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EDITORIAL

Tots la tenim  
i tots la defensem

L
a raó, segons la seva definició més popular, és “la consi-
deració que indueix a una creença, que la confirma, que 
mou a una determinació”. Per aquest motiu, com bé deia 
el filòsof i matemàtic francès René Descartes, en aquest 
món “no hi ha res repartit de forma més equitativa que la 
raó: tothom  està convençut de tenir-ne suficient”. És a 
dir, tots estem carregats de raons i tots pensem que te-
nim raó.

 Al llarg de la història del pensament, la raó, però, no ha tingut en 
tot moment la mateixa definició. La raó, a principis del segle VI aC, 
va ser un descobriment dels grecs. I va ser en el Renaixement quan 
es va començar a substituir la creença que hi havia una única raó en 
el món per una concepció més subjectiva de la raó. Fins que avui, la 
racionalitat té un paper tan essencial en la civilització occidental que 
pràcticament ja hem oblidat el seu origen. I, entre totes les raons, la 
raó instrumental, basada en el pragmatisme i la utilitat, s’imposa.
 Tenint en compte la importància històrica i filosòfica d’aquest 
concepte, ens preguntem: en aquest moment de postpandèmic, de 
múltiples crisis (sanitària, econòmica, social, climàtica...) i d’un aug-
ment dels poders no democràtics, la raó està en crisi? Estem per-
dent la raó? El filòsof i pedagog Gregorio Luri assegurava fa unes me-
sos a l’acte de presentació del número 200 d’aquesta mateixa revista 
a Barcelona que “la desconfiança vers la raó és un monstre terrible”. 
Però a què es deu aquesta adversió vers la raó? 
 En el mateix acte, la professora de Filosofia de la Universitat de 
Barcelona, Begoña Roman, afirmava que en aquest moment “la de-
fensa de la raó ens sona a fonamentalista” i això provoca que “petits 
mostres ens passin desapercebuts”. Si realment el descrèdit de la 
raó ha arribat a aquest punt, quines poden ser les seves conseqüèn-
cies? Potser un abandó del pensament crític? I si tenim en compte la 
importància de la raó en la modernitat, la crisi de la raó és una crisi 
de la humanitat? En definitiva, avui, la raó és el problema o la solució?

L A PROPOSTA

José Hila 
Alcalde de Palma de Mallorca

“Cal impulsar 
el corredor 
mediterrani 
cultural”

MARIA COLL  
I JOAN SALICRÚ

Per primera vegada, les ciutats de 
Palma i València s’uneixen en 
l’anomenada Biennal del Pensament 
per posar de manifest la connexió 
mediterrània: les tres capitals han 
teixit una aliança estratègica a favor 
del pensament i de la cultura. 
L’esdeveniment tindrà lloc a 
Barcelona de l’11 al 16 d’octubre.
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JORDI CUSSÓ

Moltes lectures es 
poden fer de la 
celebració de la 
Diada d’enguany. 
De fet, llegint els 
diferents diaris 
esp anyols,  ens 

adonem que tothom, des del seu biaix ide-
ològic, interpreta les dades d’assistents 
i els diferents discursos que es van pro-
nunciar. Res massa diferent del que passa 
amb altres manifestacions amb implicaci-
ons polítiques. Veient els moviments del 
nostre país, hom té la sensació que alguns 
actors del procés —i de la política en gene-
ral—, vulguin segrestar el moment polític 
present. M’explico. 
 D’una banda, els partits, en un siste-
ma democràtic, volen tenir l’exclusivitat 
de l’acció política; i de l’altra, diferents en-
titats i organitzacions cíviques demanen 
més participació i, fins i tot, algunes volen 
que es duguin a terme les seves iniciatives 
i propostes, no com a acció privada sinó a 
través dels òrgans públics de govern. Tan-
mateix, no totes les entitats es manifesten 
i mostren les seves propostes i iniciatives.
 En el si d’una democràcia, no hi ha 
dubte que els partits han d’escoltar, aten-
dre i deixar intervenir els moviments, les 
entitats, etc. I això no només perquè és 
part del dret d’expressió i la consideració 

d’una ciutadania de ple dret, sinó, també, 
per afavorir una acció conjunta, una ac-
ció en xarxa. En una democràcia verita-
blement contemporània, a més del Parla-
ment —o del Congrés de diputats—, hi ha 
d’haver espais de debat polític, de genera-
ció de propostes que vinculin aquests dos 
àmbits polítics dels quals parlem. Espais 
on debatre les coses i que, més que aspi-
rar a convertir-se en plataformes o lobbi-
es de pressió, esdevinguin noves formes de 
dialogar, de participar en la vida política i 
social. Necessitem menys discursos d’odi, 
menys polarització i més capacitat d’albi-
rar respostes a un futur complex.
 La democràcia ha de vetllar i regular la 
convivència dels diferents grups que inte-
gren la societat i que tenen dret a gaudir 
amb llibertat, sempre que respectin la dels 
altres.  Per això cal un salt qualitatiu de les 
democràcies de les majories o de les mino-
ries, per vertebrar una democràcia de la 
pluralitat i les diferències. 

 Cap grup social no tindrà benestar du-
rador per si mateix. Viure junts costa es-
forç, per això la llibertat de la naturalesa 
humana és sempre “collibertat”, és a dir, 
llibertat amb altres que també són lliures 
i que conviuen en el nostre espai i temps. 
Ens eduquen, però, amb criteris individu-
alistes, de forma que ens costa conviure en 
un llogaret global, on tot plegat està inter-
relacionat i les accions d’uns i altres reper-
cuteixen de manera local i global. Els pro-
blemes que avui tenim sobre la taula no es 
resolen des de la individualitat, sinó que 
requereixen responsabilitats compartides: 
corresponsabilitat. Això implica reconstru-
ir el teixit social des d’aquest pressupòsit, 
confiar en tots els grups socials per donar 
resposta a les necessitats socials. 
 Ara, a casa nostra i al món en general, 
sentim dir a molta gent que, a Europa, hi 
ha una pèrdua de qualitat democràtica i  
ens mostrem insatisfets davant aquesta 
realitat que tenim. Però no hi ha dubte que 
podem millorar la situació per assolir una 
democràcia més equitativa i participativa. 
Centrar-nos en l’argument queixós sobre 
la pèrdua de qualitat té el risc que, remar-
cant tant el que és imperfecte, faci perdre 
l’objectivitat de tot allò de positiu que real-
ment significa viure en democràcia. 
 Que l’expressió democràtica sigui 
imperfecta hauria de ser un motiu de 
tranquil·litat per al ciutadà. És millor una 
democràcia amb tots els límits, que un rè-
gim polític que sigui la solució a tots els 
problemes. Un règim perfecte hauria de 
coincidir amb allò que jo crec, penso i vull 
viure. Però què passa amb els altres que 
creuen, pensen i volen viure-ho diferent? 
La demanda d’un salt qualitatiu de la de-
mocràcia és una interpel·lació a la ciutada-
nia per a què avancem en un projecte polí-
tic més responsable i que respongui a les 
necessitats i inquietuds del nostre temps.

Jordi Cussó és 
teòleg i llicenciat 

en Economia 

Una democràcia  
de la pluralitat  
i les diferències

LA MANIFESTACIÓ DE LA DIADA CERTIFICA LA DISTÀNCIA ENTRE EL CARRER I ELS PARTITS
(15/09/2022)



LA MAPACHE
Il·lustrat per
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Segons un estudi del Fòrum Econòmic Mundial, Espanya és el quart país europeu 
amb més població sedentària. Les causes més destacades són la falta de temps, la 
poca motivació i la falta d’objectius concrets. ‘The Guardian’ ha publicat que el Regne 
Unit estudiarà la possibilitat que els metges d’atenció primària s’encarreguin de fer 
una “prescripció social” d’activitats que no impliquin prendre una pastilla, sinó en fer 
esport. Montserrat Romaguera és metge i portaveu de Societat Espanyola de Medicina 
Familiar i Comunitària.

LAURA CERA

Montserrat Romaguera

“Puja una generació 
amb una obesitat 
infantil terrorífica. Cal 
trobar moments per 
fer activitat física dins 
la nostra rutina diària” 

L’ENTREVISTA
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Q uan parlem de ‘prescripcions 
socials’, a què fem referència?
El que ells pretenen amb aques-
ta campanya és sensibilitzar els 
professionals i veure quins re-
cursos ofereix la comunitat. L’ac-
tivitat física millora la salut car-
diovascular, que és la principal 

causa de mort en el nostre entorn: els ictus 
i els infarts són conseqüències de la hiper-
tensió, la diabetis, el colesterol, l’obesitat, 
els càncers... Però alhora no fer activitat fí-
sica també ens afecta molt a la nostra qua-
litat de vida: amb l’artrosi, l’osteoporosi, 
les caigudes i amb temes de salut mental 
com l’ansietat, la depressió, l’insomni o la 
demència. Aquest estudi és una oportuni-
tat per donar més recursos als professio-
nals i fomentar l’hàbit de la població sana 
tenint en compte les necessitats del paci-
ent. És el mateix que fem quan receptem 
una medicació; no tothom necessita la ma-
teixa dosi durant la mateixa quantitat de 
temps. I, això, els professionals ho hem de 
conèixer i aplicar-ho amb l’activitat física. 

És viable implementar aquest estudi a 
Espanya?
Primer cal clarificar que el National He-
alth Service (Sistema de Salut Britànic) 
és un referent mundial, i l’atenció primà-
ria n’és un dels pilars bàsics, i per a la Soci-
etat Espanyola de Medicina Comunitària 
és un referent. Així doncs, cal que esti-
guem atents a aquesta mesura, perquè si 
funciona tindrem més possibilitats d’im-
plementar-la a casa nostra. Ara bé, tam-
bé cal que nosaltres fem un canvi cultural 
tot i que, a més, l’emergència climàtica i la 
crisi energètica ja ens ho estan demanant. 
Cal fer entendre que quantes menys visi-
tes al metge, millor, més qualitat de vida, 
menys malalties cròniques, més producti-
vitat i més esperança de vida.  

Per què és tan complicat generar aques-
ta sensibilització que, al capdavall, va 
cap al benefici propi?
La veritat és que hem canviat i si reculem 
cinquanta o setanta anys enrere, no té res 
a veure el que feien els nostres avantpas-
sats amb el que fem nosaltres. L’activitat 
física la podem fer tant en l’entorn labo-
ral com escolar. Ara la majoria de perso-
nes estem assegudes en un despatx per 
fer la nostra feina. A casa tot és fàcil: es-
tem acostumats que l’aigua ens surti de 

l’aixeta, no hem de rentar la roba al riu, etc. 
L’únic que ens queda és el temps de lleure 
i la nostra societat ens empeny a un lleu-
re passiu. I no cal que parlem del consum 
de pantalles entre nens i joves, una de les 
grans lluites que tenim. El fet és que està 
pujant una generació amb un grau d’obe-
sitat infantil terrorífica. D’aquí a uns anys 
aquestes persones seran possiblement 
obeses, diabètiques i tindran moltíssimes 
afectacions de salut i de qualitat de vida.  
Cal que dins de la nostra rutina busquem 
escletxes per on ser actius de manera fàcil. 
Si ens podem desplaçar amb bicicleta a la 
feina, millor, i el mateix si mirem de pujar les 
escales, sempre que sigui possible, abans 
que usar l’ascensor. Hem de trobar la ma-
nera de revertir aquesta tendència actual. 

De quina manera pot fomentar-se 
aquest canvi cultural que comenta?
Les escoles han d’oferir més hores d’acti-
vitat física als nens i aconseguir que fer es-
port sigui atractiu i agradable, no enfocat a 
la competició ni a l’alt rendiment, sinó que 
el joc sigui una eina per motivar i per a fer 
salut. A Finlàndia, que tenen un clima molt 
pitjor que el nostre, ho han aconseguit, i els 
nens surten cada dia de classe i fan una ho-
ra d’activitat física. I quan veiem les dades 
de l’informe PISA, resulta que són els nens 
amb més capacitats educatives d’Europa. 
Cal fer una pedagogia perquè no tothom 
està capacitat per fer el mateix i, evident-
ment, hi ha d’haver un suport i un segui-
ment dels professionals tant de la salut 
com de l’activitat física.

Vostè també és autora del llibre Mi 
médico me manda a paseo. Amb aques-
ta proposta, n’hi ha prou amb dir-li al 
pacient que “vagi a córrer”?
No, clarament, no. No és el mateix, treba-
llar en una gran ciutat, en una zona rural o 
en un barri deprimit. Evidentment, el pro-
fessional coneix els seus pacients, els seus 
recursos, el que ofereix aquella comunitat 
sobre si hi ha un Centre Cívic, un club es-
portiu, si hi ha rutes o activitats concretes 
que ajudin a eliminar el colesterol i adients 
per al pacient en qüestió, etc. Tot aquest 
coneixement ens enriqueix, i no tothom té 
els mateixos gustos ni les mateixes neces-
sitats ni els mateixos recursos econòmics. 
Tenir totes aquestes activitats en compte 
és important. Oi que no li diem al pacient 
que es compri un antibiòtic qualsevol? Li 

donem sempre el medicament i les dosis 
concretes que necessita. Doncs, el mateix 
ha de passar amb l’activitat física. Nosal-
tres la paraula esport no la mencionem, 
parlem d’exercici físic. Esport és compe-
tició, entrenament, i no sempre vetlla per 
la salut, ja que el que busca és un resultat 
relativament immediat. En aquest cas, es-
tem parlant d’una activitat física super-
visada per un professional que t’ajuda a 
aconseguir l’objectiu concret que t’ha de-
manat el metge. Per exemple, com preveu-
re el mal d’esquena o millorar el moviment 
del genoll perquè el pacient té artrosi. És 
importantíssim definir la finalitat i també 
tenir en compte les experiències prèvies. 
Una persona que no sap on té la dreta i l’es-
querra i l’apuntes a una classe de zumba... 
se sentirà molt incòmode.

Com hauria de ser aquesta cooperació 
entre centres sanitaris i administració?
Més que el govern et pagui la classe del 
gimnàs, el que cal és que l’entorn ens si-
gui favorable per fer-ho. I nosaltres, com a 
metges, cal que hi invertim, en aquest mis-
satge. Que l’activitat física és bona per la 
salut, que no tothom està capacitat per fer 
el mateix i que el nostre entorn, que és la 
comunitat on vivim i on els professionals 
d’atenció primària estem treballant, pu-
gui trobar aquests recursos més immedi-
ats tenint en compte la situació econòmi-
ca de cadascú. Per exemple, hem de saber 
si hi ha activitats subvencionades, o gratu-
ïtes, saber a quines instal·lacions hi ha es-
coles bressol mentre la mare, pare o tutor 
fa l’activitat. O, per exemple, davant d’una 
depressió, tenir un gos és un al·licient per 
sortir de casa cada dia, relacionar-se i pas-
sejar. En resum, s’ha de fomentar la cultu-
ra de fer salut.



S
anna Marin ha estat, involun-
tàriament, una de les prota-
gonistes de l’estiu. La primera 
ministra finlandesa apareixia 
ballant i bevent en un vídeo 
privat que es va filtrar a la 
premsa. Per alguna raó estra-
nya, és més sospitosa l’ale-
gria que la tristesa. De segui-
da, Marin va rebre crítiques 
per les imatges en què se la ve-
ia divertint-se i, davant la insis-

tència de l’oposició es va fer un test de dro-
gues, que va donar negatiu.
 Al cap de set dies, un test i diverses dis-
culpes, Marin va suplicar entre llàgrimes 
que se la jutgés per l’acció de govern i aca-
bés la polèmica per les imatges de la fes-
ta: “Sóc un ésser humà i de vegades també 
necessito alegria”.
 La primera ministra ballant semblava 
el problema més greu del país en un mo-
ment en què Finlàndia té la inflació més 
alta de les últimes quatre dècades, ha de-
manat incorporar-se a l’OTAN i Rússia 
l’amenaça si acaba entrant a l’organisme.
 Marin no és la primera jove de tren-
ta-sis anys que una nit fa una festa amb 
amics. De fet, no és ni tan sols la prime-
ra governant a qui es veu en una actitud 

Sanna Marin:
Una primera 
ministra  
que balla

“Soc un ésser 
humà i de 
vegades 
també 

necessito 
alegria”, va 

suplicar entre 
llàgrimes 
la política 
finlandesa
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desinhibida (a alguns presidents se’ls ha 
vist amb dificultats per mantenir-se drets). 
Però Marin sí que és la primera que s’ha vist 
forçada a fer-se un test de drogues. També 
és la primera que és una dona.
 La discriminació no li ve de nou. De pe-
tita, assegura que la tractaven diferent 
perquè no tenia una família “com les al-
tres”. Va créixer en un poble de vint mil ha-
bitants amb la mare i la seva nòvia, molts 
anys abans que es legalitzés el matrimoni 
homosexual.
 El desembre de 2019, amb trenta-qua-
tre anys acabats de fer, va ser escollida pri-
mera ministra al capdavant d’una coalició 
de cinc partits –a l’estil de la sèrie danesa 
Borgen–, tots dirigits per dones. Aquella 
jove vegetariana i aficionada a l’esport es 
va convertir en la cap de govern més jove 
del món.
 Però, com si algú li hagués llançat aque-
lla maledicció que desitja que visquis temps 
interessants, a Marin li ha tocat governar 
en uns d’interessantíssims. No feia ni cent 
dies que era al càrrec quan va esclatar la cri-
si del coronavirus i, a mitja legislatura, Rús-
sia ha capgirat el planeta envaint Ucraïna.
 No és la primera dificultat que es tro-
ba aquesta feminista convençuda, casada 
amb un exfutbolista amb qui té una filla de 
quatre anys. Ve d’una família amb pocs re-
cursos i, mentre anava a l’institut, va tre-
ballar com a dependenta d’un forn de pa, 
repartint diaris o fent de caixera. És la pri-
mera de la seva família que va anar a la 
universitat. Quan estudiava Administra-
ció Pública va afiliar-se al Partit Socialde-
mòcrata i, amb vint-i-dos anys, ja era regi-
dora a Tampere, la tercera ciutat del país. 
D’allà, va anar pujant fins a arribar a pri-
mera ministra.
 Durant la pandèmia, l’executiu de Ma-
rin va rebre elogis per una gestió que va 
convertir Finlàndia en un dels països euro-
peus amb menys morts per covid. A més, 
al llarg de la legislatura, el govern també 
ha reformat el sistema educatiu i el de la 
Seguretat Social.
 A mitjans de setembre, quan la polèmi-
ca ja havia desaparegut, Marin va visitar el 
Parlament Europeu. Preguntada sobre 
què recomanaria a una jove que volgués 
dedicar-se a la política davant la possibi-
litat de rebre atacs com ella, Marin va res-
pondre: “Ets capaç, ets forta, pots canviar 
el món, fes-ho”.

RAMON RADÓ

EL PERFIL



K aliningrad és una ciutat portuària russa 
del mar Bàltic que, degut a la seva pecu-
liar ubicació, té una gran importància ge-
oestratègica en la vergonyosa guerra que 
estem vivint a Ucraïna. La ciutat es troba 
a 360 quilòmetres de la resta de territori 
rus, al qual s’hi arriba passant per Lituà-

nia al nord-est i per Polònia al sud, tots dos estats mem-
bres de la Unió Europea i l’OTAN. Això la converteix en un 
dels punts més vulnerables tant de l’actual expansionisme 
rus com dels interessos dels aliats. D’una banda, les sanci-
ons econòmiques occidentals, que prohibeixen l’entrada a 
territori comunitari dels transportistes russos i bielorus-
sos, estan aïllant la vida dels habitants de la ciutat. D’altra 
banda, Rússia contraataca amb freqüents maniobres mi-
litars dins la regió mostrant als veïns una descarada inti-
midació bèl·lica. Encara que sigui un estira-i-arronsa sim-
bòlic, ja que la guerra amb majúscules s’està lliurant a la 
frontera amb Ucraïna, molt lluny encara del mar Bàltic, les 
conseqüències dels moviments en aquesta delicada fron-
tera podrien desencadenar el pitjor dels malsons per a Eu-
ropa. A Kaliningrad ens hi juguem la pau i la guerra entre 
Rússia i la resta d’Europa com en cap altre lloc del mapa.
 Les capes superposades de poblacions i interessos que 
caracteritzen la ciutat actual obeeixen a la seva rica histò-
ria que, des del moment de la seva fundació al segle XIII, ha 
passat, com en un joc de malabars, de mans occidentals 
a orientals i viceversa en innombrables ocasions. Només 
des del segle XVII, la ciutat ha format part del Regne de 
Prússia fins a l’Imperi rus, passant per Prússia, l’Imperi 
alemany, la República de Weimar i l’Alemanya nazi abans 
de convertir-se en botí de la Unió Soviètica acabada la Se-
gona Guerra Mundial i de formar part de la Rússia actual 
malgrat la independència dels seus veïns bàltics arran del 
desmembrament de la Unió Soviètica.
 Dins d’aquest trencaclosques històric que és Kalinin-
grad, hi ha un altre fet capritxós que fa de la ciutat un lloc 
intel·lectualment singular. Des del 1724 al 1804 hi va néi-
xer, viure i morir el filòsof Immanuel Kant, el pensador mo-
ral més important de la Modernitat. Entre aquestes du-
es dates, la ciutat pertanyia a la Gran Prússia i el seu nom 
no era l’actual de Kaliningrad (topònim adquirit durant el 
període soviètic) sinó el nom històric alemany de Königs-
berg. Kant, com tots sabem, va ser un filòsof alemany, en-
cara que, durant cinc anys de la seva vida, va ser súbdit de 

l’Imperi rus a causa de l’expansionisme rus sota el regnat 
de Catalina la Gran.
 El 2018 es va produir un fet que exemplifica com cap 
altre el caràcter controvertit de la ciutat. Dins una cam-
panya per humanitzar els noms dels aeroports russos a 
través de consultes populars, els habitants de Kalinin-
grad, majoritàriament russos després de massives im-
migracions imposades en període soviètic, estaven a 
punt de batejar el seu aeroport amb el nom d’Immanuel 
Kant, la figura històrica més il·lustre de la ciutat. Davant 
d’aquesta possibilitat, des de Moscou van posar el crit al 
cel. Igor Mujametshin, cap de l’Estat Major de la flota del 
Bàltic rus, va reunir al seus mariners i els va arengar a no 
votar pel nom de Kant amb el següent argument: “Kant 
és una persona que va trair la seva pàtria, que va escriure 
uns llibres incomprensibles que ningú dels que són aquí 
ha llegit ni llegirà mai”. Seguidament, el vicealmirall va 
demanar als marins i els seus parents que apostessin pel 
mariscal Vasilevski, al·legant que un lloc on “es va abocar 
la sang de soldats i oficials soviètics no pot portar el nom 
d’un estranger”.
 El 1795, Kant va escriure el tractat de política inter-
nacional Per a la pau perpètua, convençut que una pau 
duradora era possible a condició que l’ésser humà es dei-
xi guiar per la raó moral per abandonar el mecanisme de 
la guerra i plantejar-se la pau com un fi i un deure. És una 
llàstima que el vicealmirall Mujametshin i tants altres no 
l’hagin llegit mai ni considerin que ho han de fer.

ÀNGEL PUYOL
Si Kant aixequés el cap
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Àngel Puyol és catedràtic d’Ètica a la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)

Catedràtic d’Ètica a la Universitat Autònoma de Barcelona

OPINIÓ

“Kant és una persona 
que va traïr a la 
seva pàtria i que va 
escriure uns llibres 
incomprensibles que 
ningú d’aquí ha llegit” 
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DILEMES ÈTICS

L’eutanàsia, abans o 
després de la sentència?

SORAYA HERNÁNDEZ

És lícit permetre l’eutanàsia 
a una persona que està 
pendent d’una sentència 
judicial? En cas que la 
petició segueixi les normes 
establertes, quin tipus de 
recompensa es planteja per a 
les víctimes?

L 
a bioètica es va anar desenvo-
lupant com a resposta a una sè-
rie de preguntes que generava 
l’avenç, entre d’altres, de la tec-
nologia mèdica. Les reflexions 
sobre el principi i la fi de la vida 
estaven al nucli d’aquesta èti-
ca aplicada i, segons passen els 
anys, encara les sentim quan 
cal preguntar-se sobre l’avor-
tament, la sedació pal·liativa, la 
donació d’òrgans... Amb l’apro-

vació el 2021 de la llei espanyola que lega-
litzava l’eutanàsia, veus de diversos àmbits 
han tornat a fer-se presents per exigir la se-
va retirada o per celebrar-la, per recordar 
la importància de ser prudents, per dema-
nar el respecte a l’objecció de consciència, 
per intentar assegurar la màxima trans-
parència. Des d’aleshores, diversos comi-
tès espanyols vetllen perquè les sol·licituds 
d’eutanàsia compleixin els criteris preesta-
blerts i la normativa tot respectant els prin-
cipis ètics i els valors comunitaris.
         La majoria de processos estan tenint 
lloc de manera silenciosa, discreta, res-
pectuosos amb la intimitat de tantes per-
sones que han pres la seva decisió i la dels 
equips sanitaris que les acompanyen. Pe-
rò no ha estat així el cas del Pistoler de 

Tarragona i de la seva sol·licitud d’eutanà-
sia, ja que tots els detalls de la seva deman-
da s’han convertit en una història mediàti-
ca: un home que està pendent de judici per 
intent d’homicidi mor abans que es dicta-
mini la seva sentència. Víctimes i famílies 
se senten abandonades i desprotegides i 
posen sobre la taula el seu malestar. Com 
fer justícia si no hi ha a qui demanar res-
ponsabilitats, es pregunten.
 Marin Eugen era un home que va ir-
rompre amb una arma a la feina i va ferir 
de gravetat tres companys i un mosso d’es-
quadra. Amb el tiroteig ell també va pa-
tir conseqüències físiques: paraplègia, di-
ficultats per moure les mans i dolor crònic 
generalitzat. L’acusat no es va penedir en 
cap moment dels seus actes i, des d’ales-
hores, va estar-se en un mòdul sanitari, en 
presó preventiva, amb dependència per les 
activitats de la vida diària. Segons ell ma-
teix va explicar “els dies no tenien sentit”, 
ja que les hores passaven mentre no es po-
dia moure del llit. Com que la seva situació li 
generava un patiment impossible de gesti-
onar va demanar l’eutanàsia i aquesta es va 
portar a terme perquè complia els criteris 
contemplats a la normativa. Els advocats 
de les víctimes van fer les corresponents al-
legacions, però el Pistoler de Tarragona va 

morir abans que tingués lloc el judici. Sen-
se judici no hi va haver sentència i, per tant, 
cap classe de reparació inicial –moral o eco-
nòmica– per a les víctimes. Segons els mit-
jans, les víctimes podrien demanar algun ti-
pus de compensació. I heus aquí la qüestió: 
va ser ètic acceptar la petició d’eutanàsia 
abans del judici? És ètic deixar sense res-
posta les víctimes?
 Tant la comissió avaluadora com els 
responsables legals del cas es van ajustar 
a la llei, als criteris i normativa i, per tant, 
van acceptar la petició. Probablement, es 
van centrar només en la demanda i no en 
les conseqüències que podia tenir l’acte en 
tercers, les víctimes. Es podria haver valo-
rat un endarreriment fins al judici per cer-
car cert equilibri amb les necessitats de 
les víctimes malgrat que en aquest supò-
sit es podria haver estat generant un pati-
ment físic i emocional afegit a Marin. Pot-
ser una via que hagués pogut donar cert 
marge hagués tingut a veure en avançar 
el judici durant la deliberació de la comis-
sió avaluadora. O fins i tot haver tingut en 
compte l’excepcionalitat del cas per asse-
gurar la reparació de les víctimes malgrat 
que no es pogués celebrar el procés legal 
amb les garanties oportunes.
 I vosaltres, què en penseu? 

176 Des que va tenir lloc la 
legalització d’aquesta 
tècnica, el 25 de juny de 
2021, un total de 176 
persones a tot Espanya han 
posat fi a la seva vida  
mitjançant l’eutanàsia.

eutanàsies a 
Catalunya
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OPINIÓ

Q uan les coses ens van bé voldrí-
em fixar-les a un present etern. 
Que tot quedés com està, anco-
rats en un espai de calma, arre-
cerats de vents i tempestes. El 
confort i perdurabilitat d’un mo-
ment estable i segur que ens 

garantís una vida eterna però en el món dels vius.  
 La gosadia i l’ambició de la joventut empenyen a la des-
coberta i al trànsit per territoris desconeguts. Proves i ex-
periències que configuren el relat vital i que acaben tra-
çant el camí de futur. És un moment feliç, malgrat el dolor 
en algunes descobertes, però disposem de prou entusias-
me per creure que tot pot canviar perquè encara queda 
molt per viure. Quan som joves ens agrada improvisar. 
 D’adults ja hem après que la vida és canvi, transforma-
ció i sobretot envelliment. Per això ens esforcem a fixar 
els bons moments. Atrapar-los i que perdurin per sempre 
més. Un desig impossible. Els humans som i hem estat en 
essència, supervivents d’un entorn canviant, superant da-
vallades, transicions i entrebancs gràcies a la improvisa-
ció. Som fràgils i aquesta ha estat la nostra veritable força. 
Hem sabut improvisar i hem arribat fins aquí sabent su-
perar i adaptar-nos als inconvenients del món. Aprenent 
i sobretot refent-nos dels danys autoinfligits. Ho hem fet 
individualment, en la nostra quotidianitat i per agregació, 
de manera col·lectiva, quan els assumptes ens depassen 
en no dependre de nosaltres. La clau sempre ha estat una 
bona melodia improvisada. 
 Vivim en un planeta adult i envellit. En certa manera 
cansat d’ell mateix. I tenim la certesa que mai com fins ara 
havíem estat tan amenaçats. Pot ser que sigui una percep-
ció, perquè disposem de molta més informació i assumim 
com a certes tota mena d’especulacions i d’amenaces acu-
mulades en una quantitat indesxifrable de dades i consta-
tant, si som capaços d’aïllar-nos del soroll que ens envolta, 
que estem al límit d’un model de vida que exhaureix recur-
sos i escurça l’aparent eternitat del planeta.
 Els mals auguris alerten que no n’hi haurà prou acti-
vant novament la humana capacitat d’adaptació i que da-
vant l’allau d’advertiments solem respondre de manera 
incompleta i temerosa. Tot i la dimensió enorme de l’ame-
naça ens aterra fer el pas per canviar. Volem mantenir la 
foto fixa d’un present etern.

 Davant els grans reptes globals, com també d’aquelles 
petites qüestions que ens apel·len de manera individual 
en el viure de cada dia, la resposta més eficient és la impro-
visació. Cal aprendre a viure en la incertesa amb passió i 
entendre que l’adaptació és el recurs més preuat i eficient 
que tenim com espècie. Un motor inspirador que ens aju-
da a comprendre que el canvi no és un accident, sinó una 
realitat a la qual cal saber-se enfrontar, duent a terme pe-
tits arranjaments, prenent decisions, potser provisionals 
i doloroses, però que ens ajuden a pensar per continuar  
endavant.
 En essència aquest article és una improvisació. És tam-
bé un elogi d’aquesta capacitat humana per redreçar el 
rumb, malgrat les dificultats i transformar la realitat. Tot i 
que la improvisació no està massa ben considerada per les 
ments d’ordre, explorar-la i posar-la en pràctica pot resul-
tar molt útil per acceptar el canvi i ser conscients de la fra-
gilitat d’allò que vivim i ens envolta. 
 Improvisar per aprendre que res no està perdut si ac-
ceptem que l’eternitat no pot atrapar-se per sempre. 

JORDI SACRISTÁN
Un article improvisat

Periodista

Jordi Sacristán és periodista i treballa a La Xarxa de 
Comunicació Local
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TENDÈNCIES

Podem ser autèntics 
a les xarxes socials?

JUDITH VIVES

Les xarxes socials han transformat radicalment la forma com ens 
mostrem i compartim la nostra vida amb els altres. La pressió 
d’aquestes plataformes ha fet que siguem molt més conscients de la 
imatge que projectem. 

T
ots sabem que a les xarxes, 
qualsevol publicació pot fer-
se inesperadament viral, con-
vertir-se en meme o provocar 
algun conflicte que desembo-
qui en una polèmica o en l’ano-
menada cancel·lació. És per 
això que els usuaris de les xar-
xes han anat adaptant allò que 
comparteixen amb  de la resta 
d’internautes. 
    Els anomenats influencers, 

fins i tot han convertit en un estil de vida i 
modus vivendi aquesta activitat, encara que 
això els suposi dependre 24 hores de les 
xarxes. Però aquest fenomen ha fet sorgir 
dubtes i crítiques sobre la veracitat d’allò 
que veiem publicat a internet. Fotografies 
retocades i amb filtres i posats calculats per 
mostrar un estil de vida determinat estan 
creant una realitat a les xarxes que no sem-
pre es correspon amb la realitat real.
 Com a resposta a tot això, la companyia 
francesa BeReal ha llançat una nova xarxa 
social que intenta promoure que els usua-
ris siguin més autèntics. D’aquí el nom de la 
nova xarxa, Be Real (Sigues Real). Segons es 
pot llegir a la descripció de l’aplicació, Be-
Real encoratja les persones a “mostrar els 
seus amics qui és realment, per una vega-
da”, eliminant filtres i oportunitats per es-
cenificar, pensar massa o editar fotos.
 El mecanisme és el següent: l’aplicació 
envia un avís un cop al dia, i en aquell mo-
ment, l’usuari disposa únicament de dos 
minuts per fer-se una foto allà on sigui i pu-
blicar-la. L’app no permet manipular, edi-
tar ni filtrar les imatges de cap manera i en 
el moment de fer la foto es disparen tant la 

càmera interna com l’externa. Se suposa que 
així no podem enganyar sobre allò que es-
tem fent i el lloc on som. La gràcia de la pro-
posta és que l’usuari no sap mai a quina ho-
ra arribarà l’alerta, amb la qual cosa, l’avís et 
pot enganxar esmorzant o fent qualsevol al-
tra activitat més o menys privada. 
 BeReal s’ha convertit en un autèntic fe-
nomen entre els joves, especialment de la 
Generació Z, que són els usuaris que més 
pateixen la pressió “mediàtica” de les xar-
xes socials. Els experts han assenyalat que 
aquesta app té potencial per ajudar els ado-
lescents a lluitar contra problemes d’auto-
estima i ansietat, perquè promou l’auten-
ticitat. A més, també limita el temps que hi 
dediques, ja que només es promou una pu-
blicació al dia.
 També hi ha qui adverteix dels riscos de 
crear una dependència, pel fet de no saber 
quan arribarà l’avís de publicació, aixío com 
ansietat, pel fet d’haver de publicar en qual-
sevol circumstància. Què passa si l’avís ens 
arriba, per exemple, quan estem en un fune-
ral o conduint un cotxe?

Però més enllà dels pros i 
contres de BeReal, el que 
resulta interessant és que 
sorgeixi la necessitat de 
recuperar l’autenticitat i 
allunyar-se del “postureig” 
i la idealització que fins ara 
promouen la majoria de 
xarxes socials. Segons dades 
del Social Media Today, les 
descàrregues de l’aplicació 
BeReal han augmentat un 
315 per cent des de principis 
d’any, i ja és la quarta app 
de xarxes socials més 
descarregades, darrere 
d’Instagram, Snapchat i 
Pinterest. Una dada que ens 
fa reflexionar.

ÈXIT EN EL MÓN 
DIGITAL
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OPINIÓ

T othom no veu pas les coses de la mateixa ma-
nera. Fins i tot havent-hi bona intenció i una 
intel·ligència acceptable, les perspectives, 
expectatives i emocions generen contrastos 
o conclusions que semblen incompatibles. 
No fa gaire, amb la Cap d’Estudis de l’esco-
la rèiem considerant aquella imatge d’un nú-

mero sis escrit a terra que la persona de l’altre costat veu 
com un nou. I és clar que les perspectives en són, d’impor-
tants. En educació, que és del que vull parlar, no hi ha una 
única estratègia a seguir ni tampoc una mateixa percepció 
de la dificultat que cal resoldre. 
        Tot i això, la persona més beneita del món sol distingir 
entre “el que ara vull fer o necessito” (tinc gana, o son, o 
em cal cridar) i el que es pretén a mitjà o llarg termini: per 
exemple, aconseguir més bon rotllo a la família, que no em 
mati l’excés de colesterol o quins estudis o feina poden fer 
els meus fills o jo mateix. És a dir, hi ha un espai entre allò 
immediat –l’ocurrència del moment– i com visualitzo el fu-
tur. Ho podríem anomenar visió estratègica. 
 Abans m’agradaria compartir com em va impactar sa-
ber què passava amb els meninos da rua, els nens del car-
rer, a Fortaleza (Brasil). Són uns disset mil vailets, entre els 
cinc i els disset anys, que es busquen la vida com poden: 
passen tot el dia sols, malviuen amb la venda de bosses de 
plàstic, netejant botes o parabrises, o traficant amb tot el 
que sembli tenir algun valor, furtant alguna cartera i fent-
se veure als hotels de la platja on arrepleguen algun calerot 
dels turistes.
 Els minsos diners que aconsegueixen sovint se’ls gas-
ten immediatament, el mateix dia, per por que els els ro-
bin quan s’adormen: el seu “horitzó vital de planificació 
estratègica” no supera unes poques hores o només uns 
minuts. Però, renoi!, si ets un dels dirigents de la Conselle-
ria d’Educació, sí que valdria la pena tenir alguna compe-
tència en planificació, sobretot si depèn de tu la manera de 
treballar, l’eficiència i la serenitat psicològica de milers de 
professionals.
 La visió estratègica és una necessitat –que tots practi-
quem, al nostre nivell– per descriure, decidir i visualitzar 
un estat futur assolible. No és un sinònim de la “missió”, si-
nó un pas més enllà.
 Alguns errors estratègics que descobrim en l’àm-
bit de l’Educació: (a) prometen diners, ordinadors o re-
cursos que sempre s’endarrereixen; (b) no copsen bé les 

diversitats socioculturals en l’alumnat i famílies dels dife-
rents centres educatius; (c) imposen normativament allò 
que a uns pocs, en àmbits afortunats, els ha anat bé. Ni la 
Fundació Bofill ni els Moviments de Renovació Pedagògica 
són déus, o tampoc la singular experiència personal positi-
víssima d’algun docent; i (d) cal un temps mínim per canvi-
ar les coses, i no se’t pot aplicar un Decret si ni tan sols es-
tà aprovat.
       Les reformes de 1r i 3r d’ESO i de 1r de Batxillerat estan 
crues, el famós “pla digital” que cediria un portàtil a cada 
nen s’ha ajornat sine die, etc. Quina mena de confiança pot 
generar això entre els qui estem a primera línia? Cal que el 
líder sigui transparent i se’l vegi compromès. No es pot ac-
tuar de manera esbojarrada, curtterminista.
     Sempre miro d’apuntar algunes solucions: (1) no prome-
teu ni exigiu allò que no teniu o el que vosaltres no faríeu: 
toquem el “món real”; (b) actueu estratègicament, amb 
flexibilitat i sense allaus de correus electrònics; i (c) pen-
seu a administrar bé els recursos, i mai guiats pels vents i 
crits de quatre sindicalistes o de pseudo-assessors que –
vés a saber– potser aspiren decididament a l’alliberament 
d’hores lectives. El curterminisme és arreu.
       Ser educador ha de ser vocacional, generós i assenyat. 
Entenc que un enginyer o un arquitecte potser no s’em-
brutarà les mans fent d’operari, però, si calgués, ho fari-
en? Fins i tot, més: ¿i si ho fessin? Potser ho veurien tot ple-
gat amb una altra perspectiva: en lloc d’un “sis”, un “nou”.

XAVIER SERRA
Nul·la visió estratègica?

Xavier Serra és professor de Filosofia i director de
l’Institut Salvador Espriu (Salt)

Professor de Filosofia i director de l’Institut Salvador Espriu de Salt

“La visió estratègica 
és una necessitat per 
descriure, decidir i 
visualitzar un estat 
de futur assolible. 
Un pas més enllà 
de la missió”
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— Les monarquies 
representen la 
diplomàcia tova; 
com projectar un 
país cap a l’exterior.

— La persona que 
està al capdavant 
de la monarquia ha 
d’entendre el país 
on viu i les vies 
de canvi social.

(Barcelona, 1957) és periodis-
ta i novel·lista i dirigeix el 
suplement Cultura/s de La 
Vanguardia. Ha publicat 
diversos estudis sobre el món 
del llibre i l’edició espanyola i 
internacional així com els 
assajos Otra Cataluña i Por 
qué soy monárquico. És autor 
de la trilogia Una hereva de 
Barcelona, Estaba en el aire 
(Premi Nadal 2013) i El 
informe Casabona. Va ser 
comissari de l’Any del Llibre i 
la Lectura 2005 i és membre 
de la Reial Acadèmia de 
Bones Lletres de Barcelona i 
Premi Nacional de 
Periodisme Cultural 2020.  

(Olot, 1964) és doctor en 
Història per la Universitat 
Autònoma de Barcelona.
Historiador i professor-in-
vestigador a la prestigiosa 
École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de París 
des del 2001; ha ensenyat 
també a la Universitat de 
Girona. Ha estat professor 
convidat a diverses universi-
tats europees i americanes. 
Autor de La monarquía en el 
siglo XXI (2019), col·labora 
habitualment amb els diaris 
El País i El Mundo i a les 
revistes Letras Libres i La 
Aventura de la Historia.

SERGIO VILA-
SANJUÁN

JORDI  
CANAL

LA CONVERSA
QUINS VALORS TENEN LES MONARQUIES?
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Acabem d’assistir a una seqüència 
paradoxal: només un 35 per cent dels 
espanyols –i un 14 per cent dels cata-
lans– es declaren monàrquics. Però, en 
canvi, el fervor popular i el reconeixe-
ment que ha tingut la reina d’Anglaterra 
en el moment del seu traspàs és especta-
cular. Què indica aquesta paradoxa? 
SERGIO VILA-SANJUÁN — Respecte la pre-
missa que la monarquia està anant a la 
baixa, jo no n’estic tan segur. En el conjunt 
d’Espanya la presència del Rei, per exem-
ple, en tota l’època de la pandèmia ha es-
tat constant; la monarquia té el suport de 
bona part de la societat i també el suport 
parlamentari de la majoria de partits. És a 
dir, no crec que la monarquia a Espanya, 
en aquest moment, estigui en discussió 
seriosa. En el terreny estrictament polític, 
només ho està per una part de Podemos 
i els partits independentistes. A banda 
d’aquests actors, el suport que té és fort. 

Potser és més l’opinió publicada que 
l’opinió de la gent, però en el conjunt 
europeu, més aviat els vents que bufen 
sembla que siguin aquests.  
S.V-S. — En el conjunt europeu acabem de 
veure l’hipereslògan monàrquic que ha 
viscut Anglaterra amb els funerals de la 
reina Elisabet II. Amb aquest episodi, la 

monarquia, a Gran Bretanya, ha sortit més 
reforçada que mai. Internacionalment, 
s’ha enviat un missatge de ritual, protocol 
i de diplomàcia tova, de com una institució 
pot representar d’una forma molt vistosa i 
simbòlica un país. És a dir, precisament un 
dels inputs que hem tingut d’aquest fune-
ral és que la imatge positiva de la monar-
quia en el món global en aquest moment 
ha tingut més visibilitat que en els últims 
vint anys.  

Com ho veu Jordi Canal? És evident que 
hi ha hagut una reacció popular especta-
cular i un referendament en el fons de 
què significa la monarquia. Però, en 
general sembla que els vents no bufen 
cap aquesta direcció.  
JORDI CANAL  —Estic plenament d’acord 
amb el que comenta en Sergio. Potser hi 
introduiria dos matisos. Primer: pot ser 
que des de Catalunya tinguem una visió 
una mica esbiaixada, però la resta d’Es-
panya, la monarquia té uns nivells d’ac-
ceptació i de presència molt més elevats. 
A Catalunya, amb el procés independen-
tista, s’ha assenyalat la monarquia, fet re-
lativament lògic, ja que un dels elements 
principals de la monarquia espanyola  
–que està a la Constitució del 78– és 
que constitueix la garantia de la unitat 

MODERAT PER
JOAN SALICRÚ

La mort i successió d’Elisabet  
II ha estat l’ítem informatiu 
més destacat de l’arrencada 
de curs i el record de la seva 
figura ha provocat una onada 
monàrquica arreu. Però tenen 
sentit les monarquies avui? 
Quins valors tenen?

Secció elaborada  
amb la col·laboració de

FOTO: ANA JIMÉNEZ



d’Espanya. De manera que els indepen-
dentistes s’han fixat com a objectiu tom-
bar la monarquia. I això ha distorsionat, 
en part, la nostra realitat. A la resta de co-
munitats, la monarquia és més sòlida o es 
continua veient com a un element fona-
mental. Això, per una banda. 
 D’altra l’altra, és cert que hem vist el 
que ha passat a Gran Bretanya. Ha estat 
una celebració que ha anat més enllà de 
les fronteres del país i s’ha retransmès 
per tot el món, ja que ha estat un esdeveni-
ment mundial, no només en els països de 
la Commonwealth sinó també en els altres, 
com Espanya. Això significa que hi ha una 
certa atracció cap als rituals monàrquics 
i l’estructura de la monarquia. Ara bé, les 
comparacions que puguem fer entre Gran 
Bretanya, per exemple, i Espanya s’han de 
matisar molt, ja que tot i que ambdues si-
guin monarquies parlamentàries, demo-
cràtiques i modernes, tenen una gran di-
ferència de base: la monarquia britànica té 
una continuïtat molt llarga i, per tant, ai-
xò que alguns comenten, de manera una 
mica exagerada, que la monarquia forma 
part de la “biologia britànica”, a Espanya 
no passa. 
 Per acabar, no tinc molt clar que esti-
guem anant cap a una desaparició de les 
monarquies, sinó que penso que a la ma-
jor part de països europeus han demostrat 
que són útils per l’estabilitat, pel creixe-
ment econòmic i per la democràcia. I això 
fa que es mantinguin. Sí que hi haurà debat 
en els pròxims temps dins del territori de 
la Commonwealth i també dins del territo-
ri espanyol, però la situació no és tan nega-
tiva com a vegades pot ser presentada.

Tornem al principi. Què indica, en l’àmbit 
dels valors, el que hem vist a Gran 
Bretanya aquests dies, arran de la mort 
de la reina Elisabet II?  
S. V-S.  —Coincideixo plenament amb el 
que ha comentat en Jordi Canal; el seu lli-
bre La monarquia en el segle XXI és una in-
troducció bàsica per qualsevol que vulgui 
entrar en aquest tema. En un món secula-
ritzat, consumista i assetjat per la infor-
mació constant, el ritual aporta l’atem-
poralitat i aquesta idea de què la història 
té un pes determinant sobre el present: 
el present que estem vivint és el resul-
tat de molts segles d’història. I això els 
rituals ho recorden, perquè sinó estem 

condemnats a l’adamisme i a què sem-
bli que en cada moment ho estiguem co-
mençant tot de nou. D’altra banda, tot 
el fenomen de participació i reconeixe-
ment popular que hi ha hagut a Gran Bre-
tanya ens recorda que el rei és el sím-
bol de la continuïtat històrica de l’Estat  
–de la nació– i de la seva representació ex-
terior. És la continuació perquè ve de lluny: 
aquests rituals s’han anat construint per 
acumulació. I, com a símbol nacional reco-
negut a tot arreu, mai s’havia vist una con-
centració de caps d’Estat com s’ha vist a 
Londres. Aquestes característiques en 
part també les té la monarquia espanyo-
la, encara que es tracti d’una monarquia 
interrompuda, perquè presenta una con-
tinuació dinàstica, primer dels Borbons i, 

anteriorment, amb els Àustries, plasma-
da en la persona del rei però també en un 
patrimoni arquitectònic i artístic que avui 
és de la societat i es pot visitar per apren-
dre la història, del Palau Reial al Museu del 
Prado o El Escorial. Però, alhora, la monar-
quia no és només ritual sinó que agafa cos 
quan es posa en contacte amb la societat 
per acompanyar-la en els moments d’ale-
gria i també en els problemàtics. I, de fet, 
insisteixo, és el que hem vist amb els dos 
últims anys, per part de Felip VI i de la rei-
na Letizia amb moments com la pandè-
mia, el volcà de les Canàries, la presència 
constant en els escenaris de catàstrofes 
i malalties, simultàniament a les celebra-
cions i commemoracions, actes culturals, 
premis i moments àlgids del país. És a dir, 
cal combinar el ritual i el contacte directe 
amb la societat. 

J. C. — A vegades potser no parem mas-
sa quan analitzem les qüestions simbòli-
ques i rituals, però són molt importants 
per una societat. Sovint tenim tendència a 
fer una anàlisi més descarnada o pragmà-
tica, però aquesta necessitat no afecta no-
més a les monarquies definides com a tals. 
Per exemple, podríem parlar de la pràcti-
ca ritual i el simbolisme que suposa un rè-
gim presidencial o presidencialista com 
el francès. La inversió de l’Estat francès 
en totes aquestes qüestions és molt més 
gran que en moltíssimes monarquies. No-
més cal veure tot el que acompanya a un 
cap d’estat republicà com Macron, o com 
abans Sarkozy, per no parlar de l’època de 
Pompidou o Charles De Gaulle. Hi ha una 
inversió en rituals i simbolisme molt relle-
vant, ja que, a més de ser una demanda de 
la societat, també és una manera de pro-
jectar un país. En el cas francès, la prem-
sa té tendència a comparar Lluís XIV amb 
Sarkozy i, ara en l’època de Macron, s’ha 
tornat a parlar i discutir sobre si França és 
realment una república o és simplement 
una república monàrquica. I, en aquest 
cas, més enllà de les eleccions presidencia-
listes, quines són les diferències en l’àmbit 
de protocol, d’imatge i funcionament en-
tre una monarquia democràtica i una re-
pública presidencialista? Aquestes qüesti-
ons simbòliques són molt destacades, i els 
grans estats europeus les tenen molt cla-
res. Pot ser que en el cas d’Espanya, com 
que la monarquia s’ha recreat, a vegades 
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— En un món 
secularitzat, 
d’informació 
constant, el 
ritual aporta 
l’atemporalitat i 
aquesta idea de què 
la història té un pes 
determinant sobre 
el present. 



sembla que s’actua amb molta prudència 
perquè la gent no pensi que en fem un gra 
massa. Sóc dels que pensa que la simbolo-
gia és fonamental.
 
S. V-S. —Sobre això que comenta en Jordi 
Canal, m’agradaria afegir que fa poc vaig 
llegir un article d’un analista francès mo-
nàrquic, Guillem Tabard, que deia que 
efectivament el protocol de la presidèn-
cia francesa sempre ha intentat imitar el 
ritual de les monarquies. Però hi ha dues 
diferències. Una és que el president fran-
cès ha de combinar el caràcter executiu 
de la presidència francesa amb el caràcter 
de representació, el qual, moltes vegades, 
li treu temps a l’acció directa. D’altra ban-
da, és un home de partit, de manera que la 
seva representació de la societat sempre 
serà parcial, mentre que els monarques 
de naixement, que podem dir que són alts 
funcionaris vitalicis, sí que poden aspirar 
a la representació global de la societat, ja 
que no tenen el caràcter partidista. 

En quina mesura, en societats altament 
fragmentades i polaritzades com les del 
món occidental, pot tenir un valor afegit 
el paper de la monarquia en un sentit 
integrador i arbitral? 
J. C. —Sí, la monarquia ofereix una sèrie de 
possibilitats o elements intrínsecs que po-
den ajudar a una millor integració social. 
Hi ha la qüestió que comentava el Sergio 
fa un moment, que és el fet de ser apolíti-
ca. Per tant, el monarca i la corona no par-
ticipen directament a la política. Evident-
ment, segons la Constitució del 78, el rei a 
Espanya no participa en el joc polític, si-
nó que està per damunt, tot i que hi pot 
intervenir si es produeixen gravíssimes 
disfuncions, com va passar en el moment 
del discurs del 3-O del 2017. Però sinó no 
ha d’intervenir-hi de manera directa. Pot 
aconsellar i escoltar i, alguns constituci-
onalistes, diuen que pot conjugar molts 
verbs, però no el de la participació política.
 D’aquesta manera, és important te-
nir algú que estigui al capdavant de l’estat 
i que no participi en la vida política i que, 
al mateix temps, ofereixi continuïtat vin-
culada amb el passat i també de cara al fu-
tur. Finalment, em sembla que és un factor 
d’estabilitat, precisament perquè no està 
pendent d’aquests canvis permanents que 
es poden produir en una república. Tots 

aquests elements, si es fan bé, i se segueix 
en el marc d’una monarquia exemplar, evi-
dentment, poden contribuir a superar al-
gunes de les dificultats que el futur ens de-
pararà segur.

Per fer una mica d’advocat del diable, 
Sergio Vila-Sanjuán, sí que és veritat que 
les monarquies tenen més aversió al 
canvi i segurament els costa més seguir 
els passos de la societat.
S. V-S. — Sí, però és un joc entre tradició i 
modernitat  molt constant. Si mirem la sè-
rie The Crown, que és bastant bona, la rei-
na Elisabet II, cada dècada, més o menys, 
va fent una sèrie d’ajustos. Per començar 
que és la primera que dona l’ordre de te-
levisar la seva coronació. Però després 
veiem com ella mateixa va ajustant, amb 
l’ajuda dels seus col·laboradors, el seu 

paper dins de la societat. Clar, en el cas 
d’Espanya, en les últimes dècades, és evi-
dent que la monarquia, durant la Transició 
va fer un paper molt fort de modernitza-
ció. El clímax van ser els Jocs Olímpics i en 
general tot l’any 1992, amb un contundent 
missatge al món de què Espanya era ja un 
país democràtic i modern que havia deixat 
enrere el franquisme, i en el qual la presèn-
cia dels reis, al costat dels governants soci-
alistes, va ser molt determinant. 
 Després és cert que en els últims anys, 
determinades actituds del rei Joan Carles 
I han estat molt negatives per a la institu-
ció. Crec que en el moment present l’actu-
ació dels reis  vigents ha estat molt vincu-
lada al reconeixement de col·lectius que 
fins ara no havien tingut veu dins del con-
text social: igualment s’ha donat suport a 
la cultura, la investigació i la emprenedo-
ria jove amb iniciatives vinculades a la co-
rona com els Premis Princesa de Girona, 
els quals lliguen les avantguardes de la in-
vestigació i l’emprenedoria amb el context 
del món de la joventut. Per això, a mi em 
sembla molt negatiu i irresponsable, per 
part de l’Ajuntament de Girona, de boi-
cotejar aquests premis, que el que fan és 
prestigiar la ciutat i vincular-la a allò més 
innovador de la investigació i de la preocu-
pació social de la joventut. Per tant, sí, és 
un equilibri complicat, però els reis que ho 
fan bé estan complint amb la seva funció, i 
els que no ho fan, doncs no.  

Justament, un dels hàndicaps de la 
monarquia és que està massa vinculada a la 
persona que ostenta el càrrec. És a dir, que 
en funció que de qui és la persona, aquella 
monarquia d’alguna manera és més 
referendada per la població o no. 
J. C. — Sí, és un hàndicap, però ho té qual-
sevol institució exercida per una persona. 
Si que en el camp de la monarquia, potser 
una mica més. Lligant-ho amb el que de-
ia el Sergio fa un moment, dins de la mo-
narquia hi ha elements d’autocorrecció. I, 
a mi, el que em sembla clau és que la per-
sona que està al capdavant de la monar-
quia sigui capaç d’entendre el país en què 
està i les vies de canvi social. I això és una 
mica –per tornar al regnat de Joan Carles 
I– el problema que se li planteja a finals de 
la primera dècada i sobretot a principis 
de la següent del segle XXI: és una perso-
na que ha deixat entendre cap a on va la 
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— La monarquia 
ofereix una sèrie 
de possibilitats 
o elements 
intrínsecs –el fet 
de ser apolítica, 
per exemple– que 
poden ajudar  
a una millor 
integració social.

HISTÒRIES DE PAU
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seva societat. És a dir, en el segle XXI en-
cara és un rei del segle XX. Va ser un gran 
rei en aquell moment, però, sobretot des-
prés de la crisi del 2008, deixa d’entendre 
la societat espanyola. I d’aquí venen bona 
part dels seus problemes. Però hi ha hagut 
una autocorrecció que ha acabat amb una 
abdicació l’any 2014 i amb un nou rei, Fe-
lip VI, que sí que és un rei del segle XXI i 
que, ara per ara, ha entès el que li demana 
la societat actual. Això no vol dir que no hi 

hagi oposició ni gent que pensi que no hi 
hauria de ser, però, dintre de tot, i tenint 
en compte la crisi que ha patit la institució 
monàrquica a partir del 2014, és un rei que 
ha entès el que se li demana.  

Per acabar: què els diríeu a aquelles 
persones que critiquen la monarquia per 
anacrònica i que diuen que s’hauria 
d’abolir per antidemocràtica?    
S. V-S.  —En aquesta vida tot és discutible 
i és molt saludable estar oberts a la dis-
cussió. Des del punt de vista català, jo crec 
que el que s’ha de tornar a explicar és que 
la monarquia ha estat positiva per a Ca-
talunya per moltes raons. La monarquia 
constitucional és la que, d’alguna mane-
ra, tutela el procés amb el qual es retorna 
i es consolida l’autonomia de Catalunya de 
la que estem gaudint en aquest moment. 
El famós discurs del rei del 3-O del 2017, en 
el seu moment tan discutit, crec que qual-
sevol de les persones que han fet la refle-
xió sobre per què el procés va fracassar el 
subscriurien ara, perquè el que diu Felip VI 
és que s’ha de respectar la llei, i que hi ha ini-
ciatives polítiques que no es poden fer con-
tra la llei i contra bona part dels ciutadans.  

J. C. —Jo els recomanaria que, en lloc de te-
nir una visió tancada, obrissin la ment en 
el sentit que a les nostres societats actuals 
del segle XXI, allò que és realment impor-
tant, és la democràcia i la llibertat. I, per 
tant, s’ha de veure com funciona aquesta 
democràcia i aquesta llibertat en aquest 
tipus de règims. La monarquia ens ha 
mostrat que és un bon element per la de-
mocràcia, l’estabilitat, que ha estat útil i 
que pot continuar essent-ho. 

— A ‘The Crown’ 
veiem com la 
reina Elisabet 
II, cada dècada, 
més o menys, va 
va ajustant, amb 
l’ajuda dels seus 
col·laboradors, el 
seu paper dins  
de la societat. 

— A les societats 
del segle XXI, allò 
que és realment 
important, és 
la democràcia i 
la llibertat. S’ha 
de veure com 
funciona això en 
els règims que són 
monarquies.
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O
jalá Projects, fa consciència des 
de l’acció, dieu. Com es concreta 
aquesta idea? 
Sí, exactament, és una recerca aca-
dèmica però des de l’acció. És a dir, 
els alumnes no treballen des de 
l’aula sinó des de l’acció. Això neix 
de la inquietud de la falta de sen-

sibilització a les aules que va descobrir un 
col·lectiu de docents universitàries i, ales-
hores, a partir d’aquí, vam decidir ajun-
tar a alumnes de disciplines creatives amb 
col·lectius en situació de vulnerabilitat per 
donar-hi una resposta des de les arts i el 
disseny.

Disseny per a la inclusió. El procés com 
a resultat és un dels vostres projectes 
més coneguts. Ens en podries fer cinc 
cèntims? 
De fet, ara ja hem començat la segona edi-
ció. Per posar-te un exemple, hem treba-
llat amb estudiants de disseny de moda 
i l’Associació Superar l’Ictus Barcelona. 
Ambdós grups han treballat i cocreat per 
donar resposta a una acció quotidiana 
com és vestir-se, ja que moltes persones 
que han patit un ictus tenen limitacions 
de mobilitat. L’objectiu era fer la roba més 
inclusiva i allunyar-la dels atributs que te-
nim de la paraula ortopèdia. Tenir algun ti-
pus de diversitat no ha d’influir en el dret 
a obtenir allò que jo vull posar-me de roba 
i que, d’alguna manera, també representa 
la meva identitat.

Mitjançant els vostres projectes de co-
creació “forceu l’empatia” en el bon 
sentit, no?
Exactament, va una mica més enllà del que 
es coneix com a disseny per a les persones, 
sinó que és disseny amb les persones. El 
cor del nostre projecte consisteix a detec-
tar les capacitats i utilitzar el disseny com 
un vehicle o una eina per comunicar el que 
aquelles persones necessiten. 

Des que vàreu començar, ha canvi-
at la vostra essència o continua sent la 
mateixa?
Els projectes són orgànics. Sí que l’essèn-
cia és la mateixa: empatia i treballar sem-
pre des d’un mateix espai, ja que és un pro-
cés d’aprenentatge bidireccional. No és 
que els dissenyadors vagin a solucionar 
res sinó que es fa tot de manera conjunta. 
Aquesta és l’essència: posar la persona en 
un escenari desconegut on els aprenentat-
ges són comuns.  

Quins projectes teniu a futur?
Tenim projectes preciosos sobre la taula. 
Alguns donen continuïtat als que ja han 
començat. L’objectiu és que, aquesta me-
todologia continuï implementant-se a les 
escoles i, fins i tot, sense nosaltres. Un pro-
jecte nou i que ens fa molta il·lusió, el qual 
ha estat seleccionat pel premi Lluís Caru-
lla, i que organitzem amb l’Institut de Tre-
balls i Serveis Socials (Intress) consisteix 
en transformar els espais on viuen els nens 

“Quan els joves fan allò que 
els mou, són imparables”

REDACCIÓ 

Un dels pares del disseny social, Victor Papanek, deia que “l’únic disseny que té sentit és 
el que va dirigit a les persones”. Seguint aquesta mateixa dinàmica, Ojalá Projects, una 
organització sense ànim de lucre, treballa dia rere dia per generar vincles i dinàmiques de 
treball cocreatiu entre alumnes universitaris de disseny i col·lectius en situació vulnerable. 
Anaïs Esmerado és una de les fundadores i impulsores del projecte. 

GENT AMB VALORS

tutelats per l’Estat en espais lúdics. Par-
tim de l’exemple de l’Hospital Sant Joan 
de Déu, que ha transformat un espai molt 
escèptic en un espai molt amable des de la 
mirada de l’infant. Doncs nosaltres volem 
fer el mateix en els centres d’acollida i als 
CRAE i, també, escalar-ho a altres centres 
on hi viuen mares amb infants. Sempre, pe-
rò, amb la participació dels infants.

Com a docent i activista, quines creus 
que són els principals “estigmes” que 
tenen els estudiants?
El que veig és una manca de motivació ge-
neral, però també penso que estigmatit-
zem molt els joves. Crec que com a refe-
rents hem de repensar què és el que fem 
davant d’aquesta manca motivacional. 
Perquè, en realitat, quan poses als joves a 
treballar amb allò que els mou, la nostra 
conclusió basada en l’experiència és que 
són imparables.
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Hem perdut 
la raó?

Cada cop més les 
emocions primen per 

sobre de la voluntat de 
raonar. I la raó és cada 

cop més desprestigiada. 
Com podem revertir 

aquest procés?

OPINIÓ 

Anna Pagès 
Per una nova 

Il·lustració

ENTREVISTA

“La raó ensopega amb la 
irracionalitat del món i topa 

contra el poder i la força” 
Gerard Vilar

ENTREVISTA

“La raó està malalta 
perquè s’aplica a 

finalitats irracionals”
Norbert Bilbeny

ENTREVISTA

“L’assalt a la raó té 
motivacions que  

afavoreixen el 
conformisme”

Francisco Erice

OPINIÓ

Gonçal Mayos
Fem un ús saludable  

de la ment? 



Dibuixant sobre el tema

TONI BATLLORI
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Què és la raó? 
La raó no és res substantiu. Perquè al-
menys, avui en dia, nosaltres diem que la 
raó és quelcom que s’ha de fer entre tots. Pe-
rò no sempre ha estat així. En el món antic, 
els grecs i romans, sí que creien que hi havia 
un ordre en el món al que anomenaven raó. 
Aquest és un mot que ve del llatí ratio i els 
grecs en deien logos. Malgrat la diferència 
de conceptes, tots creien que hi havia un or-
dre en el cosmos, i això era la raó.

I no ha evolucionat el terme? 
Quan va venir el cristianisme, la raó va pas-
sar a ser l’ordre creat per Déu i Déu mateix. 
Si llegim l’Evangeli de Sant Joan, la prime-
ra frase diu: “Al principi era la raó” (explíci-
tament a les escriptures hi diu logos, però ja 
hem dit que pels grecs això era la raó). Per 
tant, durant molts segles, la civilització sí 
que ha pensat en un ordre que era la raó. El 
mateix passa a Orient, per exemple a la Xi-
na. El confucionisme parla d’una visió del 
món on hi ha una raó que els pensadors con-
fucians es van dedicar a explicitar i concre-
tar en la seva literatura. 

d’una determinada manera, a la que ell 
anomena raó. I escriu tres crítiques on in-
tenta superar el punt de vista merament 
subjectiu. I aquest autor ens posa en el ca-
mí del pensament contemporani, on la raó 
ja no és una sinó que són moltes. 

Hi ha diferents tipus de raó? 
Naturalment. La raó que impera en la cièn-
cia, la tecnologia o l’economia, no és la ma-
teixa que impera en la raó pràctica. Segons 
Kant hi ha una forma de racionalitat inter-
subjectiva, que es basa en la llibertat i el res-
pecte a l’altre... I després hi ha la raó estèti-
ca que no se sap ben bé què és, però que se 
centra en una forma de racionalitat que no 
es basa en principis, lleis i normes, sinó que 
funciona en casos singulars i concrets. 

Hem passat doncs d’una raó objectiva a 
una subjectiva?
Si els antics defensaven una raó objecti-
va (ordre en el cosmos) i els moderns una 
raó subjectiva i individualista, a partir 
de Hegel, el que es busca és un concepte 
intersubjectiu. 

GER ARD VILAR

L’expert en Filosofia i Teories de les Arts assegura des dels inicis del 
segle XXI la pèrdua de la raó s’ha fet més evident i, alhora, recalca la 

necessitat de lluita així com la seva aplicació a tots els camps del saber.

TEXT: ORIOL TORO  / FOTOS: SERGIO RUIZ

“La raó ensopega amb 
la irracionalitat i topa 

contra el poder”

Es produeix un canvi en el món modern? 
En el món modern, sobretot en el Renaixe-
ment, es va començar a substituir la creen-
ça que hi havia una raó en el món per una 
concepció subjectiva de la raó. Així neix el 
que avui anomenem la raó instrumental, és 
a dir, la capacitat de saber què és allò bo 
per a mi i els meus. Aquest concepte és el 
que trobem en Hobbes al Leviatan. Ell ens 
explica que els humans som individus que 
estem en estat de natura en oposició els 
uns dels altres, lluitant entre nosaltres, i 
que som capaços de calcular què és el que 
més ens convé. Com que el que ens convé 
és tenir un mínim de seguretat, cedim una 
part de la nostra llibertat al poder que és 
l’estat, el Leviatan. Això és la raó: la facul-
tat que tenim cadascun de nosaltres per 
calcular què ens convé.  

Kant també hi va reflexionar... 
Altres pensadors moderns van intentar 
un concepte de raó no tant subjectiva. 
Kant, que és qui culmina una mica aques-
tes concepcions subjectives de la moder-
nitat, creu que tenim la ment formatejada 
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I com es concreta això? 
Hegel va creure que les interaccions entre 
els éssers humans tenen una lògica (la raó 
governa el món), i que aquesta raó apun-
tava a desenvolupar la filosofia, la ciència, 
l’estat modern i la història que avança cap 
a la realització de la llibertat de tots. Això 
és la filosofia de la història, bàsicament. 
Aquesta realització de la llibertat, és rao-
nable, és desitjable, però la història no ne-
cessàriament avança cap aquí. Els dos úl-
tims segles d’experiència històrica ens 
demostren que la realitat és molt més com-
plexa que tot això. 

Hi ha algú que tingui la raó? 
Una de les formes en les quals la filosofia 
contemporània explica la raó és en el camp 
del llenguatge. Per exemple, Habermas 
ens diu que l’única forma de racionalitat, 
a part de la instrumental, és la raó comu-
nicativa, en el seu ús dialògic. I en aquest 
sentit, quan un conjunt de científics discu-
teixen si en el centre de la galàxia hi ha un 
forat negre o no, uns donen unes raons i els 
altres en donen unes altres. Es produeix ai-
xí un joc de reconèixer el millor argument. 
Si hi ha un acord, hi ha un consens en aquell 
aspecte mentre no es demostri el contrari. 
En aquest sentit, la raó la demana tothom 
qui diu alguna cosa i des d’aquest punt de 
vista, la raó no és que la tingui ningú, sinó 
que es fa entre tots. 

Hi ha un cert relativisme? És a dir, la 
raó universal seria la suma de raons 
particulars?
En la mesura en què es reconeixen els uns 
als altres, sí. Naturalment aquesta manera 
d’entendre el món i la raó és una mica pre-
cària. Moltes vegades algunes discussions, 
com les científiques, sí que funcionen, pe-
rò en altres àmbits, com per exemple en 
certes qüestiones ètiques, sabem que mai 
hi haurà acord. Hi ha qüestions a vegades 
que no són sintetitzables. Si davant trobes 
una persona no raonable, la cosa s’agreuja. 
Si mirem el món actualment, veiem com hi 
ha una gran manca de racionalitat. 

Vivim en una societat racional?
No. És a dir, hi ha aspectes racionals, i se-
gurament si ho comparem amb societats 
del passat, doncs hem guanyat. Per exem-
ple de l’època franquista a l’actual demo-
cràcia, hem fet un procés racional a millor. 

Si els antics 
defensaven una raó 
objectiva (ordre 
en el cosmos) i 
els moderns una 
raó subjectiva i 
individualista, a 
partir de Hegel, es 
busca un concepte 
intersubjectiu. 

Gerard Vilar és filòsof i 
catedràtic d’Estètica i Teoria de 
les Arts al departament de 
Filosofia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. També 
coordina el màster universitari 
d’investigació en Art i Disseny 
de l’Escola Eina. Des de 2017 
presideix la Sociedad Española 
de Estética y Teoría de las 
Artes. És autor de diversos 
llibres, entre els quals Raó i 
marxisme (1979), Discurs sobre 
el senderi (1986), La razón 
insatisfecha (1999) i Las razones 
del arte (2005).

A CAVALL DE L’ART
 I DE LA FILOSOFIA
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I això és fruit de l’aplicació de la raó? 
Jo crec que sí. El què passa és que la raó en-
sopega amb la molta irracionalitat que hi ha 
al món i topa contra el poder i la força. Es va 
intentar raonar amb Putin durant mesos, si-
nó anys, abans que esclatés la guerra, però si 
davant tens un autòcrata que usa la raó ins-
trumental, la dels mitjans, i no és racional en 
relació als fins, la raó dialògica és impotent.

En funció de qui executa la raó i de qui la 
interpreta, la conclusió varia? 
Això es veu molt clar en el cas de la justícia. 
Ja que és interpretada de diferents mane-
res. Sí que és cert que el dret té una racio-
nalitat hermenèutica d’interpretació de les 
lleis, però es cometen moltes injustícies en 
nom de la llei. Per tant, el concepte de raó és 
un vell concepte de la filosofia que s’ha inter-
pretat de diferents maneres i que se seguirà 
interpretant de moltes altres. Designa algu-
na cosa que és i que és molt necessària, però 
que és limitada i precària. 

Estem en un moment de descrèdit de la 
raó? 
Crec que no tant, no. Depèn del què par-
lem. Si parlem en un pla filosòfic o a nivell de 
carrer. 

Comencem pel pla filosòfic, doncs.
A nivell filosòfic, el concepte de raó va ser 
molt desprestigiat en l’època de la postmo-
dernitat, és a dir, en els anys 80 i  90 i fins en-
trat aquest segle. A partir de l’11-S del 2001, i 
la segona guerra de l’Iraq, la crisi econòmica 
del 2008... hi ha un gir en la filosofia, on hi ha 
un retorn del respecte pel concepte de raó. 
Perquè als anys 80 se’l considerava un con-
cepte totalitari, metafísic, juntament amb 
el concepte d’ésser, de Déu, dels vells con-
ceptes de la metafísica, de la realitat. Pen-
sadors com Foucault, Derrida, Lyotard... 
de la filosofia postmoderna, eren crítics de 
la raó, malgrat feien una filosofia que prete-
nia ser més racional que les altres. Per tant 
vivien en una certa contradicció performa-
tiva. Però un cop entrat en segle XXI, els fi-
lòsofs es van adonar que desfer-se de la raó 
era un error i per tant, en filosofia, hi ha un 
retorn del concepte de raó que segueix sent 
un concepte central. Per mi és el concepte 
fonamental. 

Què seria el més racional a l’hora 
d’actuar? 
Cal que canviem els nostres hàbits. Els nos-
tres fins vitals. Això seria el més racional. 
Ara bé, que ho fem o no dependrà de moltes 
coses. A vegades les coses arriben a la força 
i d’altres no. Veurem què passarà.  

Què ens impedeix actuar racionalment? 
Són diverses coses. Cadascun de nosaltres 
té uns valors. I pensem en què consisteix la 
vida bona. Volem tenir un bon cotxe, poder 
fer  vacances, tenir un bon sou, viatjar tant 
com puguem. I aquestes formes de vida, les 
perseguim amb els mitjans que tenim. És a 
dir, usem la raó instrumental per aconse-
guir-ho. Però si no canviem els valors, els 
fins, si no canviem la nostra concepció de 
la vida bona, si no acceptem que cal fer re-
núncies, no canviarà res. Encara estem en 
un concepte que ens va oferir la societat de 
consum estesa des dels EUA i adoptada a 
Europa. 

Allò possible ens allunya d’allò real? El 
voler ens fa perdre la raó?
Sí, i ens fa comportar-nos irracionalment. 

Actualment, quines conseqüències tin-
dria actuar massa racionalment?  
Canviar una concepció de la vida desitja-
ble no consisteix només en ser racional. La 
racionalitat té un dimensió que a cops no 
s’esmenta i que té a veure amb la invenció 
i la creació. A la vida, per canviar de fins 
no cal només fer renúncies i decréixer, si-
nó que cal inventar noves formes de vida 
adaptades als nostres temps, adequades 
a les tecnologies que val la pena que man-
tinguem. Coses com que tothom tingui un 
cotxe... això s’acabarà, no té cap sentit. Pe-
rò, per exemple, tot el món digital es man-
tindrà, dins el concepte de futur de la vida 
desitjable. 

La societat de la immediatesa en la qual 
vivim ens deixa temps per raonar? I ser 
racionals? 
Molt poc! Totes aquestes tecnologi-
es com el Metavers estan ja aquí i enca-
ra no hem discutit èticament sobre el te-
ma. La llei i les reflexions ètiques sempre 
van una passa enrere de la realitat i del 

Tot s’ensorra amb 
la caiguda de les 
Torres Bessones. 
Les guerres es 
multipliquen i el 
sistema és més 
irracional des de la 
crisi del 2008. Jo 
crec que a nivell 
popular, la raó és 
més ‘desideratum’ 
que altra cosa 

I a nivell de carrer?  
A inicis del segle XXI, ha passat una mica al 
contrari del què ha passat amb la filosofia i 
que estàvem comentant ara i és que la gent 
creu que el món és cada vegada més irraci-
onal. Suposo que és perquè s’havien des-
pertat moltes expectatives amb el progrés 
econòmic i l’organització dels estats... En el 
fons ja estàvem al final de la història concep-
tual. La democràcia havia triomfat, l’econo-
mia capitalista estava més o menys regula-
da... i, de cop, tot s’ensorra amb la caiguda 
de les Torres Bessones. I les guerres es mul-
tipliquen i es veu que el sistema és irracional 
a partir de la crisi del 2008. A nivell popular, 
jo crec que la raó és més desideràtum que al-
tra cosa. 

Ens aniria millor la vida si apliquéssim la 
raó en el nostre dia a dia?
Sí, efectivament. La qüestió és com apli-
car-la. El que sabem de la raó avui en dia té 
uns límits.
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desenvolupament cultural. I la racionali-
tat de l’ús de les noves tecnologies és quel-
com que veiem un cop s’han implementat; 
és llavors quan li comencem a trobar tots 
els problemes. 

Això va en detriment d’actuar racional-
ment en les nostres accions?
Penso que l’educació aquí té un paper 
important. Cal educar els infants en l’ús 
conscient de les noves tecnologies.  

Caldria treballar més els processos de 
raonament a les escoles? 
Crec que sí. No sé en quina matèria con-
creta, però sí, sens dubte cal dotar l’alum-
nat d’instruments d’autoconsciència. Per-
què això ens manca, avui en dia. Val la pena 
cultivar la raó, però tenim forces molt po-
deroses en contra. Malgrat tot, encara que 
la raó tingui les seves limitacions, això no 
ens ha de dur al pessimisme. Hem de se-
guir treballant per un món més racional. 

Som massa utòpics i idealistes?
Sí, i a vegades derrotistes també. Jo 
sóc un ferm defensor del projecte de la 

Il·lustració. Tenir una societat d’homes i 
dones lliures i iguals capaços de ser feliços 
mitjançant el cultiu de la raó. I la raó per mi 
és la ciència, la tècnica, el dret universal i 
igualitari, és la democràcia, és l’art lliure, 
el pensament filosòfic crític... ara, el que 
veiem és que el que ha nascut com a raó 
s’acaba cosificant i convertint en alguna co-
sa institucional i anquilosada que necessita 
ser revisada. La tècnica ens ha permès vo-
lar, però també crear bombes per destruir. 

Per tant, la raó no es pot deslligar de la 
moral? 
No es pot deslligar la raó del pensament 
crític, que inclouria una ètica, una moral... 
l’ètica no la podem entendre com l’enteni-
en històricament els catòlics, per exemple. 
Avui en dia és pensament crític. Totes les 
formes en què es manifesta la raó són limi-
tades. Des de fa vint o vint-i-cinc anys es-
tem discutint si a l’univers hi ha un 25 per 
cent de matèria fosca. Però no s’acaben de 
posar d’acord, perquè no hi ha proves, és 
clar. I pot ser que sigui cert o no. Per tant, 
la raó té els seus límits. La creença en una 
raó com a quelcom absolut, pertany a un 

passat que ens queda bastant lluny. El con-
cepte de raó és un concepte plàstic que so-
vint utilitzem com una metàfora. 

La raó es pot aplicar a tots els camps? 
En el meu últim llibre Disturbis de la raó, 
defenso diferents formes d’art contempo-
rani que es coneixen amb el nom de recer-
ca artística, és a dir, on els artistes es con-
sideren a si mateixos investigadors que 
produeixen coneixement crític. La recer-
ca artística qüestiona que el coneixement 
sigui quelcom exclusiu de la ciència o de la 
racionalitat teòrica. L’art també és una for-
ma de coneixement. Les pràctiques artísti-
ques d’aquesta recerca qüestionen l’ordre 
establert. A vegades sembla que els artis-
tes són merament creadors i que no pu-
guin ser investigadors. Per tant, la raó és 
aplicable a tots els camps. 

La raó viu condicionada pels egoismes o 
les humilitats personals?
Sí, i també pels prejudicis. Perquè molt so-
vint jo sé que racionalment cal fer una co-
sa, però egoistament me’n convé més avi-
at una altra. 
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Filòsof, assagista i professor a la Universitat de Barcelona 

GONÇAL MAYOS

FEM UN ÚS SALUDABLE  
DE LA MENT?

P
roposo interpretar la qüestió ‘Per què hem per-
dut la raó?’ en el sentit de per què hem perdut 
el seny o el senderi? I –encara millor– de si en 
les societats avançades estem fent un ús salu-
dable de la ment o del pensament? Estem fent 
servir en sentit ampli el terme raó per a refe-
rir-nos al bon funcionament del conjunt de les 
facultats humanes. 
     El pensar que anomenem racional sol pres-
suposar el bon funcionament harmònic i equi-
librat del conjunt de les diverses facultats 
humanes, ja que remet  a molts tipus de raona-

ments força complexos i diversos. Inclou, per exemple, fer 
càlculs, determinar causes i conseqüències dels fets, ava-
luar fins considerar el pes dels diversos valors a tenir en 
compte, evitar els prejudicis, no caure en fal·làcies cogniti-
ves i inclús vigilar perilloses argumentacions del tipus que 
els fins justifiquen els mitjans. 
 Com veiem, l’enteniment inclou molts tipus diversos 
de judicis, argumentacions i apreciacions. Per això els clàs-
sics consideraven la prudència com la facultat superior i 
més decisiva al tenir en compte la totalitat dels factors re-
llevants i evitar que els uns eclipsin els altres. En aquesta 
línia, Aristòtil defensa el ‘savi’ punt just, ja que a cada vir-
tut –per exemple la valentia– li corresponen dos vicis per 
excessos contraposats –la covardia i la temeritat. 
 La història ha mostrat que molts dels problemes dels 
projectes racionals humans provenen d’una ambició dog-
màtica i no prudencial, per això Hölderlin avisa de què pa-
radoxalment “quan els humans han volgut convertir l’Es-
tat en el seu cel, sovint l’han acabat convertint en el seu 
infern”. Per a evitar errors similars, els clàssics van formu-
lar el savi consell “res en excés” que demana evitar la des-
mesura, la unilateralitat i el desequilibri de cap facultat, 
per bona que sigui, incloent-hi la raó. Igualment, Spinoza 
aconsellava desenvolupar una mens sana in corpore sano. 

 Cal evitar caure, doncs, en la fredor i en la unilateralitat 
racional excessiva, la qual sol ser característica del com-
portament de psicòpates i paranoics. Car sovint mostren 
una coherència lògica espaordidora però, com que sempre 
la focalitzen en una única direcció o idea obsessiva; acaben 
convertint la vida en un desori. 
 L’exemple famós de John Forbes Nash ens avisa que 
inclús Una ment meravellosa com la seva, capaç dels des-
cobriments que li van fer guanyar el Nobel de Economia el 
1994, pot tenir una gravíssima crisi paranoica com la narra-
da en les homònimes novel·la de Sylvia Nasar i pel·lícula de 
Ron Howard. Allí veiem que, inclús una ment poderosíssi-
ma, només va aconseguir sortir de la paranoia conspirati-
va, parcialment, gràcies a molta ajuda i a llargs esforços. 
 És també molt emblemàtic l’inquietant però entranya-
ble personatge de Sheldon Cooper a The Big Bang Theory. 
Però, per a destacar casos reals, mencionarem l’explicat 
pel neuròleg Antonio Damásio d’un malalt amb una lesió 
cerebral molt concreta que, no li afectava el raciocini es-
tricte, però sí la presa racional de decisions. 

Una sèrie inacabable de pensaments nimis
Resulta, per exemple, que quan es tractava d’escollir la da-
ta per a la propera sessió mèdica, el pacient entrava en una 
sèrie inacabable de raonaments sovint nimis a favor i en 
contra de les diverses dates. Els metges, cansats de veure 
que mai no acabava ni podia prendre una decisió, inevita-
blement havien d’interrompre’l després d’un temps pru-
dencial i simplement demanar-li directament: “Llavors 
confirmem el dia X?”. En aquell moment el pacient –al qual 
això li passava en pràcticament totes les decisions i que en 
estar en tractament tenia molta disponibilitat de temps– 
solia contestar simplement: “D’acord, m’ho apunto”. 
 Allò sorprenent d’aquest cas neurològic és que el pa-
cient podia raonar amb plena normalitat, però no po-
dia aturar per si sol el procés de raonament, el qual és 
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potencialment infinit, ja que sempre hi ha possibles 
consideracions addicionals a incloure. En la interpre-
tació del cas, el doctor Damásio conclou que el pro-
blema, que tenia el pacient per a detenir el seu procés 
deliberatiu, no provenia estrictament del neocòrtex si-
nó que tenia afectada una funció emotiva límbica en-
carregada de tallar l’argumentació racional quan dei-
xava de tenir sentit emocional mantenir-la oberta 
indefinidament. 
 Avui, les teories neurològiques més avançades ten-
deixen a destacar la coimplicació complexa de tot el sis-
tema nerviós i orgànic (incloent hormones, etc.) en la ma-
jor part de les grans funcions orgàniques, incloent-hi les 
cognitives més altes. Concretament aquestes es deixen 
de considerar com a patrimoni exclusiu del neocòrtex, 
com passava fa unes dècades, i es pensen dins d’un mo-
del molt més complex i interrelacionat.
 Per això, el neurocientífic David Eagleman descriu el 
funcionament del cervell com un molt complex conjunt 
de nodes connectats entre si, sense que –en contra del 
que se solia pensar– hi hagi cap centre únic ni tot pode-
rós de control. La major part de les funcions s’executen 
interrelacionant de forma força horitzontal diversos no-
des, sense que sempre predomini un o el mateix, és a dir, 
sense que la decisió última pugui situar-se permanent-
ment en un únic punt. 
 Eagleman usa l’exemple –en part irònic– de les comis-
sions i diversos òrgans que estructuren un Parlament de-
mocràtic, els quals no sempre actuen mecànicament de 
dalt a baix. De fet, els més eficaços manifesten una no-
table flexibilitat, horitzontalitat i autonomia que explica 
que –tant els cervells com els Parlaments– puguin adap-
tar-se a molt diverses circumstàncies, incloent-hi reptes 
nous i no previstos amb anterioritat. 

Avui fem un ús més insà de la raó?
Respecte a la qüestió de si actualment hi ha indicis d’un 
ús més insà de la raó, crec que es perceben indicis pre-
ocupants. En molts sentits les societats avançades es 
mostren molt influenciables per les tecnologies digitals 
i, especialment, per les xarxes socials telemàtiques, ja 
que fàcilment exacerben tendències perilloses. Tot indi-
ca que no són fenòmens nous sinó que tenen antecedents 
en comportaments tradicionals, però que es produeixen 
més forta i descontroladament en entorns online com les 
xarxes socials. 
 S’hi constata la menor eficàcia dels mecanismes in-
hibitoris de l’agressivitat que funcionen en un entorn ca-
ra a cara i, per tant, un gran augment de l’agressivitat fà-
cil i de la intransigència gregària; del seguidisme acrític 
dels prejudicis grupals i del principi d’autoritat (cons-
tatats en els experiments clàssics de Milgram); de l’ac-
ceptació banal de comportaments malvats que Hannah 
Arendt va analitzar a Eichmann a Jerusalem; de l’accep-
tació acrítica de fakenews (que van més enllà de les su-
persticions tradicionals) i del creixement de fenòmens 
de postveritat. 

Gonçal Mayos és filòsof i professor de la UB. Actualment 
dirigeix l’Open Network for Postdisciplinarity i 
Macrophilosophy (OPEN-PHI) i presideix el Liceu de 
Filosofia Joan Maragall

 Són entorns doncs on s’exacerben tendències perillo-
ses (‘culpables’ deia acusadorament Kant) ja destacades 
tradicionalment perquè, en termes de l’antropòleg Edgar 
Morin, dins de l’homo sapiens hi ha també inscrit un homo 
demens. Malgrat, que la humanitat ha evolucionat cap a la 
raó, això no l’ha allibera totalment de la barbàrie i de les 
ombres, sinó que sovint les recrea en i a través de la raó. 
 Aquestes ombres poden ser interpretades de forma 
oposada segons la implicació que hi pot tenir la raó, com 
s’expressa implícitament en el famós gravat de Goya amb 
el lema ‘El sueño de la razón engendra monstruos’. És inter-
pretable alhora com: “és quan la raó dorm i per tant deixa 
d’actuar que apareixen els monstres”; però es pot interpre-
tar també com: “és quan la raó té [certs] somnis, que ella 
engendra monstres”. Cal recordar que, al llarg de la histò-
ria, els somnis de la raó han estat interpretats unes vegades 
més com “fantasies que res tenen a veure amb la raó” i, d’al-
tres vegades, com a “ideals fanatitzats característics de la 
raó”.
 Cal continuar aprofundint en aquestes qüestions a par-
tir de l’enorme complexitat que, cada vegada més, desco-
brim darrera de la raó i de la ment humanes.

La història ha mostrat 
que molts problemes 
dels projectes ‘racionals’ 
humans provenen d’una 
ambició dogmàtica i no 
prudencial; per això, 
Hölderlin avisa que 
paradoxalment “quan 
els humans han volgut 
convertir l’Estat en el seu 
cel, sovint, l’han convertit 
en el seu infern”
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Al seu article publicat en el número 200 
de la revista Valors dedicat a la madure-
sa de la societat afirmava: “El món és ir-
racional”. Què està passant amb la raó?
La raó pateix, com sempre. Hi és, però està 
malalta. És un malalt òbviament viu, actiu, 
però és un malalt. Tampoc sé si mai ha tin-
gut salut, ja no dic “plena salut”, però sos-
pito que no: la raó sempre ha estat malalta. 
Ara bé, és un malalt que alguns volen aca-
bar d’enterrar i d’altres no: tracten de reva-
loritzar-la i tornar-la a la salut. I així estem, 
entre els irracionals i els que no ho són o no 
aspiren a ser-ho. Aquests últims, per no dir-
los “racionalistes”, els anomeno “la gent ra-
onable”. Avui la raó està a cavall d’una llite-
ra pendent de dues intervencions: la que 
pretén ensorrar-la i la que vol refer-la. 

Vol dir que encara no hem perdut la raó? 
No, ni de lluny! Afortunadament, hi ha mol-
ta gent raonable i molts espais i moments 
de raonabilitat en el nostre món. Posar 
exemples seria inacabable, però també ho 
és la llista dels exemples contraris. El món 
és irracional i funciona amb uns valors i amb 
unes finalitats que, segons el meu parer, són 

irracionals. L’egoisme, la individualització, 
la preocupació per l’èxit per damunt de 
tot… Tot això ara és el que mou el món, com 
també les fronteres, la carrera militar i nu-
clear, la guerra, les corporacions industrials 
i financeres que no tenen cap sensibilitat i 
actuen d’una manera, fins i tot, antisocial… 
Malauradament, el món està governat pels 
valors més irracionals. I aquestes idees que 
governen el món, penso, són equivocades i 
perjudicials. I això passa perquè a les perso-
nes allò que ens governa són les emocions. 
Aquest és el nostre món. 

Hem banalitzat, d’alguna manera, la raó?
No. No l’hem banalitzat. Quan parlem de 
la raó, estem parlant de dues possibilitats. 
Per una banda, la raó és “racionalitat”, és 
a dir, la raó del comptar, la raó comptable. 
D’altra banda, hi ha el que s’anomena com 
a la “raonabilitat”, que no és el mateix que 
racionalitat. La raonabilitat seria el que en-
tenem per raó, que no sols compta, sinó 
que té en compte. De manera que les per-
sones, les institucions i els poders raona-
bles són aquells que tenen en compte a qui 
va adreçada la seva acció, per a què serveix, 

NORBERT BILBENY 

El professor, filòsof, escriptor i catedràtic d’Ètica a la Universitat de 
Barcelona diferencia els conceptes de “racionalitat” i “raonabilitats” 

associats a la raó i exemplifica per què encara no està tot perdut.
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 “La raó està malalta 
perquè s’aplica a 

finalitats irracionals” 
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quines conseqüències o efectes últims tin-
drà aquesta acció, etc. Així doncs, la racio-
nalitat és lògica, és la de l’optimització de 
l’interès, de l’eficàcia, del mercat, de l’eco-
nomia, l’interès individual… però la raona-
bilitat no, la raonabilitat va més enllà de la 
lògica i de l’eficàcia, sinó que té en compte 
la realitat, perquè es basa en el sentit de re-
alitat, en el sentit comú, en la sensatesa i en 
la vida i la dignitat de les persones. És a dir 
que, la primera, la racionalitat també hi és a 
les coses bones, però també en les dolentes. 
En canvi, la raonabilitat només hi és en allò 
que és bo. Seria una contradicció dir que és 
dolent (entenent per dolent com allò que fa 
mal) allò que és raonable. 

Perdre la raonabilitat seria equivalent a 
viure com a ignorants de la realitat?
Sí, com a ignorants de l’existència, dels 
drets i de la dignitat dels altres. Seríem ig-
norants del que és obrar amb sensatesa, és 
a dir, amb una mesura que ens faci tenir en 
compte no solament els mitjans sinó també 
els fins i l’equilibri entre una cosa i l’altra. I 
aquesta ignorància seria pitjor que la de sa-
ber comptar (ignorància racional), perquè 
ignorar la realitat és ignorar a la persona. 

I perdre la ignorància també seria per-
dre la capacitat de debatre. 
Sí, perquè si no hi ha sentit de realitat si no 
hi ha sentit comú ni sensatesa. No podem 
debatre ni donar opinió, perquè no som ca-
paços de basar-nos en els fets ni tenir un 
criteri, una argumentació per respondre o 
mantenir un intercanvi d’opinions dins d’un 
intercanvi pacífic i entenedor…

Avui a les xarxes socials tothom pot dir la 
seva. Aquest contingut massiu està afec-
tant a aquesta desconfiança a la raó?
Sí, i tant! Està perjudicant i molt. Les xarxes 
socials estan beneficiant en algun aspecte 
la raonabilitat, però també la perjudiquen. 
També beneficien a la racionalitat, ja que 
les xarxes ens permeten buscar feina, sa-
ber quin medicament ens convé més, aten-
dre els bons consells en el sentit més pràc-
tic i utilitari… De manera que compleixen 
una funció de la raó tant en el seu aspecte 
més instrumental de “racionalitat” com en 
el seu aspecte més valoratiu, el de “raona-
bilitat”. Ara bé, hi ha un altre aspecte de les 
xarxes socials que és contrària a les dues di-
mensions de la raó, la racional i la raonable, 
que és quan entrem en la irracionalitat. És 

Les xarxes socials 
no mereixen el 
nom de “socials”. 
Potser n’hauríem 
de dir “xarxes 
digitals”. L’adjectiu 
“social” ha quedat 
tocat amb els usos 
lamentables que 
se’n fan. 

a dir, en la demonització de l’altre, la igno-
rància, l’engany, l’insult, l’amenaça, la mani-
pulació, etc. Tot això fa que les xarxes soci-
als siguin terribles i que no mereixin el nom 
de “socials”. Potser les hauríem de nomenar 
com a “xarxes digitals”, i deixar-ho així. Mal-
auradament l’adjectiu de “social” ha quedat 
tocat amb les xarxes i molts dels seus usos 
lamentables i, de vegades, criminals. 

Alguns experts afirmen que la pèrdua de 
la raó és la creació d’un monstre, partint 
de la base que la raó i el raonament és el 
capital fonamental de l’ésser humà. Vos-
tè comparteix aquesta idea?
Sí. El que no comparteixo és la premissa 
de què hem perdut la raó. Si efectivament 
fos així, encara que jo no ho penso, estarí-
em alimentant un monstre, això està clar. 
No sabríem per a què estem fent servint la 
tecnologia, perquè s’inverteix en ciència o 
en exploració de l’espai, no sabríem res de 
la qüestió de l’armament, o l’experimenta-
ció amb embrions... La pèrdua de la raó pot 
ser terrible. Ara bé, hi ha molts espais i mol-
tes situacions que ens han de fer concloure 
que no hem perdut del tot la raó. Exemples 
de tot això els trobem quan ens preocupem 
per l’economia sostenible, quan volem que 
la societat sigui democràtica, quan ens con-
cerneix la solidaritat, quan hi ha moviments 
de cooperació internacional, quan hi ha ci-
entífics que actuen amb consciència… Tot 

això em fa pensar que, afortunadament, en-
cara no hem perdut la raó. Això sí, la raó es-
tà malalta perquè un determinat ús (la raci-
onalitat) s’està fent servir per a l’aplicació 
de valors i finalitats irracionals. 

Ara “tot és possible”. Tot està al nostre 
abast. La possibilitat d’accedir a qualse-
vol cosa ha afectat a la raó?
Si, hi ha aquella frase de “tot és possible 
i tot està per fer”... Déu n’hi do. Compar-
teixo més la segona part, la que “tot es-
tà per fer”. Afortunadament, no tot ha de 
ser possible. Hi ha experiències i experi-
ments, concretament, de la ciència i de la 
tecnologia que sabem que poden tenir lloc 
i efecte, però que no volem que ni tinguin 
lloc, ni efecte. Com ara certes investigaci-
ons sobre el cervell humà o els embrions, 
o determinades investigacions per la colo-
nització i exportació dels pols de la terra, o 
de l’espai. És a dir, aquestes coses, tot i que 
siguin possibles, no volem que ho siguin. I 
aquí ens topem amb un dels desafiaments 
d’avui que té l’ètica i la ciutadania: què vo-
lem que sigui possible i què no? 

Quin futur ens espera si cada vegada 
sembla que arraconem més la raó i, d’al-
tra banda, què podem fer per capgirar 
la situació?
Bé, el present i el futur estan units per la 
preocupació. Sempre hem d’estar alerta i 
ser curosos. Aquest és el futur que ens es-
pera, però és interminable, si la Terra i els 
terrícoles continuem –que això espero– 
sempre, el present i el futur serà preocu-
pant. I, de fet, mai ha de deixar de ser-ho, 
ja que sempre hem d’estar alerta i tenir cu-
ra amb tot. Ara bé, el que sí que em posa en 
un estat d’alerta és que la raó està malal-
ta, i això passa quan acaben governant els 
irracionals. El futur que ens espera és un 
futur on haurem de continuar lluitant, no 
més que en dècades passades –si pensem 
en el temps dels nazis– però sí que hem de 
continuar lluitant sobretot contra la nega-
ció dels fets. I aquí és on la premsa agafa 
un paper importantíssim. Negar els fets és 
el pitjor que ens pot passar, així com aco-
llir-nos a les mitges veritats, a la ignoràn-
cia, a la mentida… El futur que ens espera 
és preocupant i alarmant, de manera que 
cal continuar lluitant com ha fet la huma-
nitat en l’Època Moderna per salvaguardar 
la constància dels fets. Cal assenyalar-ho 
tot, i aquí, la premsa té un paper clau.   
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E
ls moviments educatius de les darreres dèca-
des han subratllat la importància de les emo-
cions, més enllà dels continguts culturals dels 
que l’escola es fa càrrec. Aquesta tendència 
global ha adquirit una força i una intensitat ge-
neralitzades. Els currículums de competènci-
es en valors ho han incorporat en l’aprenen-
tatge. Defensen que les emocions dirigeixen el 
nostre comportament i són responsables del 
nostre benestar mental. Per emoció s’entén un 
substracte neuro-anatòmic que inclou els indi-
cadors bio-reguladors del cos. És un concepte 

directament associat a una aplicació pràctica de les teo-
ries localitzacionistes del funcionament cerebral i neu-
ronal. Les anomenades tècniques de bio-feedback, que 
contribueixen a l’autoregulació de la freqüència cardíaca, 
per exemple, gràcies a la tecnologia, en serien un paral-
lelisme útil. 
 Avui en dia, tot passa pel cervell com a òrgan rec-
tor. És el materialisme fisicalista de la postmodernitat. 
La psicologia positiva i el paradigma cognitiu-conduc-
tual s’han sumat a la tasca de pensar el comportament 
com el resultat d’un estímul propioceptiu. A nivell edu-
catiu, s’han multiplicat els programes escolars segons 
els quals les emocions permeten una millor adaptació o 
ajustament dels  i les alumnes a l’entorn escolar i a si ma-
teixos. La teoria de les emocions considera, a més, que hi 
ha una correspondència unívoca entre el llenguatge i la 
conducta. En la línia del que les teràpies cognitivo-con-
ductuals practiquen, es tracta de pensar “com ens sen-
tim” per a identificar un únic comportament relatiu a un 
únic mot que el defineix. Per això es fan servir els emo-
ticons. S’identifica una expressió concreta amb una pa-
raula: trist, content, enfadat. Gràcies a les emocions, se 

suposa que esdevenim persones socialment hàbils per 
a obtenir una satisfacció en la nostra manera d’estar en 
el món i relacionar-nos amb els altres. Cadascuna de les 
emocions que es categoritzen, s’identifiquen i es “reco-
neixen” tenen una connotació individual: interior i exte-
rior van a la una.
 Aquesta teoria adaptativa s’ha estès i ha contribuït 
a la colonització massiva de la Pedagogia per part d’un 
determinat tipus de Psicologia del comportament i de la 
instrucció. Ja fa temps que la psicologització de l’educa-
ció ha simplificat de manera reduccionista l’experiència 
escolar, convertint la Pedagogia en serventa dels seus in-
teressos encoberts. La diferència fonamental entre un 
fet (com podria ser una emoció) i una experiència no es té 
en compte. L’experiència incorpora el malentès i l’impre-
vist. També considera que no tot s’aprèn i que hi ha coses 
que es viuen en relació. La relació amb els altres, amb to-
ta l’ambigüitat que la caracteritza, forma part ineludible 
de tota experiència. En els fets empírics o en les evidènci-
es, en canvi, hi ha una assignació, no pas una vivència. Les 
emocions, encara que es puguin intercanviar o compar-
tir, no incorporen la dimensió moral, és a dir, relacional.
 Quan Pascal digué, als Pensaments: “El cor té raons 
que la raó ignora” no volia pas dir que prescindir de la 
raó fos una manera d’accedir a les raons del cor, perquè 
el cor també té raons: les seves. Aquestes raons del cor 
no són pas les emocions. Al diàleg Protàgores, Sòcrates 
fa front a un jove apassionat que vol conèixer Protàgores 
perquè és el gran influencer de l’època. El jove ha desper-
tat Sòcrates a la matinada, de mala manera, perquè vol 
que l’acompanyi a l’àgora a escoltar Protàgores, el gran 
sofista. Sòcrates és murri. Intenta frenar la passió del jo-
ve. El convida a fer una volta per fora abans d’enfilar cap a 
l’àgora. Intenta que “entri en raó”. Llavors li pregunta no 
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pas “com se sent” sinó “què s’hi juga en tot plegat”. Vol 
que senti una mica menys i pensi una mica més.
 L’educador és qui posa distància en la immediatesa o 
les urgències de l’educand. Entén la passió, però no li dona 
suport de manera arbitrària. La filtra amb raons. Raons ir-
reductibles a un emoticon.

L’experiència de l’Emili
La raó sensible és un afer interessant que potser podrí-
em rescatar a propòsit de la situació actual. Ho trobem 
a l’Emili de Rousseau, publicat l’any 1762. Jean-Jacques 
Rousseau imagina un vailet, de nom Emili, i el tipus d’edu-
cació que hauria de rebre per anar bé. Rousseau no di-
buixa preceptes; descriu situacions, contextos de relació 
amb el món i amb els altres. De bell antuvi, deixa clar que 
cal educar la raó sensible. La sensibilitat es desenvolu-
pa per mitjà de la percepció i l’organització dels estímuls 
externs. El llenguatge fa d’organitzador, i més encara la 
llengua que parla la criatura. La llengua representa el 
món i li dona cos. Quan un infant anomena les coses amb 
paraules les designa, però no és suficient, perquè en tota 
llengua hi ha la connotació, que obre un espai pel matís, la 
polisèmia i l’ambigüitat. I perquè tota llengua contempla 
una alteritat sense la qual la comunicació no té cap sentit. 
Pel malentès i l’ambigüitat seguim parlant uns i altres. 
 L’Emili coneixerà els afectes quan comenci a relacio-
nar-se. Aquí s’introduirà l’educació de la sensibilitat:
“Per esdevenir sensible i compassiu, l’infant ha de saber 
que hi ha éssers semblants a ells que sofreixen el que ell 
ha sofert, que senten els mateixos dolors que ell ha sen-
tit, i d’altres dels quals ha de tenir la idea que també els 
pot sentir. Com ens podem deixar moure a compassió, si 
no és traslladant-nos fora de nosaltres i identificant-nos 
amb l’animal que pateix, tot abandonant, per dir-ho ai-
xí, el nostre ésser per adoptar el seu? Només patim en la 
mesura que jutgem que ell pateix; no sofrim pas en nosal-
tres, sinó en ell. Així doncs, ningú no esdevé sensible fins 
que la seva imaginació no s’anima a traslladar-lo fora d’ell 

mateix. Per estimular i nodrir aquesta sensibilitat incipi-
ent, per guiar-la o seguir-la en la seva tendència natural, 
què és el que hem de fer, sinó oferir al jove tota manera 
d’objectes sobre els quals pugui actuar la força expansi-
va del cor, objectes que el dilatin, que el projectin sobre 
els altres éssers, que el facin retrobar pertot arreu fora 
de si mateix, i apartar-ne amb cura els que l’estrenyen, el 
concentren i tensen el ressort de l’ésser humà? (…) Abans 
de saber què és estimar, l’Emili mai no ha dit a ningú: us 
estimo”. 
 Així doncs, Rousseau alerta els educadors del perill 
d’arrossegar els infants a fantasies de passions no viscu-
des, sobre les quals no es pugui enrahonar (paraula mag-
nífica que hauríem d’utilitzar més avui). La raó sensible 
s’oposa a l’educació de les emocions: allà on les emocions 
hi veuen correspondència, la raó sensible hi troba la vari-
ació; allà on les emocions descriuen l’individu, la raó sen-
sible reivindica el paper de l’altre; allà on les emocions as-
socien fets i paraules, la raó sensible s’obre al discurs, al 
context i a l’ambigüitat. Finalment –aquest seria el punt 
més rellevant– allà on les emocions disposen què cal fer 
per adaptar-se, la raó sensible proposa enrahonar sobre 
què és millor per a viure junts. 
  Promoure l’educació de les emocions en entorns edu-
catius avui és un error. Fem un mal servei a la cultura i a 
la pedagogia. La raó sensible es treballa des de i per mitjà 
dels continguts que s’ensenyen. Ja és hora que la pedago-
gia s’independitzi de la psicologia de l’autoajuda. Neces-
sitem més que mai una nova Il·lustració, que reivindiqui 
el paper de la raó sensible, de l’alteritat i de la moral.

Anna Pagès és professora de la Facultat de Ciències
de l’Educació Blanquerna-URL
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Actualment creu que vivim en un mo-
ment de descrèdit de la raó?
Sens dubte, encara que no és l’única època 
en què les tendències irracionalistes cam-
pen al seu aire (Lukács ho va denunciar a l’ 
“època clàssica” de l’imperialisme). Vivim 
en una època en què la desconfiança per 
l’“esperit” racionalista il·lustrat s’uneix al 
culte a allò que és emocional, al relativisme 
extrem, al cultiu incontrolable dels mites i 
al rebuig a la possibilitat d’entendre el món 
i actuar racionalment sobre ell. És terrible 
sentir a militants dels moviments identita-
ris dir que les seves pressuposicions respo-
nen a les experiències vàlides en si mateixes 
com a tals, que no poden estar sotmeses a 
l’escrutini racional, generant perilloses 
censures o limitacions al pensament crític.

Quines poden ser les causes d’aquesta 
pèrdua de la confiança cap a la raó?
Una, que és molt important, és la derrota 
dels projectes de reconstrucció del món so-
bre les bases pròpies d’una concepció raci-
onalista i, també, de la idea del progrés. I, 
curiosament, la pèrdua de la confiança en 
la ciència es recolza en teories relativistes o 

escèptiques. Dic curiosament, perquè l’au-
ge de les tecnologies basades en la ciència 
(construcció racional per antonomàsia) es-
tà transformant les nostres vides, proba-
blement, com mai s’havia fet. L’“assalt a la 
raó” té motivacions (inconscients o delibe-
rades) que tendeixen a desarmar el pen-
sament crític i a afavorir al conformisme 
social. Si no és possible entendre racional-
ment el món, menys encara ho és actuar de 
manera coherent sobre ell. L’irracionalis-
me també permet vehicular frustracions 
o sentiments de greuge d’un altre ordre, o 
aferrar-se a solucions simplistes per abor-
dar problemes d’explotació, desigualtat o 
marginació amb bases materials discerni-
bles, donant-los una interpretació psicolò-
gica o “culturalista”.

Quines conseqüències pot provocar 
aquest descrèdit de la raó?
Entre altres, la preventiva difusió de les ide-
es delirants i del “pensament màgic”; els 
exemples del terraplanisme, els moviments 
antivacunes i formes diverses de misticis-
me irracional, o l’auge de la “postveritat”, 
són bastant il·lustratives. També el rebuig 
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Hem perdut la raó?

a debatre els problemes, substituït per la 
falsa tolerància del “respecte a les creen-
ces alienes” o per la primícia de la lògica 
dels “sentiments”. Exemples actuals podri-
en desqualificar com “transfòbia” qualsevol 
crítica a les teories queer o a les solucions te-
rapèutiques que proposen; o desacreditar 
les crítiques de les tesis indigenistes extre-
mes que defensen la superioritat dels sa-
bers indígenes per damunt de la ciència o 
la Matemàtica moderna, les quals són en-
teses com a instruments de l’imperialisme. 
Políticament i socialment, cal destacar la 
pèrdua del pensament crític i la manipula-
ció de les persones a través dels moviments 
que cultiven l’emocionalitat que, a vega-
des, actuen en base amb uns objectius cla-
rament reaccionaris i, d’altres, suposada-
ment progressistes.

Vostè va publicar un llibre anomenat En 
defensa de la raó. Quin és el tipus de raó 
que cal defensar?
Cal defensar la raó com a instrument 
d’anàlisi, però també cal rebutjar el pre-
domini de l’emotivitat com a factor deter-
minant últim del comportament. Hem de 
qüestionar-nos la idea que les pròpies cre-
ences o identitats no poden estar sotme-
ses a una discussió. No hi ha res més ma-
nipulable i acrític que el sentimentalisme 
descontrolat. Això no vol dir que podem 
desarrelar els mites amb la simple raó, per-
què responen a interessos socials i a nivells 
culturals profunds; o que podem negar el 
paper històric dels sentiments compar-
tits en les accions col·lectives. Però és peri-
llós que l’emotivitat tingui l’última parau-
la. Deia Gramsci que hem de combinar el 
“saber” (dels intel·lectuals) amb el “creu-
re” (de les masses), i no hem d’ignorar les 
bases socials de l’emotivitat ni menyspre-
ar els sentiments de les classes populars, 
però tampoc podem renunciar l’objec-
tiu d’elevar-les a una consciència racio-
nal superior. Era el que Bakunin criticava 
a Marx –en una d’aquestes crítiques que 
és el millor elogi– quan deia que es dedica-
va a fer malbé els obrers convertint-los en 
raonadors.

Postmodernitat i raó són dos termes 
que no poden anar plegats?
El terme “postmodernitat” s’ha utilitzat 
de forma, a vegades, abusiva. Però és evi-
dent que tant com el diagnòstic d’una no-
va etapa històrica com en la seva condició 

La denúncia de 
l’irracionalisme i 
la defensa d’una 
concepció científica  
del món encara 
són essencials 
per vèncer 
els problemes 
que afecten les 
societats humanes

d’inspirador d’un determinat corrent de 
pensament (el postmodernisme) té el re-
buig de la raó il·lustrada en un dels seus 
punts centrals. Per només citar alguns 
exemples, Foucault identifica pensament 
racional amb “pensament rizomàtic”, que 
renuncia a la sistematització i la connexió 
racional dels factors. Els postmodernis-
tes “tercermundistes” defensen la superi-
oritat de pensaments indigenistes de base 
mística-religiosa sobre el pensament racio-
nal acusat de colonialista. Els polítics popu-
listes d’esquerres (cas de Laclau o Mouffe) 
defensen una acció política basada en les 
emocions. El pensament postmodern pot 
tenir algun element crític interessant, però 
el seu rebuig a la raó l’impregna d’un contin-
gut obscurantista perillós.

Hegel diu que “tot allò que és real és raci-
onal, i tot el que és racional és real”. Si és 
així, per què cada cert temps hem d’alçar 
la bandera en defensa de la raó?
Perquè l’irracionalisme és freqüentment –
com deia Luckács– la base de la reacció po-
lítica i ideològica i un enemic potencial de 
qualsevol societat democràtica o projec-
te emancipador. L’irracionalisme té bases 
socials i ideològiques que permeten la se-
va constant reproducció més enllà dels de-
bats i arguments. És el que, gràficament, 

de manera simplificada, deia Walter Ben-
jamin a propòsit dels mites: existiran men-
tre hi hagi un sol mendicant.

Històricament, la defensa a ultrança de 
la raó també ha tingut conseqüències 
devastadores. De la raó se’n sap fer un 
ús raonable?
No comparteixo les crítiques d’Adorno a la 
Il·lustració i a la “raó instrumental” i les se-
ves suposades relacions amb les grans bar-
bàries del segle XX, que més aviat relacio-
naria amb els pensaments irracionalistes 
o amb residus d’aquests. Sí que hi ha dos 
usos d’un cert pseudoracionalisme que 
em semblen perillosos. Un està lligat amb 
la legitimació dels colonialismes i neoco-
lonialismes; l’altre, amb la idea del homo 
oeconomicus, maximitzador racional, del 
neoliberalisme. Davant d’aquests usos il-
legítims de la raó, penso que no hem d’opo-
sitar-nos a la defensa d’allò emocional sinó 
la crítica (racional) a les seves antonímies i 
contradiccions. O, com deia Bourdieu, apli-
car una realpolitik de la raó, superant el ni-
hilisme irracional, però també la idea har-
monista ingènua (en Habermas i altres) de 
les virtuts gairebé taumatúrgiques del di-
àleg i la comunicació racional. La idea que 
expressava Brecht que el triomf de la raó 
implica el triomf dels que raonen, signifi-
ca que hem de cultivar el pensament crític, 
però, al mateix temps, si volem ser efica-
ços, cal eradicar les bases materials, soci-
als o culturals de l’irracionalisme.

La raó continua essent una resposta và-
lida per afrontar els problemes de la so-
cietat del segle XXI o ja no és suficient?
És just que hàgim deixat de creure en una 
espècie de “raó en marxa”, en un progrés 
permanent cap a una societat millor, pe-
rò la denúncia de l’irracionalisme i la de-
fensa d’una concepció científica i racional 
del món, el rebuig de l’obscurantisme i els 
subjectivismes radicals, encara són essen-
cials per tal de vèncer amb èxits els proble-
mes que afecten les societats humanes. Si 
no utilitzem la raó com a base per a la com-
prensió i la crítica del present i com a fo-
nament sòlid de projectes futurs, altres 
(aquells que planifiquen i controlen les 
nostres vides) utilitzaran la “raó instru-
mental” contra nosaltres. La batalla per 
la raó continua essent essencial en la lluita 
per a una societat democràtica i emancipa-
da, d’éssers humans lliures i iguals.
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El pluralisme 
Cada vegada el món 
és més plural, divers 
i tothom demana, 
legítimament, 
respecte. Ara bé, 
en què es concreta 
el pluralisme en el 
segle XXI?

La identitat 
nacional es 
fonamenta en 
la pluralitat 
i en el dret 
de cadascú a 
buscar el sentit 
de la vida i la 
felicitat

IGNASI LLOBERA
Dues maneres 
d’entendre la 
identitat nacional

QÜESTIONS  
ESSENCIALS

L
a filòsofa nordamericana Martha C. Nussbaum, 
al seu The New Religious Intolerance (2012), 
distingeix dues maneres d’entendre la identi-
tat nacional.
 En primer lloc, hi ha la identitat nacional ba-
sada en l’origen geogràfic, la llengua o la religió. 
Aquesta identitat nacional porta a l’homogene-
ïtzació i a l’assimilació cultural. I la nació es cons-

trueix en contra d’elements minoritaris que es perceben 
com a degenerats o, directament, en contra dels estran-
gers. Segons Nussbaum, aquesta manera d’entendre la 
identitat nacional és un constructe en bona part fictici. I 
és el paradigma dominant a Europa.
 Nussbaum constata que les nacions europees, de 
fet, ja són plurals, hi conviuen conviccions i religions di-
ferents. Per això proposa que abandonem la identitat 
nacional entesa com a homogeneïtat i que comencem a 
pensar-la des de la pluralitat. L’autora proposa que ba-
sem la identitat nacional en els ideals compartits i en les 
lluites compartides. Així entesa, la identitat nacional es 
fonamenta en la pluralitat i en el dret de cadascú a bus-
car el sentit a la vida i la felicitat a la seva manera. Segons 
l’autora, aquest és el paradigma dominant als EUA, Sud-
àfrica, l’Índia i Austràlia. Alguns d’aquests països fins i 
tot han inclòs la diversitat i la immigració com a trets es-
sencials de la seva identitat nacional.
 A la mateixa obra, Nussbaum afegeix que cultivar la 
imaginació és cabdal per aprendre a veure el món des 
del punt de vista de les altres persones. Això no vol dir 
necessàriament que haguem d’estar d’acord amb tot 
el que fan els altres, però sí que ens ajuda a respectar la 
seva manera de viure. L’autora ens convida a cultivar la 
nostra imaginació a tra-
vés de textos que potser 
ens resulten llunyans: 
Roger Williams, George 
Eliot o Marguerite de An-
geli. Quins llibres ens po-
drien ajudar a entendre 
millor la diversitat actual 
del nostre país? Una pro-
posta: la multipremiada 
obra de la vigatana Najat 
El Hachmi.



S
abeu aquell conte indi d’un elefant que tres 
persones descriuen pel tacte de maneres dife-
rents? Una n’assenyala la pell com una estora 
rugosa, l’altra els dos ullals, i la tercera el nas 
molt llarg. Un elefant és quelcom definit i pre-
cís; en canvi, les mutacions dels virus, l’univers 
en expansió, la societat líquida a la Bauman, les 
idees futures, o què hi ha després de la mort, 

són inabastables. 
 Tanmateix, sempre hi ha algú que ho veu tot clar i 
ho-sap-tot. Aquí ve a tomb l’analogia que usa Daniel In-
nerarity per a mostrar l’error d’autopercepció masclis-
ta. És l’home que es veu “normal”, l’únic possible, com 
si fos sense gènere o asexuat i, alhora, tolera les dones 
amb condescendència (o no). Innerarity denuncia amb 
aquesta analogia la (a)normalitat política d’un Estat 
amb nacions, llengües, i opcions distintes a la canònica 
ad usum. L’establishment espanyol respecta la pluralitat 
inherent a la democràcia (i a tot)?
 Russell veu en la Filosofia l’atot que aboca al dubte i fa 
pensar (bo i que a l’hora d’actuar, calgui fer-ho tanmateix 
amb decisió). Raimon Panikkar hi afegeix que assumir el 
pluralisme no desdiu del logos com a única estratègia efi-
caç de comprensió. Hi ha veritats inqüestionables, com 
ara la no acceptació del mal (tortures, violacions, guerres, 
espionatges). Però la veritat és tot, plural i oberta. La Fi-
losofia ensenya la pluralitat, l’abisme de l’indefinit del que 
no es deixa dir/pensar. Tornant a la contalla inicial, tota 
llengua representa i descriu realitats concretes, però no 
pas tota la realitat. El llenguatge és la casa de l’ésser, que 
diu Heidegger, però ho pot ser de tot l’ésser? 
 L’antropologia de Sapir i Worf afirma que cada llen-
gua situa els seus par-
lants en mons diferents. 
Què fa qui gosa ficar-se 
“el món dins del cap”? 
Món i veritat es poden en-
caixonar/pensar comple-
tament? Pluralisme no és 
relativisme o escepticis-
me, sinó distància, pru-
dència, i respecte per allò 
diferent al “normal” se-
gons cadascú.

ALBERT BOTTA
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Del pluralisme o de 
la imprevisibilitat 
dels virus

Pluralisme 
no és 
relativisme ni 
escepticisme, 
sinó distància, 
prudència, i 
respecte per 
allò diferent 
“al normal”
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Argula von Grumbach: una 
pluma a favor de la Reforma

REDACCIÓ

Aquesta escriptora i noble de Baviera va fer servir la seva veu i paraula per 
defensar els líders i seguidors de la Reforma. Els seus escrits doctrinals, poemes 
i cartes es van convertir en veritables bestsellers de l’època, milers de còpies 
circulaven entre els seguidors de Martí Luter i Philipp Melanchto.

E
ren els primers anys de la Refor-
ma protestant. Fins aleshores els 
laics no s’havien atrevit a deba-
tre les qüestions teològiques im-
posades per l’Església catòlica. El 
1517, Martí Luter havia clavat les 
seves famoses 95 tesis a la por-
ta del Castell de Wittenberg (Sa-

xònia, Alemanya) i el 1523, a Zurich, Suïs-
sa, el Consell de la ciutat havia convocat 
un debat públic per discutir les tesis de-
fensades pel reformador Ulrich Zwingli.  
 Mentre això passava al país helvètic, a 
Alemanya l’escriptora Argula von Grum-
bach es feia famosa per una carta envia-
da al rector de la Universitat d’Ingolstadt, 
en la qual mostrava la seva indignació pel 
cas Alsacius Seehofer. Aquest jove estudi-
ant de divuit anys havia estat condemnat 
per luterà. Després de rebre amenaces de 
mort, va ser obligat a retractar-se de la se-
va fe i, finalment, va ser aïllat a un monestir.  
 Però qui era Argula von Grumbach? 
Havia nascut l’any 1492 a Baviera, era filla 
d’una família noble i qui tenia una fe pro-
funda cap a Déu. En aquells anys el pa-
per de les dones era reduït i la seva opinió 
poc es tenia en compte, però aquella car-
ta es va viralitzar. Pel fet de ser una no-
ble, les autoritats civils i eclesiàstiques 
no van atrevir-se a fer-li res públicament.  
 No obstant, hi ha fonts que asseguren 
que es va intentar incitar el marit perquè 
li tallés els dits o l’estrangulés, donat que 
la llei ho permetia. La provocació que una 
dona reformista agafés popularitat era tal 
que, en una ocasió, un sacerdot la va definir 

com “una insolent filla d’Eva, una guineu 
herètica i una pocavergonya errada”.  
 Malgrat les dificultats, la fe de Von 
Grumbach no es va doblegar. De cap 
de les maneres. A través d’un llenguat-
ge sensacionalista i amb paraules bàsi-
ques perquè la gent els pogués enten-
dre, va seguir publicant articles, els quals 
van esdevenir veritables bestseller de 
l’època. L’escriptora va deixar dit: “Es-
tic preparada per perdre-ho tot, fins i tot 
la vida. Que Déu estigui al meu costat”.  
 Es desconeix l’any exacte de la seva 
mort, però fins el darrer dels seus dies, 
aquesta mare –va tenir quatre fills-, escrip-
tora i activista de la Reforma protestant va 
defensar temes clau com la llibertat d’ex-
pressió, va replantejar l’autoritat de les es-
criptures i la necessitat urgent de refor-
mar l’Església.

Actualment al món hi ha milions de 
dones que han accedit al missatge 
evangèlic sense la necessitat de 
mediadors. Argula Von Grumbach, 
però, va ser la primera que es va 
atrevir a fer una defensa de la 
necessitat de la Reforma. 
Tanmateix, hi va haver moltes més 
dones que també van destacar 
dins d’aquest moviment com 
Katharina von Bora, l’esposa de 
Martí Luter, que va ajudar a definir 
la vida de família protestant i va 
fixar els matrimonis del clergat; i 
Katharina Zell, considerada la 
primera reformista ecumènica, 
perquè va acceptar i va donar 
servei religió a persones de 
diferents creences i va defensar el 
diaconat de les dones. 

LES DONES DE 
LA REFORMA 

ELS VALORS DE LES RELIGIONS



El pacificador de 
la guerra freda
Ha mort Gorbatxov, un 
home de coratge polític. 
Amb ell acaba un tipus 
de lideratge internacional 
que ha donat el tomb 
a tota una geopolítica 
mundial d’enfrontraments 
autodestructius. 

XAVIER GARÍ DE BARBARÀ

M
ai abans la humanitat ha estat 
més a prop de la seva extinció i, 
en canvi, sota el seu mandat mai 
abans s’havia produït un pro-
cés tan gran de desarmament. 
La seva arribada al govern so-
viètic va generar una sacseja-
da exponencial que va canvi-

ar, per sempre, el passat i el futur de Rússia, 
d’Europa i del món. La seva entesa amb Re-
agan, Thatcher i Kohl va ser la d’un gran es-
tadista i va permetre superar una absur-
da divisió de Berlín, que separava en dos un 
mateix país germànic i que mantenia par-
tit en dos Europa i el món. Una separació 
tan granítica, tan bèl·lica i militaritzada, en-
frontada per dos sistemes econòmics, soci-
als i polítics, que provenia alhora d’una cru-
el Segona Guerra Mundial la qual va donar 
pas a una pitjor guerra freda, només po-
dia ser superada per un home del corat-
ge i l’alçada humana i moral de Gorbatxov.  
 Arribat un cert moment, i davant la 
pressió del col·lapse econòmic i social de 
l’URSS, el Secretari General del PCUS va 
prendre una decisió transcendental, que la 

humanitat sencera no li podrà agraïr prou: 
enmig de les armes i l’enfrontament de la nu-
clearitzada guerra freda, va optar pel pac-
te i l’entesa, primer de Rússia amb sí matei-
xa i, després, amb Occident. I l’altíssim valor 
d’aquesta determinació que lliscava l’ob-
sessió, no va ser només engegar el procés 
d’obertura, sinó i sobretot, portar-lo inevi-
tablement fins al final. Les dues eines para-
digmàtiques que van esdevenir fonamentals 
van ser les innovadores Glasnost i Perestroi-
ka: la primera establia un procés de transpa-
rència política sense precedents i la segona 
implicava les més agosarades reformes eco-
nòmiques, que pretenien salvar l’economia 
soviètica a punt de col·lapsar. No obstant, to-
ta deconstrucció política, econòmica i social 
té mil riscos i perills que poden descontrolar 
el minuciós procés, menys un: la irreversibi-
litat. Gorbatxov va treballar a l’ombra, i sen-
se cap por, amb molta cura per garantir arri-
bar al punt de no-retorn en el seu ambiciós 
procés d’obertura. I ho va aconseguir amb un 
somriure serè, discret però ben visible, que 
desprenia il·lusió i entusiasme malgrat tots 
els perills que entranyava tot plegat. Per una 
vegada durant el segle XX, un líder polític fe-
ia efectives les paraules del premier britànic, 
Winston Churchill, confirmant la seva ab-
soluta veracitat: “El polític es converteix en 
estadista quan pensa en les pròximes gene-
racions i no en les pròximes eleccions”. I Gor-
batxov ho va demostrar, i per això va merèi-
xer el Premi Nobel de la Pau del 1989. 

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



Cavalls de cartró
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EL CONTE

S 
óc afortunat. Tinc històries per 
contar. Aquesta n’és una. 

    Quan tenia sis anys, la il·lusió 
encara intacta i una gran imagi-
nació, m’agradava somiar que 
era un heroi. Qualsevol tronc 
em servia per cavalcar i empai-

tar dracs ferotges i altres éssers fantàstics.
 Aquell any, havia demanat als Reis un ca-
vall de cartró. El volia com el de l’aparador de 
la botiga de joguines del poble: prou gros per 
a pujar-hi a sobre, marró, amb la crinera ne-
gre, la cua també pintada negre; brides de 
cuir; la sella groga amb estreps daurats ben 
lluents i les potes ben plantades sobre una 
planxa de fusta amb rodetes a sota.
  Estava tan il·lusionat que se’m parava el 
cor només de pensar que Ses Majestats pot-
ser no sabrien arribar al mas...
 —Trobaran el camí, oi, mare?
 —Els ho hem explicat molt bé a la carta, no 
pateixis! –digué, la mare, enfeinada posant 
tres gots d’aigua i un plateret amb pa i llami-
nadures sobre la taula del pati. Calia que tant 
els reis com els camells poguessin fer un mos 
enmig d’una nit tan trafegosa.  
 L’endemà, no em va caldre espolsar la man-
dra. Ben d’hora vaig córrer a enganxar el nas 
als vidres de la finestra i... em vaig quedar gla-
çat! Contra tot pronòstic havia caigut una bo-
na nevada i la neu s’havia empassat gots, pla-
tet, taula... tot, tot, però tot, eh? Del pou de 
l’eixida només n’havia deixat la corriola amb 
el sogall que s’enfonsava dins un avenc invi-
sible. La capçada del roure estava envoltada 
per una enfiladissa brillant de garlandes de 
gel i de la branca més grossa en penjaven dues 
cordes que s’ensorraven a la neu. Cap senyal 
del pneumàtic on m’enfilava per gronxar-me.

 El pare, amb la neu fins al pit, s’afanyava 
amb la pala per poder arribar on havíem deixat 
les menges pels nostres il·lustres visitants. Fe-
ia tant de fred que de la boca li sortien glopa-
des de fum. La mare i jo, amorrats rere la fines-
tra del menjador, seguíem amb ànsia els seus 
moviments. Tot d’una el pare es girà cap a nos-
altres i amb un somriure victoriós ens mostrà 
els gots i el platet ple de neu, cap rastre de pa 
ni de llaminadures.
 —Han vingut, mare! Han vingut! 
 El pare remenava i remenava sota la neu al 
voltant de la taula del pati que seguia mig so-
terrada. Tot d’un plegat va fer un crit triomfal 
aixecant enlaire un cavall de cartró! Mare me-
va! Ni un terratrèmol ens hauria fet reaccionar. 
Ens vam quedar badocs mirant el cavall de car-
tró. Les despulles del cavall de cartró. Les des-
pulles de la meva il·lusió.
 “Ai, pobre, i què va passar?”, direu. Això 
tant se val. Vaig sobreviure prou bé a la desfe-
ta. Els pares se’n van encarregar. Això sí, aque-
lla nevada ja em va avisar que el camí de la vida 
seria costerut. 
 Mentre em feia gran, vaig haver d’esqui-
var altres “cavalls de cartró”. Apareixien, fe-
rotges, quan menys t’ho esperaves, sempre a 
punt per entrebancar somnis i il·lusions. Però, 
sabeu què?, també vaig aprendre una cosa, si 
en comptes de defugir-los els domava, s’aman-
sien i tot era més fàcil.

Aquesta història que us he contat, junt amb 
molts altres records, dormisqueja colgada so-
ta la neu d’aquell hivern. De tant en tant, un re-
cord o altre, treu el cap i és un bàlsam per la 
meva memòria cansada. També un tresor que 
m’omple de joia en l’últim tram del meu camí. 
 Com us deia, sóc afortunat. Molt afortunat. 

FRANCESCA SOLDEVILA
BLANCA GIMENO
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Miquel Lleixà
El fotògraf Miquel Lleixà publica cada dia 
al seu compte d’Instagram una instantània 
on introdueix reflexions adreçades al 
creixement personal.

“Línies 
congelades que 
desafien l’espai 
i el temps, una 
caricatura d’un 
destí revelat dins 
les nits canviants.
Passions, pors, 
obsessions, 
anhels, mites, 
somnis, desitjos... 
tot flueix i a 
l’ànima dibuixa 
esteles.”
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