutral, insípid, 
d’una veu automàtica al telèfon? 
“Per motius de seguretat, aquesta 
trucada pot ser gravada.” És la veu 
d’una persona que, un dia, va dedi-
car part del seu temps a enregis-
trar aquests missatges: “Si vol ser 

atès en castellà, premi u; si vol ser atès en català, romangui 
a l’espera. Si truca per una consulta de factures, premi dos; 
si la seva trucada està relacionada amb una averia, premi 
tres; si la seva consulta es refereix a altres qüestions, ro-
mangui a l’espera”. Esperar, sí, per descomptat! 
 La nostra esperança ens fa seguir endavant. Potser en 
algun moment sentirem una veu articulada d’una persona 
humana, bategant per dins d’un cos que tremola i respira, 
ressonant en un diafragma. Aristòtil digué que la veu subs-
titueix el soroll per un contingut. La veu parla. Diu alguna 
cosa a un altre ésser humà. Tanmateix, avui dia ja no par-
lem entre nosaltres. Enviem missatges de veu o de what-
sapp. Trucar per telèfon s’ha tornat invasiu. “No, no telefo-
nis, que s’ho pot prendre malament!”. La immediatesa de 
les veus parlants fa basarda: hi podria haver un malentès 
a flor de pell o una interrupció. Ningú no s’interromp quan 
grava un missatge de veu per whatsapp. 
 En canvi, en la vida del diàleg en directe, tot sovint hi 
ha confusions, paraules a mig dir, malinterpretacions. Els 
cossos parlants són un risc que ningú no es pot permetre 
córrer: tal cosa o tal altra, dites així, en calent, poden al-
terar la serenitat dels ambients, farcits de sistemes infor-
màtics i de protocols. Els protocols viuen tranquils, en una 
pacífica ignorància dels afectes inconscients. No fan símp-
toma, només s’espatllen. Llavors els tècnics optimitzen els 
sistemes, n’actualitzen les versions, troben la solució per-
què recuperin el ritme exacte. Els protocols anti-persones 
són la màquina que batega per sota les greus alteracions 
subjectives i socials del món contemporani. Més protocols 
igual a menys persones.
 A nivell d’atenció al públic, per tal d’evitar el contacte 
entre la gent, les empreses han operativitzat amb la màxi-
ma eficàcia dues coses: primer, substituir els treballadors 
per màquines o sistemes automatitzats; segon, evitar que 
els usuaris o els clients entrin en contacte directe amb al-
tres i, en canvi, ho facin per mitjà de protocols, apps o pàgi-
nes web. A l’epíleg de la seva trilogia sobre la societat de la 
informació, Manel Castells ja va predir que, en el futur, els 

sistemes produirien dues menes de treballadors: els tre-
balladors alineats a una màquina, per tant perfectament 
substituïbles per un altre treballador amb el mateix per-
fil o per un ordinador, i el que va anomenar treballadors 
simbòlics. 
 Els treballadors simbòlics són els creatius, gent que 
té idees i les implementa, dotats d’un enginy difícilment 
superable per una màquina. Són els qui inventen, disse-
nyen i apliquen els protocols, per evitar que cap persona 
viva pugui interessar-se per una altra. És una ficció que 
els protocols facin de mediadors. Ja no són els interme-
diaris entre persones, o un instrument de comunicació: 
són “la cosa en sí”, com diria Husserl. Són un ambient en 
el que ens movem i també una constant font de mortifica-
ció. Ens sentim confrontats quotidianament a protocols 
que exclouen les nostres preocupacions i necessitats. I 
així passem hores esperant que, després de l’opció u, dos 
o tres, una persona contesti al telèfon per escoltar quin 
és el nostre problema. 
 Per a la gent gran, aquest món és impossible. No s’ori-
enten ni tenen possibilitats de fer-ho. Però també, per a 
la gent no tan gran, es tracta d’un món impossible, per-
què obliga a qui pot parlar a tancar la boca davant de la 
màquina que fa ressonar la llengua forana del codi pre-
establert. Els protocols s’estan convertint en l’enemic de 
les persones que parlen. Invaliden el diàleg i la trobada. 
Posposen qualsevol improvisació o excepció que faci pos-
sible atendre els problemes concrets que passen a la vi-
da. Però sobretot, sobretot, són un signe de la pulsió de 
mort que albira, com deia Lluís Duch, el final d’un món.

anna pagèS
Protocols anti-persones
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dilEmEs ètics

Pot la Intel·ligència Artificial 
resoldre dilemes ètics?

Soraya Hernández

Quin són els criteris, els 
valors i l’ètica que hi ha 
darrera de la Intel·ligència 
Artificial? Fins a quin punt, 
la màquina pot substituir les 
característiques pròpies de 
l’ésser humà? 

l 
a millora imparable de les no-
ves tecnologies és una realitat 
dels nostres dies. Les eines de 
software capaces d’emmagat-
zemar i analitzar quantitat i ti-
pologia de dades fins ara impos-
sible han portat la possibilitat 
d’un ús que va més enllà de la re-
visió descriptiva. El Big Data i els 
algoritmes de darrera generació 
han configurat la Intel·ligència 
Artificial (IA), un software espe-

cialitzat en la predicció, les tendències i la 
presa de decisions amb una fiabilitat con-
siderada impressionant. Moltes gestions i 
tràmits administratius es comencen a au-
tomatitzar fins al punt que la intervenció 
humana es resumeix en la programació del 
codi de l’algoritme que prendrà la decisió. 
Els resultats queden modulats per la infor-
mació prèvia que s’ha introduït. 
 A Espanya, un exemple és l’aplicació 
BOSCO, un codi que decideix quines per-
sones usuàries de companyies elèctri-
ques tenen dret als descomptes per ra-
ons socials. A un nivell encara més global 
hi ha l’Agència Tributària, que va explici-
tar en el seu pla estratègic 2020-2023 el 
seu interès per les macrodades, l’estudi 
de les potencialitats de la seva explotació 

i la posada en marxa d’equips d’analistes 
especialitzats. Ho va fer emparant-se en 
la Directiva 2019/1024 del Parlament Eu-
ropeu, que autoritza l’accés lliure a dades 
massives si es pot justificar un benefici per 
a la societat. El mateix pla especificava que 
les noves tecnologies d’Intel·ligència Arti-
ficial també es podrien arribar a utilitzar 
en la lluita contra el frau. Dos exemples 
que posen sobre la taula els possibles con-
flictes ètics implícits: l’accés a dades sen-
sibles, la seva gestió per fer prediccions i 
quin ús es farà de les decisions o situacions 
que proposi la Intel·ligència Artificial.
 Però quan encara no s’han resolt tots 
els aspectes ètics i legals d’aquesta tecno-
logia es publica l’existència d’un codi cre-
at per resoldre dilemes ètics. Un software 
enfocat cap el deep learning, un algoritme 
que pot anar “aprenent” en funció de les 
dades que va rebent, capaç d’analitzar una 
situació plantejada com a dilema ètic o mo-
ral. L’algoritme, anomenat Delphi, revisa 
un conflicte i dona la seva opinió catego-
ritzant en bé, acceptable o dolent. Quan va 
ser provat valorant el genocidi va concloure 
que “estava bé” sempre que fes feliç “a tot-
hom”, una sorpresa pels seus creadors.
 Malgrat algunes actualitzacions en 
el programa, semblaria que segueixen 

apareixent biaixos de gènere o fins i tot re-
sultats diferents segons com es planteja el 
dilema. La reflexió apunta a les possibles 
conseqüències d’aquests processos: pot 
una màquina resoldre conflictes ètics? Els 
programadors aboquen de manera incons-
cient les seves pròpies mirades del món? 
És el Delphi un exemple del biaix dels pro-
gramadors o és un reflex del món real? Es 
poden consultar aquests codis per assegu-
rar que estan ben fets? Són lliures d’influ-
ències? Cal una persona per assegurar im-
parcialitat o tenim els mateixos obstacles 
que podria presentar una IA?  
 És clar que com a societat podem anar 
cap a un model on els programes informà-
tics ens permetin prendre les decisions 
més complexes o ens podem posicionar en 
un escenari bucòlic on cap màquina s’apro-
piï de la raó i del seny. Però també es podria 
plantejar un espai intermedi on aquests al-
goritmes siguin una eina de suport per a 
l’aprenentatge i per a desenvolupar mèto-
des sense deixar de banda la dissertació, el 
diàleg i la mirada amb matisos que potser 
només les persones poden aportar.
 En un món tecnològic és essencial 
l’acompanyament amb perspectiva ètica 
que permeti avaluar on anem i quines con-
seqüències ens trobarem pel camí.

14 L’economia mundial augmentarà 
un 14 per cent el 2030 com a 
conseqüència dels efectes de la 
Intel·ligència Artificial, segons 
els darrers estudis econòmics 
publicats. La Xina i l’Amèrica del 
Nord seran les regions més 
beneficiades en termes de 
creixement econòmic: un 26,1 
per cent i un 14,5 per cent, 
respectivament. 

Augment 
econòmic mundial



valors 13

oPinió

u na de les preocupacions d’aquests 
temps és fins a quin punt els proces-
sos democràtics poden estar en perill. 
El creixement generalitzat dels partits 
d’extrema dreta, l’intent d’assalt al Ca-
pitol després que Donald Trump perdés 
les eleccions o els retrocessos en drets i 

llibertats a països com Polònia i Hongria expliquen aques-
tes preocupacions benintencionades però que sovint exa-
geren el perill d’observar transicions cap a sistemes au-
toritaris. Contra el que molts comentaristes assenyalen, 
tenim bones raons per pensar –i molta evidència empíri-
ca que ho confirma– que les democràcies són més resili-
ents del que ens pensem i que difícilment es produirà el 
col·lapse d’un sistema democràtic als països avançats.   
 En primer lloc, sabem que quan un país assoleix un 
nivell de benestar i desenvolupament econòmic per so-
bre d’un determinat nivell de renda per càpita, la pro-
babilitat d’observar un retrocés cap a un sistema auto-
ritari és molt baixa o simplement inexistent. La recerca 
en política comparada i economia política ha demos-
trat –des de fa anys– que amb nivells de renda per càpi-
ta elevats és gairebé impossible que una democràcia fa-
ci una transició cap a un sistema autoritari. Les teories 
de la modernització han proveït molta evidència empíri-
ca en aquesta direcció. Però fins i tot estudis empírics re-
cents han demostrat que també amb nivells de desigual-
tat econòmica elevada, les democràcies són robustes 
quan el nivell de desenvolupament econòmic és elevat.  
 En segon, cal ser precisos sobre què volem dir quan 
parlem de retrocessos democràtics. Una cosa són els re-
trocessos en drets i llibertats individuals, els proces-
sos de politització de la justícia, la falta d’un periodisme 
que exerceixi de quart poder o la tendència a governar 
en base a decrets llei sense tenir en compte les majori-
es parlamentàries. Tots aquests són fenòmens preocu-
pants que, per desgràcia, observem amb massa freqüèn-
cia en molts països. Però cap d’ells és condició suficient 
pel col·lapse d’un sistema democràtic, ja que les demo-
cràcies incorporen dissenys institucionals amb contra-
pesos i institucions que es vigilen les unes a les altres.  
  Una altre tema és el col·lapse d’un sistema democràtic. 
Per col·lapse o reversió a un sistema autoritari hem d’en-
tendre la desaparició dels mecanismes electorals bàsics 

que permeten que els votants facin fora els governants 
indesitjables. Quan un governant deixa d’estar sotmès al 
control dels ciutadans —i per tant pot continuar exercint 
el poder sense cap tipus de mecanisme de control elec-
toral— és quan la concepció mínima de la democràcia fa-
lla. Però la probabilitat que això passi en un país desen-
volupat és molt baixa. De fet, els ciutadans poden estar 
disposats a perdonar manipulacions institucionals dels 
governants als quals són propers ideològicament, però 
en canvi, no estan disposats a perdonar incompliments 
més flagrants de les regles bàsiques del joc democràtic.  
 Tanmateix, és cert que hi ha problemes de represen-
tació a les democràcies avançades. Concretament, dè-
ficits de representació i desaparició dels mecanismes 
d’intermediació en els processos polítics. La pèrdua de 
credibilitat o capacitat organitzativa dels intermediaris 
tradicionals (partits polítics, sindicats, etc) ha dificultat 
els mecanismes de representació tradicionals. Els grans 
beneficiats d’aquesta fallida són, és clar, els partits popu-
listes i d’extremes dreta –que fonamentalment recullen 
el descontentament. Però els dèficits i problemes de re-
presentació de les democràcies avançades són una qües-
tió qualitativament diferent de la probabilitat (gairebé 
nul·la) del col·lapse democràtic. 

FranceSc amat

Democràcia resilient
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tEndènciEs

La normalització  
de la moda XXL

juditH viveS

Un de cada dos adults al món pateix obesitat. Hi ha qui considera 
aquesta malaltia com una pandèmia del món occidental. Ara bé, cal 
diferenciar les talles grans del fet de normalitzar la obesitat. 

e
n els últims mesos, la marca xine-
sa de roba Shein ha estat notícia 
per l’obertura de dues botigues 
pop-up –comerços temporals 
que només obren durant uns di-
es– a Madrid i a Barcelona. Els 
mitjans ens han mostrat clien-
tes, majoritàriament joves, atre-
tes per la promesa de trobar ro-
ba de tendència a preus més que 
econòmics, que feien cua des de  
la matinada per ser les primeres 

a entrar a la botiga, tal com passava antiga-
ment el primer dia de rebaixes. Ara bé, la re-
alitat és que el públic de Shein és molt més 
variat. Segons dades de la companyia d’anà-
lisis Smartme Analytics, el comerç xinès ar-
riba a una quota d’usuaris del 62 per cent; 
aquesta dada indica que seu target s’estén 
per diferents edats.  
 Una de les claus de l’èxit d’aquesta 
marca de fast fashion és que ha incorporat 
a les seves col·leccions i amb gran natura-
litat les talles grans. Fins ara, les persones 
amb una talla superior a la 42, amb sobre-
pès o obesitat no es veien representades 
en botigues majoritàries com ara Zara o 
similars. Mango va llençar una marca es-
pecífica de talles grans, però poca cosa 
més. Ara, una marca de fast fashion com 
Shein ofereix talles que van de la XS a la 
4XL i a uns preus més que assequibles. 
 Però allò que d’entrada pot semblar 
una bona notícia, també pot arribar a ser 
un problema, de la mateixa manera que fins 
ara els cànons de bellesa han promogut la 
imatge de noies extremadament primes.
 I és que a l’hora de mostrar noies amb 
talles grans, més que ensenyar cossos amb 

un lleuger sobrepès o representatius de la 
mitjana, el que està passant és que sovint 
s’està apostant per models obeses. I aquí 
és on es disparen les alarmes, especialment 
des de la comunitat mèdica, que ens recorda 
que l’obesitat no és un problema estètic sinó 
una malaltia greu que pot aguditzar proble-
mes cardíacs o cerebrals. Segons dades de 
l’Organització per a la Cooperació i el Desen-
volupament Econòmics (OCDE), un de cada 
dos adults i un de cada sis nens al món patei-
xen sobrepès. Hi ha qui considera l’obesitat 
com una pandèmia del món occidental. 
 És interessant que la moda deixi enrere 
les models que promouen una imatge de la 
dona poc realista i fins i tot perillosa. Però en 
aquest procés, correm el risc de caure en l’al-
tre extrem, i acabar normalitzant una estèti-
ca de l’obesitat que tampoc és desitjable en 
termes de salut. El terme mig que defensen 
models com Stefania Ferrario o Ashley Gra-
ham, partidàries de portar a les passarel·les 
models més reals, que estiguin dins un rang 
de pes saludable, pot ajudar a normalitzar la 
diversitat física de les dones.  

Juntament amb iniciatives 
com la de Shein, cada ve-
gada és més habitual veure 
models amb sobrepès a les 
passarel·les i revistes de mo-
da. Així, per exemple, la re-
vista ‘Sports Illustrated’ va 
treure un número especial 
amb moda de bany amb mo-
dels de diferents talles que 
anaven de la 40 a la 54. Un 
pas més cap a la normalit-
zació dels cossos femenins 
que, com tothom sap, no són 
tots iguals ni perfectes com 
ens pretenen fer creure les 
passarel·les de moda.

modEls dE  
la 40 a la 54
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E l gènere esdevé un eix estructurador de les de-
sigualtats socials que acaba abocant a milers 
de dones als marges de l’existència. I d’això les 
estadístiques en són una evidència clara que 
ja totes coneixem, però que no està de més re-
cordar. Per exemple, com es destaca en un in-
forme publicat pel Fons de Població de l’ONU, 

les crisis sanitàries i humanitàries afecten molt més agu-
dament les dones que els homes donat el seu paper predo-
minant en totes les tasques relacionades amb les cures, ja 
sigui en l’entorn familiar com en els entorns professionals 
d’atenció sanitària en primera línia.
 També a Catalunya, les enquestes indiquen que el 79 
per cent de les llars monoparentals estan encapçalades 
per una dona, de les quals un 43 per cent es troben en situ-
ació de risc de pobresa. I aquesta situació és la porta d’en-
trada per a l’exposició de tota mena de violències. El 2021 
va acabar amb dotze dones assassinades i onze mil denún-
cies per violència masclista. Són tan sols algunes dades 
d’atemptats diversos sobre les dones que evidencien la in-
justa desigualtat en drets i dignitat de les mateixes que les 
condemnen a situacions d’exclusió, pobresa i estigmatit-
zació endèmiques.
 Però aquesta realitat contrasta amb la immensa con-
tribució silenciosa, sovint oculta i amagada, que les dones 
han fet i fan a la humanitat al llarg de tota la seva existèn-
cia. Una contribució en tots els àmbits de la vida que, atesa 
la singularitat, els valors i la psicologia pròpiament feme-
nina, ha permès i permet sostenir i transformar realitats 
des de la tendresa, la compassió, la comunicació, l’empa-
tia, el coratge i l’amor que acull, guareix, escolta i té cura 
de l’altre. El geni femení, més enllà de la identitat sexual, 
malgrat que sigui menystingut i sovint infravalorat, esde-
vé imprescindible justament per a fer front a la barbàrie i 
a la duresa del nostre món. Un geni amb una predisposició 
especial per a dirimir conflictes, establir ponts de diàleg, 
mantenir una actitud de receptivitat activa davant les ne-
cessitats i els problemes quotidians i aportar aquella cali-
desa necessària en les relacions que fan més habitables i 
desitjables les nostres societats.
 Ens convé mirar una vegada més les situacions de pa-
timent, d’agressivitat, d’injustícia i desigualtat que les 
dones pateixen arreu del món. Ens convé mirar-les i dei-
xar-nos afectar i transformar per elles. Perquè tan sols 
quan un és capaç d’abaixar-se i tocar les ferides dels altres, 

pot fer-se proper al dolor, entendre’l, assumir-lo com a 
propi i actuar per intentar guarir-lo o eliminar-lo. El geni 
femení, lluny de ser una mostra de debilitat, demana co-
ratge, valentia i fortalesa. Suposa un compromís de resis-
tència a l’opressió a favor de la dignitat humana. Hi ha, en 
el geni femení, una predisposició especial per a posar-se 
en la pell de l’altre i sentir com a propi el patiment aliè, 
atansar-se per alleugerir-lo i combatre’l. I des d’aquesta 
perspectiva és un bé subversiu que el món necessita per 
sortir de la seva deshumanització, un moviment del cor 
que ens allunya de l’autosuficiència, l’afany de domini i 
de poder atès que ens permet, com deia Schopenhauer, 
reconèixer la pròpia vulnerabilitat en la vulnerabilitat de 
l’altre.
 Tan sols així serem capaços de veure en les diferènci-
es entre homes i dones no un motiu per al menyspreu, la 
violència i el poder sinó una interpel·lació per a viure’ns 
des de la complementarietat i per a deixar-nos transfor-
mar per la tendresa i la delicadesa que a tots ens agerma-
na i ens fa més humans.

mar galceran
El geni femení
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del nostre món”
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— La invasió 
d’Ucraïna qüestiona 
quin model de valors 
podria representar 
Rússia en el present 
i en el futur.

— S’estan trencant 
els valors que han 
sustentat la política 
internacional des de 
la II Guerra Mundial.

Llicenciat i doctor en 
Filosofia i en Ciències de 
l’Educació, és professor 
d’ESADE i responsable de la 
càtedra Lideratges i 
Sostenibilitat, anteriorment 
denominada Lideratges i 
Governança Democràtica. 
Les seves àrees d’interès són 
la Filosofia social i política, 
el pensament geopolític, 
l’ètica aplicada i els valors, 
els canvis de l’entorn social i 
cultural i el lideratge i la 
governança democràtica. És 
també membre del consell 
assessor de la revista Valors.

Director del CIDOB 
(Barcelona Centre for 
International Affairs), un 
centre de recerca en 
relacions internacionals 
amb seu a Barcelona. És 
politòleg, doctor en 
Ciència Política, Polítiques 
Públiques i Relacions 
Internacionals per la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i Màster 
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ànGEl 
castiñEir a

Pol  
morillas

la convErsa
canvi dE valors GEoPolÍtics?
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Des dels atemptats de l’11-S, el món es 
dividia entre els valors de les democràci-
es liberals occidentals i els dels sistemes 
més o menys teocràtics vinculats a 
l’Islam. Ara, arran de la invasió russa a 
Ucraïna sembla que ha sorgit una nova 
oposició, més potent, entre aquestes 
democràcies liberals i les autocràcies 
com la russa o la xinesa que com a mínim 
complementa l’eix de confrontació 
anterior. Què en pensen d’aquesta 
possible reconfiguració?
ànGEl castiñEira — Podem fer una doble 
lectura; en clau geopolítica i en clau de va-
lors. Però aquest canvi no és de cop i volta. 
L’emergència del gihadisme es fa visible a 
partir de l’11S del 2001 amb Osama Bin La-
den i Al-Qaeda. I el canvi de registre que 
representa, com a amenaça per Occident, 
l’ofensiva de Vladímir Putin, comença de 
fet l’agost del 2008, amb la invasió d’una 
part del territori de Geòrgia, concreta-
ment Ossètia del Sud i Abkhàsia, després 
que un any abans, a la conferència de Mu-
nic, Putin ja advertís que se sentia traït per 
Occident o amenaçat perquè les fronteres 
de la seva àrea d’influències es veien, de 
sobte, en perill. Per tant, des d’aleshores 
això s’ha superposat a la lectura occiden-
tal sobre l’amenaça del terrorisme giha-
dista, el qual té un impacte molt fort en la 

geopolítica donat que modifica els valors 
de la seguretat i de la llibertat tal i com els 
havíem entès fins ara. Aquesta visió, el pa-
per que jugaran Rússia i altres autocràci-
es, ve per quedar-se, per bé o per mal.

Potser és ara que ens n’hem hagut 
d’adonar, que hi havia soterrat aquest 
altre conflicte amb Occident, i en canvi  
fins ara fèiem veure que no el vèiem.   
a. c. — Sí, Rússia ha anat fent “esgarrapa-
des” territorials: el 2008 Geòrgia, el 2014 
Crimea i una part de Donetsk, l’ocupació 
a Síria..., però totes es van tolerar. No es-
tem parlant d’una única intervenció. Amb 
tot, a partir del 24 de febrer d’enguany, 
quan sí que hi ha una ocupació d’una part 
importantíssima del territori d’Ucraïna és 
quan, si encara quedava algun vestigi de la 
màscara de Putin, aquesta cau i veiem una 
imatge molt més ferotge i amenaçadora 
del que podria representar Rússia. Això 
no només és un sotrac geopolític, sinó que 
qüestiona quin model de valors, de relació 
amb la comunitat internacional, podria re-
presentar Rússia en el present i en el futur, 
almenys mentre hi hagi Putin.

Pol Morillas, què implica a nivell de 
valors el paper de Vladímir Putin en 
aquesta reconfiguració mundial?  

moderat per
joan Salicrú

La invasió russa d’Ucraïna, 
el febrer d’enguany, ha fet 
emergir definitivament el 
xoc entre el món liberal 
occidental i les autocràcies 
com Rússia o la Xina. Quins 
canvis de valors pot implicar 
això a nivell mundial? 

Secció elaborada  
amb la col·laboració de



P. m.  —Sempre soc bastant reticent a plan-
tejar la guerra actual en termes de con-
frontació entre democràcies i autoritaris-
mes. La guerra a Ucraïna mostra que hi ha 
un reviure de l’imperialisme rus, de l’auto-
cràcia del Kremlin, el qual vol defensar el 
que considera la seva zona d’interès vital. 
Ara bé, també estem veient com aquesta 
divisió del món entre autocràcies i autori-
tarismes no està clara. En primer lloc, per-
què fa temps que les democràcies liberals 
estan en crisis, ja que el nombre de demo-
cràcies retrocedeix respecte el nombre de 
països amb qualitat democràtica que es 
degrada. I aquí els Estats Units no són una 
excepció, perquè és una crisi interna que 
hem vist des de Donald Trump i que veu-
rem els anys vinents. En segon lloc, per-
què estem veient que la realiniació de les 
dinàmiques arran de la Guerra és una co-
operació, només, quan és necessària, en-
tre democràcies i autocràcies: ho hem vist 
amb la gira de Joe Biden a l’Aràbia Saudi-
ta per tal d’assegurar els seus propis inte-
ressos davant d’aquest conflicte. Són sis-
temes que quan cal es parlen i quan cal 
s’enfronten, una divisió difusa. En tercer 
lloc, perquè les tesis del xoc de civilització 
i d’aquesta confrontació en el seu moment 
d’entre l’Islam i Occident o, avui dia entre 
Rússia i Occident, no responen clarament 
a aquesta divisió del món en civilitzacions. 
 Sabem que la principal amenaça pel 
món islàmic és el terrorisme, ja que bona 
part dels atemptats es produeixen en paï-
sos àrabs i musulmans i, d’aquesta mane-
ra, les víctimes en la seva majoria són en 
aquests països. Si seguim la lògica de Hun-
tington no entendríem perquè avui Rússia 
i Ucraïna estan en guerra. De manera que 
el que s’acaba impostant sovint són les lò-
giques d’interessos. 
 
Quins valors creuen que aquesta 
ofensiva de treure la màscara de Vladimir 
Putin incorpora de forma definitiva a la 
geopolítica internacional?
P. m.  —Cal veure l’agressió de Rússia cap a 
Ucraïna no només en clau de quins valors 
són importants pel règim de Putin o quins 
valors Ucraïna defensa per si mateixa, si-
nó com un trencament dels valors que han 
sustentat l’ordre internacional després 
de la Segona Guerra Mundial, que són bà-
sicament dos principis vectors. En pri-
mer lloc, la sobirania dels estats i el dret 

a no-ingerència per part de tercers estats 
a les fronteres internes dels països. En 
segon lloc, ara es fa servir l’ús de la força 
convencional militar  per vulnerar aques-
ta sobirania d’Ucraïna a gran escala. I, per 
tant, estem en un moment de no només 
trencament dels valors que representen 
la democràcia i l’autoritarisme, sinó sobre 
les regles i les normes consensuades des 
de la post-Segona Guerra Mundial. Per ai-
xò, és molt important la resposta que es 
donarà. I no estem parlant només d’Oc-
cident davant aquesta situació a Ucraï-
na, sinó que la resta del món també per-
cep el perill que aquest tipus d’accions de 
política exterior i accions armades poden 
significar, ja sigui des de Taiwan a qualse-
vol altre país de l’Àfrica on es vulnerin les 

fronteres establertes de manera arbitrà-
ria i agressiva.

a. c. — Tant en l’àmbit polític com geopolí-
tic cal diferenciar entre el nivell dels inte-
ressos pragmàtics, prosaics, que estan en 
joc, i el relat o el marc mental a partir del 
qual s’escriuen. L’exemple que posava del 
Xoc de Civilitzacions és ben evident, pe-
rò jo diria que en aquests moments, de la 
mateixa manera que hi ha una lluita d’in-
teressos entre els Estats Units i la Xina en 
temes com són el control de les grans tec-
nologies del 5G, la Intel·ligència Artificial 
o el domini econòmic, Putin –amb l’ajuda 
de diversos intel·lectuals de l’òrbita rus-
sa–usa un recurs narratiu on contraposa 
el que podria ser Occident i l’atlantisme 
amb el que ell anomena “eurasianisme”: la 
democràcia liberal enfrontada a un model 
de civilització russa.
 Dins d’aquesta idea de civilització rus-
sa, es torna a replicar el que el tsar Nicolau 
I anomenava “el triangle que donava sen-
tit a Rússia” en aquella època: el paper de 
la nació i la nacionalitat – i, de fet, el tema 
del patriotisme és un element recurrent 
per part de Vladímir Putin–; l’eix verte-
brador de la religió ortodoxa –no oblidem 
que el patriarca Ciril I de Moscou ha esde-
vingut un dels màxims defensors de l’ofen-
siva de Vladímir Putin–; i per últim aques-
ta idea autocràtica d’un presidencialisme 
fort, pràcticament encarnat i continu-
at sense possibilitat de relleu en la figura 
de Vladímir Putin, la qual cosa, justificaria 
un model que s’allunya de les democràcies 
liberals.
 Però és molt important que per so-
ta d’aquests titulars que representen un 
marc narratiu i mental a partir del qual es 
construeix una teoria que pugui justificar 
el paper i l’actuació de Putin i, amb aquest 
cas, de Rússia, el que hi ha és, veritable-
ment, una lluita per interessos. El que Pu-
tin està dient és que l’esfera d’influència 
passa perquè determinats països que po-
den exercir una vocació i una praxi d’hege-
monia en el món puguin qüestionar-se la 
sobirania d’altres països i el respecte a la 
seva sobirania territorial.
 Tota aquesta situació genera inqui-
etud perquè ens retorna a un model de 
conflictes que pràcticament pensàvem 
superats. De retruc, també qüestiona la 
globalització tal com l’hem entès. És a dir, 
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— Hem de crear un 
ordre internacional 
cooperatiu, més 
participatiu per les 
noves potències, 
per tal que sigui 
representatiu, 
perquè ha canviat 
molt des de la II 
Guerra Mundial.



un dels titulars que em semblava impor-
tant a tenir en compte és que la globalit-
zació serà molt diferent després d’aquest 
conflicte, ja que bona part del que era l’ac-
tuació de Rússia en el món queda limitada 
i, de fet, podria ser una anticipació de com 
podrien anar les coses en el cas d’un con-
flicte més gran amb la Xina, perquè impli-
caria una mena de desacoblament del món 
globalitzat per part de potències que es 
qüestionen els modus operandi de l’esfera 
internacional.

Aquesta situació fins a quin punt farà 
trontollar una mica més les democràcies 
liberals? Tot i que també és veritat que, 
en l’àmbit de la Unió Europea, la crisi 
actual està ajudant a reorientar algunes 
posicions de fons que semblaven 
inamovibles...   
P. m. —Estic molt d’acord amb el que co-
mentava l’Àngel de la principal conse-
qüència per l’ordre internacional de la 
guerra. Ell emfatitzava que “és l’ús de la 
força i, per tant, qui té més força imposa 
la seva voluntat sobre estats tercers i l’or-
dre internacional en general”, com és el 
que pretén Rússia. O són més aviat les nor-
mes compartides de les quals ens hem do-
tat en l’àmbit internacional les que regei-
xen les relacions entre potències? Vivim 
un conflicte clàssic en relacions interna-
cionals: el dilema entre conflicte i coope-
ració. El que cal tenir en compte és que, 
des de la Segona Guerra Mundial, precisa-
ment Rússia ha format part de l’esquema 
d’ordre internacional establert. De mane-
ra que el que està en joc és: quins tipus de 
relacions regeixen la relació entre les po-
tències internacionals? I, aquí, jo crec que 
és on a Occident, per primer cop, hi ha una 
divergència des del final de la guerra freda 
entre dos elements fonamentals. És a dir, 
els qui van crear les normes del joc –les po-
tències guanyadores de la guerra– també 
van ser els que materialment tenien el po-
der i lideratge a escala internacional. Pe-
rò és que avui aquelles potències que te-
nen una cosa a dir sobre el futur del món ja 
no estan a Occident, sinó que es troben en 
bona part a Àsia, de manera que reclamen 
una revisió d’aquestes normes i valors que 
han regit a l’ordre internacional que tenim 
avui. Per tant, els elements ideacionals i els 
materials divergeixen. La reflexió que Oc-
cident ha de fer és: si volem un món basat 

en normes i en valors que siguin univer-
sals, com reformem l’esquema de gover-
nança global del qual ens vam dotar? Per 
tant, hem de crear un ordre internacional 
cooperatiu, més participatiu per les noves 
potències, per tal que sigui representa-
tiu, ja que, des del final de la Segona Guer-
ra Mundial, la realitat de l’ordre actual  ha 
canviat moltíssim.
 
És plausible, Àngel Castiñeira, poder 
reconstruir un ordre mundial que englobi 
les aspiracions d’aquests enfocaments 
que sintetitzen aquests altres països als 
quals ens estem referint? 
a. c. —Ja estem en ple procés de recons-
trucció. El que passa que aquest acomo-
dament dins l’ordre internacional de, 
per exemple, un país que és una civilit-
zació com la xinesa no és com encabir-hi 

Andorra o Luxemburg o, fins i tot, un país 
d’ordre mitjà;  és encabir tot un món dintre 
de l’ordre internacional. Estem parlant 
d’un gegant i, per tant, aquest acomoda-
ment és veritablement complex. Aques-
ta reconstrucció de l’ordre mundial tam-
bé implica plantejar com en l’esquema de 
governança global hi encabim democràci-
es i autocràcies tenint en compte l’inter-
rogant de si les democràcies estan millor 
preparades i responen millor des del punt 
de vista de l’efectivitat als reptes de la glo-
balització o si, en canvi, ho estan fent més 
ràpidament països com la Xina, on no te-
nen relleus polítics electorals cada quatre 
anys.  
 També cal tenir en compte que fins 
ara, aquest lideratge del govern global 
l’ha exercit els Estats Units de la mà de tot 
el que eren els països del que avui repre-
senten la Unió Europea (fora del període 
Trump, superat després per Biden: de fet 
l’amenaça de Rússia ha tornat a congregar 
els nordamericans i la UE), però avui Es-
tats Units juga la partida mundial a Eurà-
sia, a l’Indopacífic. El que busca EUA  són 
un tipus de partners i aliats, els quals no 
són ni la Unió Europea ni tan sols el Regne 
Unit, sinó països com al Japó i com l’Índia 
o Corea del Sud. I això posa amb més com-
plexitat aquesta idea del govern global al 
qual es referia en Pol Morillas, ja que estem 
combinant cooperació i col·laboració amb 
gestió d’interessos. I aquí els criteris dels 
Estats Units, de la UE, de la Xina, etc, no 
són coincidents. 

P. m. —Totalment d’acord. Ara, estem en 
un context en el qual aquesta reconfigura-
ció del món a l’entorn de grans potències i 
de la multipolaritat s’hi afegeix un element 
evident: les grans lògiques d’interdepen-
dència entre aquestes grans potències. És 
a dir, la Unió Soviètica i els Estats Units vi-
vien una d’esquena a l’altre, molt més del 
que viuen avui la Xina i els Estats Units, 
que tenen un gran flux d’intercanvis. I a 
part d’aquestes relacions hi ha una crisi 
climàtica que demostra que, al cap i a la fi, 
la cooperació és necessària. La qüestió és 
com congeniar aquesta necessària inter-
dependència internacional amb aques-
ta creixent rivalitat geopolítica que sem-
bla que tant els Estats Units com la Xina 
i Rússia estan configurant amb les relaci-
ons internacionals actuals.
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—Un dels titulars 
importants és que 
la globalització 
serà molt diferent 
després de la 
invasió d’Ucraïna: 
bona part del que 
era l’actuació de 
Rússia en el món 
queda limitada. 

HistòriEs dE Pau
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Insisteixo amb els canvis de planteja-
ment que hi ha a nivell d’Unió Europea, 
com per exemple la decisió d’armar un 
país tercer (Ucraïna) perquè pugui lluitar 
contra Rússia. Aquesta crisi està ajudant 
a reforçar els elements del sistema 
europeu en tant que democràcies?
P. m. —Aquest dilema és fonamental. És a 
dir, la UE què fa davant de l’agressió rus-
sa? Escolta a un soci que aspira a ser mem-
bre de la Unió, Ucraïna, i dona resposta a 

la seva reclamació, que és el dret a defen-
sar-se. Molts països europeus diuen que 
s’ha de fer fins a les últimes conseqüèn-
cies i els països bàltics i els països de l’Eu-
ropa Central estan darrera d’aquesta tesi 
perquè temen que, sinó, ells seran els se-
güents. Per contra, hi ha aquells que diuen 
que Rússia continuarà essent un país molt 
proper, amb el qual hi haurà una depen-
dència energètica fins que no hi hagi una 
transició cap a les noves energies, i que ens 
hi hem d’entendre. Tot això està generant 
una gran divisió interna a escala europea 
i, alhora, qüestiona quin paper internaci-
onal pot tenir la UE. Se li demana major 
capacitat d’acció, major capacitat d’au-
tonomia estratègica i major capacitat de 
política exterior. Però dins de la UE estem 
força dividits respecte a Rússia, o com ens 
relacionem amb els EUA o la Xina. 

a. c. —Torna el denominat hard power (po-
der dur), també per la UE, i arriba a la seva 
fi el que podríem anomenar el dividend de 
la pau, que ha durat prop de trenta anys. 
De fet, tots els països membres que for-
men part de l’OTAN augmentaran el seu 
pressupost militar. I, en aquesta mena de 

dilema entre la interdependència dels pa-
ïsos i la necessitat d’una governança glo-
bal, el que jo veig és la temptació de desa-
coblar Rússia de la globalització. Per part 
d’Occident, sembla que es pretén aïllar a 
Rússia, de manera que dificulta l’ambi-
ció de Putin d’exercir com a actor mundi-
al. També, és cert que una part dels pa-
ïsos més pròxims a Rússia s’hi hauran 
d’entendre, però això seria en un escena-
ri post-Putin. 

— Dins la UE hi 
ha els que diuen 
que cal arribar 
fins les últimes 
conseqüències amb 
Rússia i els que 
diuen que no. Tenim 
una gran divisió 
respecte el nostre 
paper al món. 

— Torna el ‘hard 
power’ (el poder 
dur), també per 
la UE, i arriba a 
la seva fi el que 
podríem anomenar 
el dividend de la 
pau, que ha durat 
prop de trenta 
anys.
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d
’on sorgeix la idea de ‘Portes 
Obertes’?
Tot va començar amb la religio-
sa Francesca Oller. Ella estava a la 
parròquia del Gornal, i degut a la 
seva tasca de treballadora social 
coneixia persones que estaven en 
centres penitenciaris. Això li va ge-

nerar la necessitat de voler establir-hi al-
gun tipus de relació, ja que les persones que 
estan recloses també formen part del barri 
i són membres de la comunitat.

En què consisteix el projecte? 
‘Portes Obertes’ pretén trencar barreres 
i prejudicis. La nostra tasca consisteix en 
fer visites personalitzades i establir una 
relació amb les preses. L’objectiu final és 
trencar-los la rutina diària del Centre Pe-
nitenciari, fet que els permet obrir-se a 
l’exterior i facilitar la reinserció social. Al 
mateix temps, quan surten de permís o de-
finitivament, si volen, les acompanyem amb 
diversos tràmits: des de buscar feina fins a 
temes d’empadronament i inscriure’s a la 
Seguretat Social.

Què suposa per a elles aquest contacte?
Ho valoren molt bé i un cop han sortit, a la 
majoria els agrada seguir en contacte. Po-
dem arribar a conversar de tot; de com es-
tà el món, el barri, o com se senten. Nos-
altres no preguntem sobre el seu itinerari 
personal, però normalment s’obren amb 
facilitat i t’expliquen per què estan allà.

Per què és important aquest projecte?
Perquè cal tenir dues coses en compte. La 
primera és que qualsevol de nosaltres po-
dria estar en un centre penitenciari, sigui 
per la circumstància que sigui. La segona 
és que els centres penitenciaris tenen du-
es dimensions: la penitenciària punitiva i 
la rehabilitadora. Tanmateix, aquesta últi-
ma, amb una persona que està tancada, és 
impossible.

Sempre hi aneu dos voluntaris? 
Sí, normalment un pren nota del que diuen 
o està al cas dels tràmits i gestions que ens 
demana, mentre que l’altre pot parar més 
atenció al que diu, del llenguatge no ver-
bal... Un cop acabada la visita, entre els dos 
comentem com l’hem vist i, si a vegades 
ens trobem en alguna dificultat, també ho 
podem comentar als treballadors socials i 
psicòlegs del centre.  

“La rehabilitació d’una presa  
és impossible si està reclosa”

redacció 

Fa més de vint anys que la Fundació La Vinya s’apropa als centres penitenciaris de Catalunya 
per oferir un acompanyament individualitzat a les veïnes dels barris de Bellvitge i el Gornal 
de l’Hospitalet de Llobregat, que hi estan internades. El projecte s’anomena ‘Portes Obertes’ i 
actualment compta amb vuit persones voluntàries, que s’encarreguen de treballar en xarxa per 
donar suport a les preses. Quim Cervera és un dels voluntaris més veterans.

GEnt amB valors

Esteu en contacte amb les families?
Depèn. N’hi ha que no volen que sigui dit 
ni que es conegui que tenen un intern a un 
centre penitenciari. Amb les que sí que ho 
volen, sempre que ens ho demani l’intern, 
mirem d’establir un contacte per telèfon o 
a domicili. Una de les nostres voluntàries 
havia estat mestre del Gornal i a molts dels 
interns els havia tingut a classe. Això ens 
facilita molt més accedir a la família i que 
puguin compartir com se senten. 

En aquest moment  esteu fent una crida 
de  voluntaris. 
Sí, necessitem persones amb capacitat 
d’escolta activa i empatia. Tenim una visió 
molt negativa de les persones internes i ai-
xò provoca que els jutges segueixin dicta-
minant sentències de presó. Però cal tren-
car aquesta mentalitat i la millor manera 
és a través del contacte directe. 
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Per a què  
serveix l’escola?
A l’escola ja no només 

s’hi aprenen continguts 
acadèmics, sinó també 
valors, emprenedoria 
i educació emocional. 

Moltes coses. Però què hi 
hem d’anar a fer, a l’escola? 

oPInIó 

Alba Castellví 
Qui i què 

necessitem per 
educar?

oPInIó 

Gemma 
Castanyer 
I si posem  

el fre de mà?

entreVIsta

“L’escola ha d’ensenyar a 
parlar, a socialitzar-se i a 
articular el llenguatge”

Martí Teixidó

oPInIó

Irene Verde /
Piedad Sahuquillo

La corresponsabilitat 
d’ensenyar a pensar

entreVIsta

“L’escola ha de ser 
una transmissora 
de coneixements” 

Pascual Gil

oPInIó

César Coll
L’escola, un escenari 

de diversos 
aprenentatges



Dibuixant sobre el tema

toni batllori
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Per a què ha de servir l’escola?
La pregunta potser hauria de ser: per què 
s’ha creat la institució escolar? Aquest se-
ria el principi de la reflexió, però primer cal 
veure la diferència entre la institució escolar 
del 1800, que és la proposta dels il·lustrats 
per a la instrucció universal de tothom, i què 
és avui aquesta institució i com ha evolucio-
nat. Òbviament, aquesta no pot ser la matei-
xa que fa dos segles. Si en un principi era una 
pura institució d’instrucció universal, avui 
és, o hauria de ser, una institució de perso-
nalització i socialització.

En què es concreta això?
Quan passem de la institució escolar dels il-
lustrats a ser la institució d’ensenyament de 
les primeres lletres, anem  fluixejant. Perquè 
a cada territori hi ha diferents llengües i des 
de l’Estat s’aspira a una llengua oficial. Lla-
vors la institució escolar esdevé administra-
ció. A més, a la contra, sorgeixen iniciatives 
privades com l’Escola Activa, la qual pretén 
una educació integral: biologia, salut, higi-
ene, psicologia evolutiva i social, etc. Cata-
lunya, però, és una excepció. Aquí, aques-
ta educació, la van impulsar institucions 

solucionar alguna cosa, sempre recorrem a 
l’escola. Cal diferenciar entre sistema edu-
catiu i sistema escolar. 

Quina és la diferència? 
El sistema educatiu són famílies, són esco-
les, era o és l’Església, perquè donava forma-
ció, i també els ateneus populars, els teatres 
on es fan Els Pastorets... tot aporta, en l’edu-
cació i en la socialització. I l’escola el que ha 
de fer és entendre-ho tot i integrar-ho. I ho 
ha de fer al costat de la família, que és la ins-
titució educativa bàsicament afectiva.

I el sistema escolar o l’escola? 
L’escola és una unitat més cognitiva, més ra-
cional. La família és sentimental, l’escola és 
racional. I aquí és on s’integra tot. Cal saber 
llegir i escriure, cal tenir nocions i coneixe-
ments del món, però no només de memòria; 
cal tenir una estructura de pensament, per 
entendre tot el que se sent i saber-ho encai-
xar en l’aprenentatge corresponent. A més 
no hem d’oblidar la formació personal, que 
és el que integra el desenvolupament de 
les capacitats personals amb el saber estar 
amb els altres i, per tant, saber conviure. 

martÍ tEixidó

L’expresident de la Societat Catalana de Pedagogia insisteix 
en  diferenciar entre sistema educatiu i sistema escolar; dues 

institucions diferents, però, alhora, complementàries.

text: oriol toro  / FotoS: Sergio ruiz

“L’escola ha d’ensenyar a 
parlar, a socialitzar-se i a 

articular el llenguatge”

públiques com l’Ajuntament de Barcelona, 
la Mancomunitat de Catalunya, la Generali-
tat Republicana… 

I com va evolucionar? 
Quan el 1970 s’incrementen els anys d’esco-
larització (dels 6 als 14) l’escola és eminent-
ment memorística i està molt influenciada 
per l’antic batxillerat. En resum, si el docent 
no canvia de mentalitat, si no revisa la seva 
experiència escolar d’alumne, reprodueix el 
mateix que ell va rebre. Mantenir les matei-
xes dinàmiques d’ensenyament dificulta els 
canvis de mentalitat. 

Avui en dia quin és el valor de l’escola?
El valor de l’escola és el valor de la institució. 
No em refereixo a una empresa en el sentit 
tècnic, sinó que l’escola és institució perquè 
els qui hi participen han de compartir valors 
i actuar en conjunció per unes finalitats.

Hem convertit l’escola en un calaix de 
sastre?  
No! L’escola no és un calaix de sastre, sinó 
que és una institució integral de la socie-
tat. El què passa és que quan no sabem com 
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No creu que sobrecarreguem l’escola de 
responsabilitats?
L’escola té la responsabilitat total. Evident-
ment, quan alguna cosa no funciona, quan 
hi ha problemes del tipus que sigui, com dè-
iem, mirem a l’escola. Tothom pensa en l’es-
cola però ningú es fixa en els pedagogs. Des 
de la pedagogia no ho hem portat del tot bé 
perquè tothom sap què ha de fer l’escola, pe-
rò precisament és la pedagogia qui ha d’in-
tegrar-ho tot plegat per assolir les diferents 
finalitats vitals. Però com que els pedagogs 
no ho fem prou bé, es treballa des de rutina i 
el costum i no hi ha una educació amb fona-
ment científic, de moment. 

Potser manca connexió entre el mestre 
de l’aula i l’estudiós de la pedagogia?
En el fons l’ideal seria que el mestre que es-
tà a l’aula fos el mateix que també es dedica 
a aprofundir en la pedagogia. El 1909, a Ma-
drid, es va fer la Escuela de Estudios Supe-
riores de Magisterio, on tot estava integrat. 
Ara és al revés, hi ha qui fa magisteri i hi ha 
qui fa pedagogia. I són disciplines separa-
des. És un error. No té sentit estudiar només 
pedagogia o només magisteri. 

Què és responsabilitat de l’escola, què de 
la societat i què de les famílies? 
Començarem en ordre invers, és a dir, per les 
famílies: són el que anomenem la institució 
d’educació natural. Per tant, a partir de la bi-
ologia, neixes en el context d’una família i et 
cal passar de bios animal a bios animal hu-
mà. La família és qui et dona l’acollida afecti-
va, el desenvolupament afectiu-sentimental. 
Això ens ofereix seguretat, confiança en un 
mateix i un modelatge i maneres de fer hu-
manes. Per tant, la família, és la primera edu-
cació i ha de seguir sent i és necessària. 

Passem a la societat. 
En una societat complexa com la que vivim, 
sobretot a partir de l’alfabetització univer-
sal, necessitem d’una institució específi-
ca per a tothom, però que no substitueixi 
la família, sinó que l’ampliï. És per això que 
acollim la base de socialització que ofereix 
la família, perquè la socialització és prè-
via a l’educació, és fer-te animal humà, és 
entrar en un entorn en què hi ha tot un se-
guit de coses que tothom fa d’una mateixa 
manera. Això ens permet viure en societat. 
Aquesta socialització primària, la primera, 

“Cal saber llegir i 
escriure, cal tenir 
nocions del món, 
però no només 
de memòria, cal 
també tenir una 
estructura de 
pensament, per 
entendre tot el que 
se sent”

Mestre i pedagog. President de la 
Societat Catalana de Pedagogia 
(2007-2019) i de la Comissió de 
deontologia del Col·legi de 
Pedagogs de Catalunya (2011-2018). 
Abans, havia estat mestre, director 
(1968-1982), inspector d’educació 
(1982-2016) i professor universitari 
(1992-2012). L’any 2016 va rebre el 
Premi d’Actuació Cívica que atorga 
la Fundació Carulla. Actualment 
segueix investigant i estudiant des 
de la filosofia i la pedagogia per a 
millorar els entorns educatius. 

una vida 
dEdicada a 
l’EnsEnyamEnt
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és la llengua, que es rep emotivament. Més 
que a través de paraules es rep amb les abra-
çades, amb les mirades, amb la musicalitat 
dels mots i, per tant, cada nen aprèn la llen-
gua en un entorn determinat. La musicali-
tat és el que més se li grava. La neurociència 
avui ens ho ha explicat. I això ens pemet viu-
re en societat.  

I l’escola?
L’escola acull tot el que hem dit anterior-
ment, fa un pas més de racionalitat i de càr-
rega social. La pedagogia escolar es basa en 
la dinàmica de grup. A vegades quan un in-
fant arriba a una teràpia personal, l’especia-
lista diu “se li ha de fer això o allò” però el que 
cal és veure a l’infant en un context o situa-
ció col·lectiva. La dinàmica de grup és molt 
important. Ara parlem de reducció de ràti-
os, que és important, però el què cal és po-
sar dos mestres a l’aula. Perquè la dinàmica 
de grup forma part de l’aprenentatge i més 
avui que les famílies tenen pocs fills. Quan 
abans es socialitzin amb altres millor, i això 
ens ho dona l’escola. 

Permeti que faci un incís en el tema de les 
ràtios. No les hem de reduir?
El què cal és augmentar els docents a l’aula. 
Si em permets fer una mica de demagògia, si 
al Telenotícies hi ha dos presentadors i els 
policies van en parella, perquè els docents 
estan sols a l’aula? Ens calen més ulls per po-
der atendre millor al nostre alumnat. 

Manquen recursos o no hi ha voluntat 
d’aplicar-los? 
Els recursos es gasten com es creu. Però re-
sulta que quan un mestre es posa malalt, en-
vien un substitut al cap de quatre dies, però 
no coneix l’escola i cal ensenyar-li tot de nou. 
I quan s’ha situat, ja ha de marxar. El que fal-
ta és imaginació i voluntat, no recursos. 

Està preparada l’escola per als reptes 
que ens planteja la vida actual?  
Certament, no hi ha hagut un canvi de men-
talitat en els professionals. I aquest canvi, a 
més, ha de venir acompanyat d’un fonament 
científic sòlid. El mantra de “per canviar-ho 
tot” aquí no s’aplica. L’educació parteix de 
la tradició i cal anar-la polint, però hi ha co-
ses que tenen molta consistència i que no cal 
canviar-les. Mirem l’exemple de les taules de 

Aquest treball per àmbits es pot fer cò-
modament amb l’actual plantejament de 
les matèries i el currículum?  
El millor avui en dia seria que els professors 
de català també ho fossin de castellà. Cal 
treballar transversalment. És absurd que 
la llengua tingui diferents departaments. 
Tots fan llengua. Hem de ser igual de com-
petents en totes. Cal promoure el gust per 
les llengües i no confrontar-les. S’ha acabat 
això de llengües oficials i estrangeres. Totes 
són d’ús comú. Llengües vives.

Quins valors hauria de tenir l’escola? O 
quins hauria de transmetre? 
D’entrada, només el valor d’un mateix i dels 
altres. Cal integrar allò personal i allò soci-
al. Cal que l’escola ensenyi a estar bé amb 
un mateix i per tant poder estar bé amb els 
altres. Com deia Paul Ricoeur: “Soi-même 
comme un autre” (un mateix com un altre); 
això és pura filosofia personalista. 

Ja n’hi hauria prou amb això? 
Quan sentim que a l’escola hi ha assetja-
ment, bullying, abusos… és imperdona-
ble. N’hi ha perquè el mestre no observa i 
no s’ensenya a estar bé amb un mateix. Cal 
treballar més l’acceptació personal. Si un 
infant està bé, no necessita furgar en els 
altres i tindrà defenses quan li facin la pu-
nyeta. El docent ho ha de veure venir. 

No sé li dona massa càrrega i pes a l’esco-
la i als docents? 
Cal preparar les classes, però cal tenir cin-
tura per veure com està el grup i adaptar les 
classes a les necessitats de l’alumnat. Cal 
provocar espais per tal que l’alumnat esti-
gui a gust per expressar allò que el neguiteja 
i pugui desenvolupar el seu potencial. 

El gran mal del segle XXI és l’estabilitat 
emocional i la salut mental. Les escoles 
tenen més feina ara que abans ?
L’escola fa el que pot amb les cinc o sis hores 
al dia que està amb l’alumnat. I els alumnes 
cada vegada arriben amb menys seguretat 
personal. Cal suplir aquesta mancança.  

Això es pot fer amb només cinc o sis ho-
res diàries? 
Cal fer-ho. La transmissió cultural, no pot ser 
un afegit, és fruit del treball diari. És saber 

“Cal provocar 
espais per tal 
que l’alumnat 
estigui a gust 
per expressar 
allò que el 
neguiteja i pugui 
desenvolupar tot 
el seu potencial” 

multiplicar. Les hem après cantant. I encara 
funciona, perquè s’integren millor. De nou la 
neurociència ens ho ha demostrat. La peda-
gogia tradicional tenia el seu fonament, ara 
bé, cal anar-la actualitzant. 

Quina és la clau de volta de tot plegat? 
La cultura comuna i de base és la clau. No 
la matèria o el currículum. La transició en-
tre l’educació familiar de vincle, de mode-
latge per afectivitat, a l’escola es trasllada 
amb un punt més de racionalitat, on pro-
fessorat i alumne estan en relació, units 
per la cultura. El professor no es pot lligar 
a una matèria. Tots han de saber de tot. Hi 
ha una base comuna cultural que tothom 
ha de tenir. I així ho han de demostrar els 
docents. Així podran implicar a l’alumnat. 

Per transmetre aquesta cultura comu-
na té més sentit el treball per àmbits que 
per matèries? 
Sí, però el perill és que l’administració de 
cop i volta digui: “ara tots cap aquí obliga-
tòriament”. No es pot imposar, ni fer d’avui 
per demà. Això ho ha de fer cada centre al 
seu ritme. No es pot fer el que no se sap fer, 
però treballar per àmbits és clau. 
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ser, estar i  viure. Jo vaig començar sent mes-
tre d’escola activa, però l’escola també ha de 
ser contemplativa. És necessari un cert fons 
de saviesa. Abans es rebia a través de la reli-
gió i avui cal integrar-ho d’alguna manera, ja 
sigui fent ioga, meditació o el què calgui. 

Avui l’escola té moments contemplatius? 
És imprescindible i més avui en dia. Ara 
ho substituïm tot pel Sónar, el Primavera 
Sound, el futbol… moments catàrtics i caò-
tics. Montessori va introduir exercicis de si-
lenci. Els infants que aprenen a fer aquesta 
mena d’exercicis milloren molt el seu rendi-
ment i autocontrol. Això, avui en dia encara 
no s’ha entès, però ajuda i molt a equilibrar 
allò personal i allò social. 

I tot el tema digital on queda? 
L’escola activa ha de ser contemplativa i, 
avui en dia, òbviament, digital. Cal que el 
professorat estigui preparat per aquesta 
tercera pota. Perquè l’aprenentatge digital 
cal que sigui experiencial. Només així s’in-
tegra millor el coneixement. 

Estem més obsessionats amb el currícu-
lum que en el saber ser? 

L’objectiu de l’educació no ha de ser arribar 
a…, sinó que tot són processos i cal analit-
zar-ho en aquest sentit. L’educació no han 
de ser resultats, sinó els diferents camins 
que s’han seguit per arribar-hi. El currícu-
lum ha de ser mínim. No pot ser que l’ha-
guem de consultar. L’hem de poder tenir al 
cap. Ara l’han complicat de mala manera, 
enlloc d’esperar a que el professor pensi, li 
diuen tot el que ha de fer, i els que pensen ho 
engegaran tot a fer punyetes.  

Som massa resultadistes? 
Sens dubte. Un exemple són les proves de 
nivell PISA. Aquestes les hauria d’haver or-
ganitzat la UNESCO, però les ha muntades 
l’Organització per a la Cooperació i el Des-
envolupament Econòmic (OCDE), una or-
ganització de desenvolupament econòmic 
amb la finalitat de trobar els més compe-
tents i marcar nivells. Però en realitat el 
valor més important és el de l’eix persona-
societat. Ens hem de deixar de resultats 
numèrics i fer infants que estiguin bé amb 
sí mateixos i també amb els altres. Aquest 
és el valor més important avui de l’escola 
en absència de la religió, en situació de fe-
blesa familiar… L’escola avui ha d’ensenyar 

a parlar, a socialitzar-se, a conviure, a arti-
cular el llenguatge. I tot això estructura el 
pensament. 

La base rau en el saber comunicar-nos. 
Cal cuidar la llengua i la millor manera és 
parlant i sobretot, cantant. Així es memo-
ritza millor i s’incorporen estructures lingü-
ístiques que queden molt més gravades al 
cervell en una memòria que no s’oblida.

Ens falta potenciar el pensament crític?
Absolutament. Tenim un sistema encarat 
als resultats. Tot el pas per l’escola està en-
focat a superar la Selectivitat i no a fer pen-
sar els alumnes. És tristíssim. A més, a la Se-
lectivitat s’hi fan algunes preguntes que no 
seria ni jo capaç de respondre. Anem a pre-
guntar per aquell adverbi concret i no a fer 
pensar a l’alumnat.Tot el procés genera un 
esperit competitiu insà. 

I què hi podem fer?
Un bon mestre orientador hauria de dur a 
l’alumnat a fer quadrar les seves aptituds i 
els seus interessos. Així farem alumnes més 
feliços. Però avui en dia tot es mira a través 
d’una perspectiva més economicista. 
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Doctor en Psicologia i catedràtic emèrit de Psicologia Evolutiva i Educació de la UB

céSar coll

l’eScola, un eScenari de 
diverSoS aprenentatgeS

e
ls canvis profunds experimentats durant les dar-
reres dècades per la nostra societat en els àm-
bits econòmic, laboral, cultural, tecnològic, de-
mogràfic, de mobilitat i fins i tot de valors han 
tingut un impacte significatiu en l’aprenentat-
ge humà. La “nova ecologia de l’aprenentatge”, 
expressió utilitzada per descriure les modifica-
cions que s’han produït en què, per a què, com, 
quan, on, amb qui i de qui aprenem les persones 
com a resultat d’aquest impacte, planteja reptes 
importants a l’educació escolar. 
   Algunes característiques de la “nova ecologia 

de l’aprenentatge” són especialment rellevants per les se-
ves implicacions per al treball del professorat i l’activitat 
escolar. D’aquestes, voldríem destacar-ne dues: l’èmfasi 
en la importància d’aprendre habilitats i competències ge-
nèriques i transversals que facin possible continuar apre-
nent en una àmplia gamma de situacions i circumstànci-
es; i l’aparició de nous contextos d’activitat que ofereixen a 
l’alumnat oportunitats i recursos per aprendre. Aquestes 
característiques estan en l’origen de les dues preguntes 
relatives a les funcions i responsabilitats de l’escola que 
abordem breument a continuació. 

Què és important aprendre i ensenyar a l’escola?
Aquesta pregunta té a veure bàsicament amb com es con-
creten les intencions educatives en termes de continguts 
d’aprenentatge. Les competències genèriques i transver-
sals que permeten continuar aprenent en diferents con-
textos, circumstàncies i moments estan presents en els 
currículums de la majoria dels països del nostre entorn; 
en la formulació proposada pel Consell de la Unió Euro-
pea el 2018, són les competències en comunicació lingü-
ística, plurilingüe, matemàtica i en ciència, tecnologia i 

enginyeria, digital, personal, social i d’aprendre a apren-
dre, ciutadana, emprenedora, i en consciència i expres-
sió culturals. Ara bé, més enllà del seu interès i rellevància, 
aquestes competències són, per definició, independents 
del context d’adquisició i d’aplicació. D’ací la necessitat 
de referir-les als tipus de situacions en què s’han de po-
der aplicar un cop adquirides. La solució consisteix a re-
ferir-les a situacions relacionades amb els grans desafi-
aments del segle XXI, de manera que la seva adquisició 
s’orienti a poder afrontar aquests desafiaments. 
 Mitjançant aquesta articulació de les competències 
clau amb els desafiaments del segle XXI, les intencions 
educatives s’enriqueixen amb una dimensió ètica. Així, 
per exemple, no es tracta únicament d’ajudar l’alumnat a 
desenvolupar la competència digital; la intenció educativa 
que es persegueix és, a més, que aquest desenvolupament 
el capaciti per fer un aprofitament crític, ètic i responsable 
de la cultura digital. O encara, per afegir un altre exemple, 
no és suficient amb ajudar-lo a desenvolupar la competèn-
cia matemàtica, en ciència, tecnologia i enginyeria; es pre-
tén, a més, que aquest desenvolupament el porti a actuar 
de manera respectuosa amb el medi ambient, a consumir 
de forma responsable i a adoptar hàbits de vida saludable.
 D’altra banda, el fet d’adoptar un enfocament compe-
tencial en el procés de concreció de les intencions educati-
ves té algunes implicacions per la pregunta que ens ocupa, 
entre les que convé destacar les tres següents. En primer 
lloc, l’adquisició i desenvolupament de les competències  
–de tota mena de competències– exigeix aprendre, articu-
lar i mobilitzar els sabers específics derivats de la natura-
lesa i característiques de les situacions en les quals s’han 
de poder desplegar. Aquests sabers són, en bona part, sa-
bers construïts històricament i organitzats culturalment 
en forma de disciplines acadèmiques. 
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 En segon lloc, juntament amb els sabers que tenen el 
seu origen en les disciplines, en l’adquisició i desenvolupa-
ment de les competències juguen també un paper impor-
tant un conjunt de sabers específics referits al context so-
cial, cultural i institucional en el qual s’adquireixen i s’han 
de poder desplegar. Participar de forma competent en una 
conversa acadèmica i en una conversa informal, per exem-
ple, exigeix articular i mobilitzar sabers que tenen a veu-
re no sols amb el coneixement del llenguatge, sinó també 
amb les normes i valors que regulen el comportament de 
les persones i els intercanvis comunicatius en aquestes 
situacions. 
 I en tercer lloc, els sabers, tant els que tenen el seu ori-
gen en les disciplines acadèmiques com els que el tenen en 
el context social, cultural i institucional en el qual s’adqui-
reixen i s’han de desplegar les competències adquirides, 
s’han d’entendre en un sentit ampli. En el primer cas, són 
sabers que tenen a veure amb el coneixement de fets, con-
ceptes o teories; però també amb el domini d’habilitats, la 
interiorització d’actituds i la pràctica de valors que són so-
vint tan característics de les disciplines acadèmiques com 
els fets que estudien o els conceptes i les teories que elabo-
ren. En el segon cas, són sabers contextuals de naturalesa 
bàsicament social i cultural. 

Quines són les responsabilitats de l’escola?
L’aparició de nous contextos d’activitat que ofereixen a 
l’alumnat oportunitats i recursos per aprendre fa necessa-
ri renunciar a la identificació entre educació i escolaritza-
ció que ha estat vigent des dels inicis del segle XX. Aquesta 
identificació, que ha permès entre altres coses que tota la 
població hagi pogut accedir a les escoles, ha produït bene-
ficis espectaculars, però ja no es correspon amb la realitat. 
L’aprenentatge té lloc en molts espais i temps diferents, i 
no sols en aquestes unitats espacials-temporals que són 
els centres educatius i les aules. L’aprenentatge està distri-
buït entre diferents contextos. Sovint, però, les experiènci-
es d’aprenentatge i els aprenentatges fruit de la participa-
ció en aquests contextos romanen aïllats. 
 En l’escenari actual, connectar els aprenentatges que 
tenen lloc en diferents contextos d’activitat és una necessi-
tat. Per aconseguir-ho, cal transitar des d’un sistema edu-
catiu que circumscriu l’aprenentatge al context escolar a 
un altre que contempli l’existència de contextos no esco-
lars on també tenen lloc experiències d’aprenentatge re-
llevants i significatives per a l’alumnat. En definitiva, un sis-
tema educatiu que assumeixi que l’aprenentatge ja és un 
procés distribuït en el món actual i, també, que s’orienti a 
ajudar a l’alumnat a connectar aquests aprenentatges i a 
construir trajectòries d’aprenentatge enriquidores.
 Hi ha el risc que en aquest plantejament la funció i la 
responsabilitat de l’escola s’acabi desdibuixant. D’ací la 
importància de subratllar que l’escola no és simplement 
un nus més d’aquesta xarxa. A l’escola li correspon lide-
rar, dinamitzar, coordinar i articular el trànsit de l’alumnat 
pels diferents contextos d’activitat als que accedeix i en 

César Coll és catedràtic emèrit de Psicologia Evolutiva i de 
l’Educació a la Universitat de Barcelona i coordinador del grup 
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els quals participa. Entre altres raons perquè és l’únic con-
text al qual pot accedir i en el qual pot participar tot l’alum-
nat sense excepcions. I també perquè és l’únic que té l’encàr-
rec específic de la societat de promoure l’aprenentatge i el 
desenvolupament dels infants i joves i perquè compta amb 
uns professionals específicament formats per a fer-ho. 
 En aquest sentit, cal destacar el paper decisiu que pot i 
ha de tenir l’escola en la lluita contra les desigualtats educati-
ves i a favor de l’equitat. La família és sense dubte la principal 
via d’accés dels infants i joves a majoria dels altres contextos 
d’activitat. En la mesura que, com dèiem al principi d’aquest 
treball, l’accés als contextos d’activitat que ofereixen millors 
i més potents oportunitats i recursos per aprendre està for-
tament associat a factors socioeconòmics i culturals, aparei-
xen noves fonts de desigualtat. La possibilitat d’incidir des 
de l’escola en la situació socioeconòmica i sociocultural de 
les famílies és força limitada, per no dir que és pràcticament 
nul·la. En contrapartida, però, l’escola pot proporcionar a 
l’alumnat de les famílies amb menys recursos una via d’accés 
alternativa als contextos d’activitat als que no podria accedir 
d’altra manera, afegint així una nova dimensió al seu compro-
mís a favor de l’equitat.
 En síntesi, en aquest escenari l’escola continua essent 
l’espai educatiu i de formació per excel·lència. Ara bé, no-
més podrà complir aquesta funció plenament i de forma sa-
tisfactòria en la mesura que respongui a les exigències d’una 
educació distribuïda i interconnectada. Aquest és el repte: 
ampliar la visió de l’educació escolar fins a incloure tots els 
espais i temps significatius on s’aprèn, i aprofitar aquesta 
ampliació per ajudar a l’alumnat, a tot l’alumnat, a construir 
trajectòries personals d’aprenentatge riques, potents i que 
el capaciti per continuar aprenent al llarg de la vida.
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i Si poSem el 
Fre de mà?

l
’escola com agent socialitzador; l’escola com es-
pai d’aprenentatge i noves oportunitats; l’escola 
que acompanya en el creixement personal; l’es-
cola com a xarxa protectora dels infants vulnera-
bles; l’escola com un lloc on opinar, debatre i ex-
pressar-se; l’escola verda; l’escola que coopera; 
l’escola integradora; l’escola innovadora; l’esco-
la digital; l’escola en valors; l’escola que denuncia 
injustícies; l’escola que educa; l’escola com agent 
de prevenció i detecció de malalties; l’escola que 
fomenta hàbits d’alimentació saludable; l’escola 
que facilita la conciliació laboral-familiar; l’esco-

la com a constructora de cultura de pau; l’escola que parla 
d’emocions, de gènere i sexualitats... l’ESCOLA.  
 La llista podria seguir, i probablement els docents, 
educadors i personal hi trobarien mil i un significats més. 
Avui, la responsabilitat social de l’escola és tan extensa 
que quan ens arriba una pandèmia i ens veiem obligats a 
tancar-ne les portes ens fem conscients del pes que té i de 
les conseqüències que se’n deriven. Alguns exemples: des-
prés del confinament, les primeres visites per trastorns de 
conducta alimentària (TCA) van incrementar-se un 25 per 
cent, segons dades de l’Hospital Sant Joan de Déu; s’han 
disparat els trastorns depressius i d’ansietat, entre joves i 
dones, segons un estudi de la revista The Lancet, publicat 
el 2021; i segons afirmen Xavier Bonal i Sheila González, 
membres del Grup de Recerca Globalisation, Education 
and Social Policies (GEPS), “el tancament de l’escola am-
plia la bretxa d’aprenentatge als infants vulnerables”.
 Durant les darreres dècades l’escola ha anat assumint 
més responsabilitats de les que li pertoquen, i ho ha fet en 
solitud. La frustrant batalla per conciliar la vida familiar i 
laboral obliga moltes famílies a haver de deixar la canalla 
abans que comencin les classes i a recollir-los a l’activitat 
extraescolar. Hi ha jornades d’infants que comencen a les 

vuit del matí i acaben a les set de la tarda. Esmorzen, di-
nen, dormen (els que ho fan per edat) i berenen, a l’escola. 
“Els nens pugen a la roda del no parar amb agendes de mi-
nistre i exhibicions contínues per ser perfectes i triomfar, i 
els genera molta ansietat”, manifesta la periodista Eva Mi-
llet, autora de Niños, adolescentes y ansiedad. I és que, una 
altra conseqüència de la pandèmia, segons l’OMS, ha estat 
l’increment dels quadres d’ansietat en un 25 per cent en-
tre els més joves.
 Que molts infants passin més hores a l’entorn esco-
lar i extraescolar que amb les seves famílies, ens hauria 
de posar en alerta sobre la societat que estem construint. 
Fa més de deu anys que part de la meva dedicació laboral 
es destina a visitar centres educatius i explicar-ne alguns 
dels projectes singulars que porten a terme. En cap oca-
sió, cap, he trobat docents poc motivats i engrescats; sí, 
cansats, i a voltes, desbordats. Si atorguem tantíssimes 
responsabilitats a l’escola, caldrà dotar-la d’eines i recur-
sos perquè les pugui assumir de manera progressiva, i, so-
bretot, acompanyar-la en el procés. És imprescindible que 
escoles i famílies vagin agafats de la mà. No s’entén que 
s’hi deleguin tantes responsabilitats, però que després es 
qüestioni tot allò que s’hi fa. “Has de seguir el teu instint 
i no permetre que les famílies s’hi fiquin”, declara Miguel 
López, mestre i autor d’¡Escúchalos!.
 Els docents ho tenen complicat si a casa no hi posem 
el nostre granet de sorra. Que els infants passin per situ-
acions de frustració i avorriment; dotar-los d’eines per a 
gestionar els conflictes; acompanyar-los en aquells pro-
cessos que requereixen temps i esforç; atendre la seva 
salut emocional; posar-los límits coherents i adequats 
a l’edat; compartir experiències; ser-hi present... hi ha 
tasques que, si les circumstàncies ho permeten, les hem 
d’assumir com a famílies, malgrat que pugui semblar que 
l’escola ja assumeix i porta a terme una part important 
de la tasca educativa.
 Els temps que ens ha tocat viure no ens hi ajuda. A l’era 
de la immediatesa, prenen cada vegada més força aque-
lles veus que reclamen una manera de viure més autèntica, 
més tranquil·la i més sostenible. L’escola, que tants esfor-
ços dedica a respectar els ritmes de cada infant, necessi-
ta  famílies que eduquin en la mateixa direcció. L’escola ni 
ho pot fer tot, ni ho ha de fer tot. Potser comença a ser hora 
d’abaixar una mica el ritme, perquè disminueixin els nivells 
d’estrès i d’ansietat, i perquè el planeta ens ho reclama.

Gemma Castanyer és politòloga, periodista, autora de la 
col·lecció de llibres El Triplet i col·laboradora d’Ara criatures
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eScola i 
educació

F
ent classes a estudiants que es preparen per ser 
mestres a la Universitat de Barcelona m’adono 
que no tenen clara quina ha de ser la funció de 
l’escola i, per tant, quina direcció haurà de pren-
dre la seva feina. Sense la resposta a aquesta pre-
gunta la institució pot anar a la deriva, però si hi 
trobem resposta, si aclarim per a què ha de ser-
vir, podem reorientar-ne el rumb i pensar com ha 
de ser l’escola que ens cal.
    Dels diversos agents que intervenen en l’edu-
cació, en subratllem la família i l’escola. Per 
pensar què és el que l’escola ha de fer, comen-

cem per diferenciar la seva funció de la que tenen els pa-
res. Ells són els responsables de la socialització primària 
de l’infant. És la família qui li ha de facilitar interioritzar 
conductes i valors per integrar-se al context sociocultu-
ral i adaptar-se a les diferents fases de la vida. Si bé hi ha 
famílies que no exerceixen aquesta funció educativa —i 
això és un problema social de primer ordre— això no vol 
dir que s’hagi de desposseir la família d’aquesta funció 
atribuint-la a la institució de l’escola. Si fos així, l’escola 
no podria fer la tasca que li és pròpia. A les famílies amb 
dificultats per complir el seu encàrrec, cal dotar-les d’ei-
nes a través de la formació en habilitats parentals, per-
què de fer de pare no se’n neix ensenyat, però se’n pot —i 
se n’ha— d’aprendre. 
 Així, l’escola ha de procurar que les persones parti-
cipin de la consciència col·lectiva i els ha de proporcio-
nar els significats i els codis culturals que els faran aptes 
per ser membres actius i responsables de la seva socie-
tat. Per poder-ho fer, l’escola ha d’instruir. La seva funció, 
la seva raó de ser, és dotar els alumnes dels coneixements 
que no els poden proporcionar les famílies ni poden ad-
quirir en altres contextos informals. És indiscutible que 
a l’escola s’hi va a aprendre. I s’hi ha d’aprendre allò que 

no és possible aprendre a casa, als mitjans de comunica-
ció o al carrer.
 Amb una bona organització —a través de la qual tam-
bé s’eduquen valors—, amb mestres excel·lents —que amb 
la seva actitud eduquen actituds— i amb uns continguts 
adaptats a les necessitats del context de les famílies que en 
formen part, l’escola ha de procurar l’aprenentatge d’uns 
continguts i unes habilitats que facultin per procurar-se 
mitjans de vida i sobretot per tenir una vida valuosa. En 
aquest sentit, cal dotar els alumnes dels coneixements que 
ens fan humans, en comptes de menystenir, com passa ca-
da vegada més, la literatura, la filosofia i la llengua escrita, 
però sobretot parlada. Només amb una instrucció de qua-
litat l’escola podrà corregir les desigualtats socials amb les 
oportunitats de progrés intel·lectual. Si no ho fa, només els 
fills de famílies amb més mitjans econòmics tindran la pos-
sibilitat de trobar, fora de l’escola, la formació que aquesta 
no els doni.
 Ara, per poder fer la seva tasca educadora, cal que la 
família i l’escola, a més a més de tenir clares les seves funci-
ons  i disposar de les eines per complir-les, tinguin el suport 
d’altres agents socials: d’una banda, dels responsables pú-
blics amb conductes ètiques i que prenguin decisions polí-
tiques sobre l’educació basades en evidències clares sobre 
els resultats d’aprenentatge. D’una altra banda, comunica-
dors conscients del seu paper en la conformació de la cons-
ciència d’infants i joves. Em refereixo a influencers, youtu-
bers, mitjans de comunicació. En aquest sentit, hi ha una 
circumstància de l’actual context que fa difícil que el que 
procuren fer les famílies i el que podrien fer les escoles tin-
gui èxit: el descontrol i la manca d’una crítica sobre la in-
fluència de les xarxes socials. La seva capacitat (contra)
educativa és tan gran que sovint fonen el que fan pares i 
mestres. Si no es conté aquesta influència l’educació a ca-
sa i a l’escola pot arribar a ser aigua en cistella. Cal debatre 
aquesta influència i ajudar els pares a saber controlar-la.
 M’adono amb gran preocupació que a molts estudiants 
de mestre no els agrada llegir, que en prou feines saben es-
criure i que superaran la carrera sense haver-ne après. Són 
el resultat del desconcert educatiu que fa vint anys que du-
ra i que hem de revertir pensant seriosament quin ha de 
ser el paper de l’escola i com l’ha de fer. Si ho fem, si en re-
cordem la raó de ser, no reproduiran els errors responsa-
bles de les seves mancances.

Alba Castellví és educadora, sociòloga, mediadora de 
conflictes i professora de Didàctica a la UB
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El sistema educatiu, tal com està pensat 
ara mateix, està en situació d’alarma?
El sistema educatiu d’avui és una idea de 
l’estat burgès del segle XIX, però les seves 
arrels es troben a la Il·lustració. El seu ob-
jectiu principal era democratitzar el saber 
entre les masses que històricament havi-
en estat privades d’accés a aquest coneixe-
ment, però ara mateix, aquest ideal s’està 
fracturant. Ja no estem en l’època del capi-
talisme industrial, sinó a la postindustrial, 
on prima l’adaptació acrítica a l’economia. 
De fet, a Espanya s’ha destruït el sector 
secundari, i això es veu clarament amb la 
precarietat del mercat laboral, amb els 
pics d’estacionalitat en la corba de l’atur, 
la mitjana d’anys d’emancipació dels joves 
i amb el percentatge d’atur juvenil; el 2019 
vam arribar al 42 per cent d’atur entre els 
menors de trenta anys. Tot això ens indi-
ca que estem en un canvi de cicle i, per ai-
xò, s’intenta que l’escola s’adapti a aquest 
nou escenari laboral, econòmic i material.

I doncs, l’schola delenda est? (l’escola 
s’ha de destruir)? 
No, sempre defensaré que no. L’escola pú-
blica i el sistema d’ensenyament públic, 
juntament amb els drets i condicions la-
borals és la cimera més alta de conquesta 

social que han tingut les masses de pobla-
ció que sempre han estat privades. L’es-
cola pública és un requisit indispensable 
per no tornar al feudalisme, a una societat 
d’estaments. No podem perdre una esco-
la pública republicana, universal, gratuï-
ta i, el que sempre ens oblidem: il·lustrada. 
L’escola ha de tenir molt clara quina és la 
seva funció: principalment, la transmissió 
de coneixements.  

El saber s’ha d’adaptar a la societat del 
moment?
No. L’eslògan “el saber caduca” o pensar 
que “el que li ensenyem avui a un alumne, 
d’aquí a una setmana no li serveix” és cada 
vegada més típic entre els que volen canvi-
ar el paradigma educatiu i adaptar-lo a la 
precarietat del segle XXI. És una afirmació 
que no s’aguanta, perquè el nucli de conei-
xements de les diferents disciplines cientí-
fiques i humanístiques que integren el cor-
pus tradicional de l’educació formal no ha 
variat tant al llarg del temps. Dos i dos són 
quatre avui i fa cent anys; i la diferència en-
tre una cèl·lula eucariota o procariota serà 
la mateixa ara o d’aquí a cent anys. El nucli 
dels coneixements varia menys del que ens 
diuen i, de fet, ningú justifica perquè ja no 
és necessari saber aquestes coses.

Pascual Gil GutiérrEz

L’autor de Schola delenda est? (Apostroph) defensa que el nucli 
dels coneixements varia menys del que ens diuen i crítica l’educació 

emocional i el model educatiu per competències.

maria d’oultremont

“L’escola ha de ser 
una transmissora  
de coneixements”



Què n’opina de la tendència a dir que “els 
joves poden buscar coses fàcilment grà-
cies a internet”?
Que és una fal·làcia. Si tu no tens una base 
de coneixements adquirits a la teva memò-
ria, és a dir, una xarxa de relacions de con-
ceptes i procediments assimilada, no bus-
caràs res. I en el cas que ho facis, com que no 
tens informació ni coneixements contextu-
als, no sabràs discernir el que és veritat del 
que no. En resum, el saber no caduca, sinó 
que millora gràcies al coneixement trans-
mès entre generacions. Les teories científi-
ques de fa cent o cent vint anys van ser la ba-
se del que avui considerem el cànon científic. 
Fiar-ho tot a un botó és una gran mentida. 

L’educació ha de canviar el món?
No. Aquest és un altre eslògan que molts 
pensen que ens dona prestigi als profes-
sors. L’escola ha demostrat el seu seguidis-
me a tot el que la societat li imposa. Més que 
canviar el món, l’escola pot aspirar a esta-
blir una certa reciprocitat entre ella i la so-
cietat. És a dir, que una millori a l’altra.

I com ho pot fer? 
Evitant assemblar-s’hi. Si l’escola es mime-
titza amb els relats hegemònics que hi ha 
fora de l’aula, perd tota la seva capacitat de 
crítica. Si l’escola és igual a la societat, si no 
la critica,  no la pot millorar. Hem d’intentar 
separar-nos de la societat quan estiguem a 
l’aula per poder veure-la d’una altra mane-
ra. L’escola ha d’oferir eines intel·lectuals.

El model educatiu per competències fo-
menta el sentit crític, el treball en equip 
i la interpretació de la informació, però 
també genera controvèrsia. Per què?
Un professor és especialista de la seva ma-
tèria i, per tant, controla la didàctica, sap 
quan una cosa que li estan imposant des de 
dalt no encaixa amb la realitat. Cal diferenci-
ar el que són les competències clau amb les 
competències específiques de cada matèria. 
Aquestes últimes tenen molt sentit, ja que li 
permeten al professor saber si l’alumne ha 
après. El problema de les competències clau 
és que s’imposa a totes les matèries i no hi ha 
una relació basada en l’evidència que et di-
gui què es pot avaluar. 

Com per exemple?
La competència ciutadana, la competència 
personal o la competència social i cívica. 

“L’escola no 
canvia el món, 
però pot aspirar a 
establir una certa 
reciprocitat entre 
ella i la societat”

Tot això, què vol dir? De fet, el professor 
Carl Hendrick a How learning happens, 
afirma taxativament que allò que s’anome-
na les competències del segle XXI són el nou 
vestit de la faula de l’emperador: res. Tot i 
que sembla que s’establirà aquest nou en-
foc competencial, encara no hi ha una de-
finició unívoca, concreta, científica i evi-
dent de què és una competència. Tampoc 
podem obviar que aquest nou enfoc té un 
origen econòmic, ja que està promocionat 
per organitzacions com la OCDE, una enti-
tat supranacional, antidemocràtica i crea-
da per a la competitivitat del mercat. 

Hi ha la sensació que ara s’ha de tornar a 
plantejar tot de nou. Per què?
L’origen està en les pressions del sistema 
econòmic. Segons alguns, cal adaptar l’edu-
cació al nou “ésser humà ideal” d’aquest nou 
sistema líquid, gasós, manipulable i consu-
mista. Cada vegada hi ha més pseudociènci-
es en el món educatiu que legitimen aquest 
tipus d’ésser humà ideal: intel·ligències 
múltiples, programació neurolingüística, 
estils d’aprenentatge, la intel·ligència emo-
cional de Goleman, mindfulness… 

Així, doncs, aquestes noves metodologi-
es fomenten la indulgència?
Penso que ens entrebanquem constant-
ment contra la pedra de l’adamisme. Pen-
sem que tot el que hi havia abans era un in-
fern i que ara hem arribat al clímax de la 
humanitat. Per fi, sabem fer les coses bé. 
Cal que mirem les coses amb perspecti-
ves i recordar que l’Homo Sàpiens té més 

de cents de mils d’anys, sempre ha tingut 
emocions i l’escola ja té molts segles a la se-
va esquena. Actualment, hi ha mil forma-
dors de professors d’ABP (aprenentatge 
basat en projectes), quan aquesta teoria va 
ser promoguda per Kilpatrick el 1918, però 
com que som adamistes, no parem entre-
bancar-nos amb la mateixa pedra.

En el llibre també critica l’increment a 
l’exaltació emocional.
S’està elevant la psique de la persona. Sem-
bla que el sentiment, l’opinió i l’emoció 
subjectiva de la persona és un criteri de ve-
ritat, però en realitat s’està fent un gir a la 
perspectiva il·lustrada del segle XVIII. La 
racionalitat és l’únic terreny on els éssers 
humans ens podem entendre. I si això ho 
perdem, el que fem és atomitzar els indi-
vidus, convertint-los en persones abstre-
tes que només donen voltes sobre el que 
creuen, senten i s’emocionen. Si el seu únic 
criteri és la seva psique, es desactivaran els 
projectes col·lectius emancipadors com 
ara el sindicalisme, els partits de classe 
treballadora o la mateixa lluita de classes.

Patim una manipulació emocional?
Totalment. Tot i que jo sigui marxista, hau-
ríem de fer cas a l’evangelista Sant Joan. Ell 
deia: “El saber us farà lliures”. Si tu vols ciu-
tadans crítics, no has de dir-los que han de 
ser crítics, sinó ensenyar-los filosofia, his-
tòria, literatura, ètica. Si vols ensenyar om-
ple l’alumne de conceptes, relacions i con-
textos i que ell, un cop ho hagi assimilat, 
sigui capaç d’anar més enllà. La llibertat és 
una combinació entre l’autonomia material  
–els diners–, la disposició del temps lliure i 
l’autonomia intel·lectual.

La motivació es deu al professor?
Hem invertit els termes. Ara pensem que 
primer necessitem generar el sentiment 
o una emoció a l’alumne perquè després 
pugui aprendre. Però si no saps res sobre 
un tema, és impossible que  hi estiguis in-
teressat. És el que Sòcrates i Plató anome-
naven “l’estranyament del món”. Primer 
has d’estranyar el món per a poder gene-
rar una pregunta sobre allò. Alhora és nor-
mal que els adolescents estiguin pendents 
de temes no escolars, i, per això és neces-
sària la figura del docent: per intentar di-
rigir l’atenció a temàtiques essencials que 
no s’estudiarien si no és dins l’aula. 
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Professores d’Educació i Pedagogia de la Universitat de València

piedad SaHuquillo / irene verde

la correSponSabilitat 
d’enSenyar a penSar

e
nsenyar a pensar des de ben petit, tant a casa 
com a l’escola, és l’eina més valuosa que tenim 
per afrontar els problemes socials del present 
amb una mirada proactiva cap al futur. Els pen-
saments són un laboratori on s’hi formulen pre-
guntes i s’hi troben respostes i, també, el lloc on 
s’uneixen les visions de la teoria i la pràctica. El 
motor del pensament crític és l’anhel del saber 
i d’entendre com funciona la vida. Els nens i les 
nenes estan predisposats, de manera natural, 
a ser pensadors crítics. Més enllà de la fronte-
ra de raça, classe social i gènere o de les seves 

circumstàncies concretes, els petits entren en el món de 
la meravella i el llenguatge consumits per desig de conei-
xement. I, de fet, estan tan ansiosos per saber que no dei-
xen de formular preguntes, una darrera l’altre, a casa, i a 
les aules exigint conèixer el qui, el què, el com, l’on i el per 
què de la vida. Buscant les respostes, aprenen de forma 
gairebé instintiva com han de pensar.
 La passió dels més petits pel coneixement finalitza 
amb freqüència quan, lamentablement, topen amb les 
institucions que pretenen educar seguint les bases de la 
conformitat i l’obediència, limitant el desig de saber que 
prima a la infància. Encara avui, tot i que amb tendència 
a desaparèixer, hi ha llars i centres escolars on s’ense-
nya que pensar és perillós. I, desgraciadament, persones 
que es crien i habiten en aquests espais deixen de gaudir 
del procés d’aprenentatge i comencen a témer la ment 
pensant. Ja sigui a casa seva, on els progenitors els ense-
nyen mitjançant un model basat en la disciplina i el càs-
tig que és millor supeditar-se a l’obediència abans que a 
la consciència de si mateixos i a l’autodeterminació, o bé 
a les escoles, on el pensament independent no sempre és 
considerat un comportament acceptable; la majoria dels 

nens aprenen a oblidar la idea que pensar és una activitat 
apassionada. De manera que d’aquí que la pràctica diària 
“d’ensenyar a pensar” hagi d’executar-se de manera sis-
temàtica en la família i en l’escola com a primeres agènci-
es educatives receptores del nen, fet que obliga a dema-
nar-se les formes de fer arrossegades del passat i, alhora, 
demanen una certa revisió per respondre les demandes 
actuals.

L’entrada a la pubertat i a l’adolescència
Quan els infants van creixent i superant etapes educa-
tives, arriben a les aules universitàries, però fins i tot en 
aquesta edat, encara molts dels estudiants continuen ex-
pressant por de pensar. I els que manquen d’aquest te-
mor, sovint acudeixen a les classes assumint que no se-
rà necessari pensar, sinó que tot el que hauran que fer és 
processar la informació i saber-la utilitzar en moments 
concrets, sobretot quan els demanin el coneixement ad-
quirit. Per sort, hi ha el sentit compartit entre moltes fa-
mílies, mestres i professorat de crear espais on el pen-
sament i, concretament el pensament crític, sigui el més 
important per facilitar la comprensió del món que ens 
ha tocat viure i, alhora, l’eina per promoure la capacitat 
de participació en la seva transformació per a un món de 
desenvolupament més sostenible. S’ha escrit molt sobre 
les funcions que es pressuposen a l’escola, les quals ex-
posem a continuació —on hi afegim la corresponsabili-
tat compartida amb les famílies— i també s’ha escrit de 
la implicació de la família a la vida escolar, la qual que no 
és comprensible sense participació:
 –Compensar desigualtats promovent un currículum 
comú que atengui a la diversitat.
 –Integrar a tots i cadascun dels estudiants educant a 
cada nen/a a la interacció amb el grup i a la no exclusió.
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 –Procurar el benestar educant des de la solidari-
tat, tolerància, respecte al medi ambient, etc, tenint en 
compte els valors presents en la Declaració Universal 
dels Drets Humans.
 –Induir al canvi social fent conscient a l’alumnat del 
seu poder com a responsable de la societat del futur.
 –Preparar per a l’aprenentatge autònom per facilitar 
propers aprenentatges.
 –Formar a persones amb capacitat de decisió crítica 
a través del pensament reflexiu i crític.

 Les persones no es converteixen en pensadores crí-
tiques de la nit al dia. Primer s’ha d’aprendre a abraçar 
l’alegria i el poder del pensament en si mateix i, per ai-
xò, es requereix un compromís compartit per part de les 
famílies i la comunitat educativa de la institució escolar 
perquè infants i joves recuperin les ganes de pensar, ai-
xí com la voluntat d’assolir l’autorealització total, per po-
der arribar a pensar amb sentit crític. Si bé les funcions 
assignades tant l’esfera familiar i com a l’escolar han anat 
separant-se fins a semblar antagòniques, la proposta que 
fem és que la d’identificar nexes importants entre les du-
es institucions, i, per això, és necessària la col·laboració 
i construcció d’una fita en comú on s’hi congrega el des-
envolupament integral dels nens i nenes, que els permet 
una integració eficaç de la societat actual des de la parti-
cipació compromesa i crítica i per a la seva transformació 
amb voluntat de millorar-la.

Escola i família, units per un mateix repte
El treball que queda d’ara endavant està centrat en la 
necessitat d’anar incorporant canvis de relació escola i 
coimplicació amb les famílies. Família i escola es troben 
davant d’un mateix repte i han d’unir esforços plantejant 
projectes educatius comuns, buscant noves formes de 
cooperació, obrint portes per a la participació de la famí-
lia, etc. Partint de la premissa, la pregunta és indispen-
sable: com és la relació entre la família i l’escola i com ha 
participat tradicionalment en el context escolar?

 Des dels òrgans administratius s’han fet esforços per 
regular la participació de les famílies als centres escolars, 
però aquesta no ha acabat de cristal·litzar en una parti-
cipació real i efectiva. La pròpia idea de participació pot 
entendre’s de diverses maneres sense que hi hagi un con-
sens comú i acceptant la seva definició i intenció. Ente-
nem que participar implica responsabilitzar-se “essent 
part de, estant present per ser pres en compte i per a”. 
D’aquesta manera, la participació és un procés que en-
llaça necessàriament a les persones i als grups. Ser partí-
cip implica cooperació, coautoria i corresponsabilitat. I, 
per tant, participar és col·laborar en la construcció d’una 
consciència col·lectiva, fonamentada en el coneixement 
profund de les organitzacions i la presa de decisions deri-
vada de l’exercici de la responsabilitat com a agent actiu 
del procés de desenvolupament de les persones, del cen-
tre i de la comunitat. 
 Sota aquesta perspectiva, la participació solament 
pot ser efectiva si es desenvolupa en la quotidianitat, en 
un flux constant de comunicació en els diferents espais 
(domèstic i escolar) prenent-la com a un fenomen de na-
turalesa democràtica que només serà possible amb la in-
teracció diària. Així, doncs, aquesta proposta implica ne-
cessàriament la superació de les limitacions relatives a 
l’assumpció de responsabilitats úniques per part dels 
agents, supeditant-les a un projecte en comú sobre el 
desenvolupament holístic de les persones, el qual ha de 
ser considerat com a la base de la participació. 

Pieded Sahuquillo és professora del Màster en Acció Social i 
Educativa, Psicopedagogia de la Universitat de València.
Irene Verde és professora del grau en Pedagogia i del 
Màster en Professor/a d’Educació Secundària de la mateixa 
Universitat



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

La Guerra
Guerra i pau semblen 
dues paraules 
antagòniques. Ara bé, 
què passa si el pèndol es 
manté en un punt fix?

“L’aposta que 
alguns fem per 
la noviolència 
no respòn 
només a una 
qüestió de 
principis, sinó 
també de raons 
pragmàtiques”

ignaSi llobera
Pau per convicció, 
estratègia i 
pragmatisme

QüEstions  
EssEncials

a
postar pel pacifisme “és apostar per una ma-
nera de viure noviolenta i que fomenti els 
vincles, la comprensió, la tolerància i tants 
altres valors”, diu Arcadi Oliveres al seu dar-
rer llibre Paraules d’Arcadi (2021). I afegeix: 
“un conflicte pot estar bé si l’objectiu és tro-
bar ponts o resoldre qualsevol qüestió, sem-
pre que sigui noviolent, des del diàleg, la com-

prensió i l’estratègia”. Pacifisme per convicció.
 A Desobediència civil (1848), Henry David Thoreau 
afirma: “Si mil homes deixessin de pagar els seus impos-
tos aquest any, tal mesura no seria ni violenta ni cruel, 
mentre que si els paguen,  es  capacita  l’Estat  per  come-
tre  actes  de  violència  i  vessar  la  sang  dels  innocents”. 
Aquesta seva defensa de la revolució pacífica inspirà 
Gandhi, Martin Luther King i moviments de resistència 
pacífica i de desobediència civil.
 Seguint Thoreau en aquest punt, a Una teoria de la 
justícia (1971), John Rawls defensa que la desobedièn-
cia civil ha de ser noviolenta per dues raons: una per-
què l’objectiu és convèncer els conciutadans enlloc de 
vèncer simplement per la força; i dues, perquè no es vol 
destruir l’ordre polític, sinó millorar-lo. Pacifisme com a 
estratègia.
 “L’aposta que alguns fem per la noviolència no res-
pon només a una qüestió de principis, sinó també de 
raons pragmàtiques”, diu Raül Romeva a Esperança i 
llibertat (2019). En aquest llibre, Romeva recull la con-
clusió a la qual van arribar Erica Chenoweth i Maria J. 
Stephan entre 1900 i 2006: “pren les armes i tens un 26 
per cent de possibilitats de triomfar; practica els princi-
pis de la noviolència i el percentatge augmenta fins al 53 
per cent.” Pacifisme per 
pragmatisme.
 Ursula K. Le Guin 
ho il·lustra així en bo-
ca de Maedda a la novel-
la Els desposseïts (1974): 
“La justícia no s’aconse-
gueix mitjançant la for-
ça! [...] Els mitjans són el 
fi [...] Només la pau porta 
pau, només els actes jus-
tos porten la justícia!”.



l
a invasió russa d’Ucraïna ha sotragat també la Fi-
losofia. L’escrit de Habermas Guerra i indignació 
obre un interrogant nou sobre el fet bèl·lic i l’axi-
oma de Clausewitz segons el qual la guerra és un 
recurs polític més amb què un Estat imposa el seu 
interès, una ultima ratio sense escrúpols ètics.
 Habermas és als seus 93 anys el filòsof d’Ale-
manya. Va analitzar l’enfonsament moral del na-

zisme i la seva reflexió sobre la democràcia és viva i vi-
gent. A la tradició kantiana de l’imperatiu no hi ha 
d’haver guerra i l’ideal de la comunitat mundial cosmo-
polita hi suma el marxisme humanista de l’Escola de 
Frankfurt. No és cap pacifista fàcil, condemna Rússia 
per l’agressió i la violència desfermada, i està d’acord en 
enviar armament defensiu. Però subratlla que l’amena-
ça nuclear crea una nova realitat que altera tota anàlisi 
ad usum. 
 Ell i 26 intel·lectuals més han fet un manifest recor-
dant la responsabilitat històrica d’Alemanya i instant al 
govern a bastir un acord de pau acceptable per ambdu-
es parts. Segons Kant la guerra erosiona la confiança en 
la raó i la racionalitat; Habermas hi afegeix que l’amena-
ça nuclear fa de la guerra la ultima irratio.
 Habermas veu en aquesta guerra un dilema entre 
dos mals: l’anorreament d’Ucraïna o el risc d’escalar una 
guerra local a un tercer gran conflicte mundial i/o nucle-
ar. Tanmateix, Anatoliy Yermolenko, pensador haber-
masià ucrainès, rebutja que hi hagi cap dilema, perquè 
acceptar-ho fora caure en l’estratègia o heurística de la 
por ( ja denunciada per Hans Jonas). És l’estratègia que 
segueix el que cal-no-fer més que no pas allò altre què 
positivament cal-fer.  A Lluita en comptes de negociació, 
Yermolenko fa seu l’impe-
ratiu categòric d’Adorno 
Auschwitz no s’ha de repe-
tir dient (la massacre de) 
Butxa no s’ha de repetir, 
i afirma que no hi ha cap 
compromís possible amb 
qui assassina/viola/abusa. 
La pregunta és si es pot 
defensar Ucraïna evitant 
alhora el dilema de la ulti-
ma irratio.

albert botta
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el dilema sobre 
ucraïna i la ‘ultima 
irratio’

“La guerra 
és un recurs 
polític amb 
què un Estat 
imposa el 
seu interès, 
una ultima 
irratio sense 
escrúpols”
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Bahiyyih Khanum, una 
dona amb lideratge 

redacció

La filla del fundador de la religió bahà’í, coneguda com la Gran 
fulla sagrada i valorada per la seva paciència i perverança, ha 
capitanejat aquesta fe durant vint-i-nou anys.

l
a figura de Bahiyyih Khanum (1846-
1932), la única filla de Bahá’u’lláh, 
fundador de la fe bahà’í, sempre se 
l’associa a la perseverança i a la pa-
ciència. Durant la infantesa, a dife-
rència de la majoria de nenes de la 
seva època, va rebre una educació 
formal i, entre altres valors, la devo-

ció per cuidar als més desafavorits.
 El seu naixement va coincidir amb l’es-
clat de la fe babí, un moviment espiritual 
que durant la dècada del 1840 va revoluci-
onar l’antiga Pèrsia. Aquesta religió, con-
siderada de les més joves del món, va ser 
fundada per Báb, amb qui el seu pare hi 
mantenia correspondència.
 Segons Báb, totes les religions prove-
nen del mateix Déu i, els diferents profe-
tes de la humanitat com Abraham, Moisès, 
Buda, Jesús i Mahoma –considerats Mani-
festacions de Déu– han servit de base per 
l’evolució de la civilització. Seguint aques-
ta premissa, ara, la humanitat s’enfronta al 
repte de trobar una visió unificadora del fu-
tur de la societat. 
 Tanmateix, en aquell moment, posar en 
dubte als líders clericals ortodoxes va ener-
var a la nació persa. La resposta de les au-
toritats va generar una onada de repressió 
i opressió contra tots els seguidors i Báb, el 
seu líder, va ser afusellat el 1850.
 Per la seva banda, Bahà’u’lláh, pare de 
Bahiyyih Khanum, va ser empresonat a la 
coneguda fosa negra de Teheran el 1852, 
ja que mantenia un vincle molt estret amb 
Báb. Quatre mesos després, el pare va ser 
alliberat i tota la família va exiliar-se a Bag-
dad (Irak) i, posteriorment, a Palestina, on, 

degut a totes aquestes vicissituds, el pare 
de la Bahiyyih va ser considerat profeta de 
la religió fins que va morir.
 Des d’aleshores, Bahíyyih Khánum, la 
seva única filla, va ser coneguda com a la 
Gran fulla sagrada, per la seva perseve-
rança i paciència en aquests anys tan con-
vulsos. Bahíyyih Khánum va exercir de cap 
de la fe bahà’í a nivell mundial durant vint-
i-nou anys. Això, però, només quan els suc-
cessors –primer el seu germà i després el 
seu nebot– estaven absents. Això implica-
va reunir-se amb alts dignataris, pronunci-
ar discursos, oferir ajuda mèdica als malalts 
i escriure cartes d’ànim a les comunitats de 
tot el món, sobretot, a les dones.

Segons l’Anuari de l’Enciclopè-
dia Britànica, la fe bahà’í està 
establerta a 247 països. Els 
bahaí’s provenen de més de 
dos mil cent grups ètnics 
diferents i, en el món, hi ha 
més de dos mil fidels a la 
religió, la majoria a l’Índia. 
Entre els objectius, hi ha la 
unitat de la humanitat, la 
recerca de la veritat, l’harmo-
nia entre religió i ciència, la 
igualtat entre homes i dones, 
l’existència d’un idioma 
auxiliar universal i la modera-
ció en el tot. La fe bahà’í 
afirma que, encara que els 
temps siguin convulsos, el 
futur de la humanitat és 
brillant i la Pau serà sempre la 
fita inevitable.

Els PrinciPis 
dEl BaHaismE

Els valors dE lEs rEliGions



Estat de Pau, un 
país sense exèrcits
El procés sobiranista ha 
apostat al llarg de la seva 
carrera per la noviolència. 
El resultat va ser el 
sorgiment del Col·lectiu 
Pau i Treva i el seminari 
Estat de Pau.

xavier garí de barbarà

c 
atalunya és una nació sense Es-
tat. Durant l’última dècada ha es-
tat encaminant-se vers un procés 
sobiranista, on cada vegada ha ob-
tingut més suports parlamentaris 
proindependentistes.
 A la vigília de la multitudinària 
manifestació de l’11 de setembre 

del 2012, de la qual aviat se’n compliran 
deu anys, l’entitat sobiranista convocant 
va participar en una roda de premsa per re-
forçar la crida en favor d’una actitud pacífi-
ca i noviolenta en tot el procés sobiranista.
 L’Assemblea Nacional Catalana va pre-
sentar una declaració en què es reafirma-
ven els valors del pacifisme i la noviolèn-
cia. D’aquest fet va sorgir el Col·lectiu Pau 
i Treva (concepte històric que fa referèn-
cia a les primeres iniciatives medievals de 
pau a Catalunya). Aquest col·lectiu esta-
va format per diferents integrants impor-
tants del moviment per la pau a Catalunya, 
com ara Arcadi Oliveres, Pepe Beunzao i 
Alfons Banda, entre altres. Durant mesos, 
els integrants es van reunir en forma de se-
minari per contribuir a la construcció d’un 

hipotètic estat independent català. Sota el 
nom d’Estat de Pau, el seminari va treballar 
durant sis mesos més en elaborar el docu-
ment Catalunya, nació de pau, amb un An-
nex titulat: “Pistes per fer front als perills, 
riscos i amenaces plantejats”. 
 Davant les iniciatives de contribuir a 
un possible redactat d’una futura Consti-
tució catalana, Estat de Pau (www.estatde-
pau.cat) va contribuir en fer una propos-
ta constitucional de futur sobre Protecció, 
Seguretat i Pau. També plantejava a les for-
ces polítiques una alternativa viable de Pau 
i Seguretat, que no identifiqués defensa 
amb exèrcit ni amb l’OTAN. 
 Les aportacions del Seminari i del Col-
lectiu van ser presentades públicament i 
es van lliurar al President de la Generalitat, 
a la Presidenta del Parlament, a diversos 
membres de l’aleshores Consell Assessor 
de la Transició, a la Presidenta de l’Assem-
blea Nacional Catalana i al president de la 
Federació Catalana d’ONG i al del Consell 
de Foment de la Pau. A més, van rebre  al-
guns milers d’adhesions i suports. Cal des-
tacar que l’Institut Català Internacional per 
la Pau va publicar el llibre Construir un Es-
tat segur i en pau com a contribució al dià-
leg social sobre la seguretat i la defensa, tot 
donant arguments perquè els Estats, com 
podria ser el cas català en el futur, puguin 
abordar els conflictes des d’una perspecti-
va no militar i abandonin la defensa armada 
com a pilar de seguretat. 

Xavier Garí de Barbarà és doctor en 
Història i professor de la UIC
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La sort
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El contE

L
a sort existeix. Qui li havia de dir 
a ell, després de tantes penes i 
treballs, que el bon Déu el pre-
miaria amb aquesta bretolada, 
perquè ho era, sí. Els ulls li espur-
nejaven en veure tantes mone-
des daurades juntes, més de les 
que hauria arreplegat ell en cent 

anys. Era una mofa que encara ridiculitzava més 
els seus esforços, els fruits de tota una vida, les 
fatigues d’una formiga que havia maldat tots els 
estius per sobreviure els crus hiverns, o almenys 
això pensava. 
 Un tresor així només volia dir problemes. L’or 
sempre té amo. Vés a saber de qui era aquell bo-
tí, però una cosa estava clara, aquell que l’havia 
perdut ja no en tenia ni un gra. Una fortuna com 
aquella havia d’estar, per força, ben custodia-
da, i el seu valor, entre reals, escuts i ducats, havia 
de ser incalculable! Com podia ser que l’hagues-
sin abandonada a la seva sort? Enmig del bosc? Al 
descobert? En unes fardes brutes i llardoses? Pot-
ser era precisament per ocultar-ne la seva vàlua?
 No, no podia ser un descuit fortuït. Algun ban-
doler que l’havia robada i se n’havia desfet per 
por, o potser pertanyia a un escamot de soldats 
que es dirigia a palau i l’havien extraviada –so-
ques!– o era la paga d’algun mercenari. Podia ser 
tot això i més, com obra del mateix maligne, que 
el temptava i provava la seva feblesa d’esperit. 
Fos el que fos, allí hi havia ben bé mig centenar 
d’escuts, un nombre similar de reals, i joies i relí-
quies per vestir tota una cort.
 El camperol sotjà el camí i feu un càlcul ràpid 
d’aquella hisenda que li esborraria totes les pre-
ocupacions pel temps que li quedava. No gosava 
atansar-s’hi gaire. Allargà la mà amb cautela fins 
a tocar un dels canelobres de plata. Potser per 
comprovar que era real, perquè acte seguit soltà 
la peça com si hagués comés un pecat mortal.
 Vatua el món, va renegar. I ara què faria? De 
moment, endur-se’l a casa, amagar-lo a la bota 

més grossa i muts i a la gàbia. És clar que amb tan-
ta carregamenta, hauria de fer uns quants viat-
ges amb la somera, i tant anar amunt i avall potser 
despertaria les ànsies del seu veí, que sempre es-
tava a l’aguait. S’hauria d’empescar alguna excu-
sa, pensava el camperol mentre romania ajupit mi-
rant aquell sot que s’havia obert al terra per art de 
màgia. Estava tan encantat amb l’esplendor que 
desprenien alguns dels farcells que no es va ado-
nar de la imprudència que cometia en quedar-se 
tan aprop del camí ral. En qualsevol moment podi-
en descobrir-lo. 
 Ja no hi va ser a temps que una fletxa el fregà 
xiulant les orelles fins clavar-se a la seva espatlla, 
a pocs centímetres del coll. El dolor el paralitzà i 
es quedà garratibat pel pànic. De lluny, presentia 
el galop furiós d’una dotzena de cavalls. Acalà la 
testa convençut de la seva falta i fità amb rancú-
nia l’origen de la seva distracció, del seu pecat. El 
bon Déu ara el castigava per cobdiciós. Que fuga-
ces són les il·lusions! I en el bell instant que aquest 
pensament també s’esvania, una mà poderosa el 
va alçar i el va aclofar com si res a la sella mentre 
amb l’altra, el seu genet entomava l’única bossa 
que restava closa amb què la divina providència 
l’havia obsequiat. 
 Cegat per les punxades, el camperol només 
comprenia que fugia, que fugien, ell i el seu salva-
dor, a lloms d’un cavall atiat amb fúria, per escapar 
dels lladres, dels soldats o els mercenaris. I abans 
de perdre la consciència, va arribar a escoltar una 
veu femenina que, com un xiuxiueig, li murmurava 
burleta: 
 — Que no t’han ensenyat que tot el que brilla no 
és or?

àngelS Farrero
judit navarro
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“No hi vulguis 
veure, a través de 
la boira. Gaudeix 
dels colors que 
sense ella no 
exisitirien i omple 
la consciència 
amb la seva 
presència. Viu el 
moment!”




