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EDITORIAL

La Gran Renúncia. El nostre 
benestar abans que la feina?

L
a pandèmia i el confinament van suposar una frenada en 
sec de l’economia i l’inici d’una crisi econòmica que enca-
ra dura. Moltes empreses no van tornar a obrir les por-
tes i altres ho van fer reduint la plantilla. En aquest esce-
nari, marcat per la falta d’oportunitats laborals, un gruix 
important de treballadors dels Estats Units van sorpren-
dre el món protagonitzant una reacció inesperada: men-
tre molts s’aferraven com un ferro roent al seu lloc de tre-

ball, ells deixaven la feina de manera voluntària.
 Així, el setembre del 2021, en una població de 331 milions d’habi-
tants, 4,4 milions de persones es van autoacomiadar amb la inten-
ció d’aconseguir-ne una de millor, una dada mai vista des que als Es-
tats Units es registra aquest tipus d’informació fa dues dècades. Un 
fenomen singular que el professor de gestió a la Texas A&M Univer-
sity, Anthony Klotz, va batejar com la Gran Renúncia (“the Great Re-
signation”, en anglès) i així passarà a la història.
 Segons els experts, aquesta Gran Renúncia és conseqüència di-
recta del “trauma col·lectiu” que va suposar la pandèmia i les seves 
conseqüències en el món del treball: teletreball, treball híbrid, di-
gitalització massiva de les feines... Tot això va impactar en la salut 
mental dels treballadors, una salut ja debilitada per la reclusió a ca-
sa, la pèrdua d’éssers estimats, la incertesa i l’ansietat generalitzada. 
 Ara bé, pràcticament superat el trauma de la pandèmia i el pri-
mer impacte de la Gran Renúncia, les preguntes són diverses:  La co-
vid-19 ha fet canviar la nostra percepció del valor del treball? Ara, la 
salut mental, el benestar, la família o l’oci tenen prioritat respecte la 
feina? La Gran Renúncia és un privilegi només a l’abast d’uns pocs? 
Quines conseqüències pot tenir en la nostra escala de valors? I qui-
na hauria de ser la reacció de les empreses? 
  Algunes dades ja ens permeten parlar de l’existència d’un feno-
men més ampli que l’espai nord-americà: un estudi encarregat per 
Microsoft revela que més del 40  per cent de la força laboral global 
està avaluant la possibilitat de canviar d’ocupació enguany. A Es-
panya, a la primera meitat del 2022, el número de treballadors que 
van deixar la seva feina va ser del 110 per cent (30.707). Però parlem 
d’una tendència general? Es pot produir una Gran Dimissió a Espa-
nya? I quines conseqüències tindria?

L A PROPOSTA

Sant Agustí
(Tagaste,  354 - Hipona, 430)

“M’agraden les 
lloances, però, 
més encara que 
les lloances, la 
veritat”

MARIA COLL  
I JOAN SALICRÚ

Fins el 21 de desembre se celebra el 
Festival Clàssics, impulsat per la Casa 
dels Clàssics, que enguany té com a 
tema el mite de la identitat 
(festivalclassics.cat). Un dels actes del 
programa és la lectura dramatitzada de 
Les Confessions de Sant Agustí, a càrrec 
de l’actor Joan Carreras. Un espectacle 
que tindrà lloc a la catedral de Girona i 
també a l’església de Sant Felip Neri de 
Barcelona, el 10 de novembre. 
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ÀNGEL CASTIÑEIRA

Una de les principals no-
tícies del mes d’octubre 
va ser el trencament del 
govern de coalició entre 
ERC i Junts per Catalu-
nya després que els afili-
ats d’aquest darrer par-

tit votessin majoritàriament abandonar el 
govern. 
 En els executius de coalició, diverses 
formacions polítiques es posen d’acord 
per governar durant una legislatura pac-
tant un programa i la composició dels 
membres del govern. Sovint, les coalici-
ons responen a la inexistència d’una cla-
ra majoria qualificada d’un partit per a po-
der governar i a la necessitat d’assegurar 
la governabilitat del país i evitar-ne la in-
estabilitat política. Això implica la neces-
sitat de negociacions, la construcció de 
consensos i pactes i l’establiment de com-
plexos equilibris entre formacions políti-
ques diferents. 
 En situacions no excepcionals, la cre-
ació i continuïtat d’una coalició de govern 
se sosté sobre diversos factors de natura-
lesa diferent: el grau d’afinitat ideològica 
de les formacions, el compliment del pro-
grama de govern pactat, els acords i com-
promisos establerts, la prèvia fixació de 
protocols i pautes internes d’actuació o la 
creació d’òrgans interns de coordinació. 

 Entre les causes de la ruptura de la co-
alició de govern a Catalunya, ha estat re-
lativament fàcil fer esment a la històrica 
rivalitat ideològica entre ambdues forma-
cions, a les divergències estratègiques en 
la continuació del procés independentis-
ta, a la repetida denúncia de l’incompli-
ment dels pactes establerts o a les queixes 
derivades per la manca d’unitat d’acció a 
Madrid i amb la suposada taula de diàleg. 
Crec que les raons adduïdes són objectiva-
ment certes, però incomplertes i que per 
entendre millor la salut de les coalicions 
de govern cal incloure almenys dos factors 
més: el factor humà i el factor ètic, si és que 
ambdós factors són separables. Fet i fet, 
tres de les principals paraules emprades 
durant el procés del trencament han estat 
confiança, (des)lleialtat i legitimitat, totes 
elles amb una clara filiació ètica. 
 La confiança –com la lleialtat– és un 
recurs moral bàsic que ens permet projec-
tar sobre altres persones l’expectativa que 

compliran els acords, tàcits o explícits, en 
què es basa la relació. Francis Fukuyama i 
Hilary Putnam han argumentat i demos-
trat que la confiança és la precondició fo-
namental per a l’èxit cooperatiu. Sense 
ella no hi ha possibilitat de projecte com-
partit. Més encara, una relació construïda 
des de la desconfiança acaba per convertir 
en tòxiques les relacions personals i pro-
fessionals. Des de la confiança és més fàcil 
resoldre les divergències o rectificar els in-
compliments; des de la desconfiança ser-
veix de molt poc compartir l’ideal a favor 
de la independència. 
 Tinc la sensació que les relacions en-
tre els líders d’ERC i de Junts s’han anat 
construint des de fa dues dècades (des de 
la constitució del primer govern tripartit al-
menys) a partir de nivells de desconfiança 
clarament tòxics, que han acabat per erosi-
onar fins i tot les relacions interpersonals. 
Sovint expliquem i lloem les caracterís-
tiques i el potencial dels lideratges com-
partits o distribuïts i els associem amb la 
societat del coneixement i la innovació i 
amb formes avançades i democràtiques 
de l’exercici del poder. Però oblidem que el 
fonament d’aquestes noves formes de li-
deratge és el factor humà i la cura continu-
ada de les relacions interpersonals dels lí-
ders i de la qualitat de les virtuts d’aquesta 
relació: com ara la confiança o la lleialtat. 
 Ha fet fortuna una frase atribuïda a 
Bismarck: “Les lleis, com les salsitxes, dei-
xen d’inspirar respecte a mesura que saps 
com estan fetes”. Hom podria tal vegada 
dir el mateix de la confecció dels governs 
en general i dels governs de coalició en 
particular. Però aquests encara inspiren 
menys respecte quan es trenquen, no per 
la pèrdua dels vots, sinó per la baixa quali-
tat de la relació dels seus membres. 

Àngel Castiñeira és 
director del programa 

“Pensar el Lideratge” 
d’Executive Education 

d’ESADE.

El perímetre 
ètic de les 
coalicions 

JUNTS TRENCA LA COALICIÓ DE GOVERN AMB ESQUERRA REPUBLICANA
(11/10/2022)



LA MAPACHE
Il·lustrat per
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La xifra de l’abandonament escolar prematur a Catalunya se situa en un 14 per cent. Aquest 
setembre, més de quinze mil alumnes esperaven plaça per entrar en cicles de Formació 
Professional. A la segona fase d’assignació, només se n’hi van presentar cinc mil. Què va 
passar amb els deu mil restants? La conselleria d’Educació ho ha atribuït a altres motius, 
però experts en educació assenyalen la importància de l’orientació un cop acabada l’ESO. 
En parlem amb Màrius Martínez, pedagog, doctor en Ciències de l’Educació i professor 
titular d’Orientació Professional a la UAB, que acaba de publicar ‘Què vull ser? Orientació 
amb joves per a un futur verd i compromès’ (Eumo Editorial).

LAURA CERA

Màrius Martínez

“L’orientació és 
important per 
acompanyar a 
la gent jove en 
un context molt 
complex com  
és l’actual” 

L’ENTREVISTA
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Q ue l’orientació s’hagi tornat a 
posar a sobre de la taula, és una 
bona notícia?
És una molt bona notícia, perquè 
totes les lleis d’educació des de 
l’any setanta han parlat de l’ori-
entació com d’un factor de qua-
litat del sistema educatiu i del 

procés de formació de la ciutadania, de 
les persones joves que s’escolaritzen i que 
després esdevenen ciutadans i ciutada-
nes, treballadors i treballadores. Això s’ha 
dit sempre, però el marc per parlar de l’ori-
entació sempre ha estat incert. Ara torna 
a agafar empenta i segurament això s’aca-
barà concretant en un futur pròxim. L’ori-
entació és important per acompanyar la 
gent jove en un context molt complex com 
és l’actual.  

Parla d’acompanyar i no d’ajudar. Qui-
na és la diferència?
Són matisos. Hi ha qui considera que l’ori-
entació és prescriptiva. És a dir, com si fos 
una recepta. Però jo crec que no. L’orien-
tació té molt a veure amb l’educació, i és 
un procés global, continuat, llarg, no pres-
criptiu ni directiu completament. L’orien-
tació implica acompanyar i ajudar en el 
sentit de generar les condicions necessàri-
es perquè cada jove esculli allò que voldrà 
anar fent en el seu itinerari. A més, sem-
pre es fa des del punt de vista d’una certa 
provisionalitat. És a dir, sempre disposats 
a acompanyar, també en els canvis que es 
poden produir durant aquest procés.

Per una banda, es busca el treball en 
equip, però, per l’altra, es fomenta l’in-
dividualisme, la meritocràcia. Tenint 
en compte aquesta situació, què cal que 
faci la figura de l’orientador? 
Aquí, per mi, torna a haver-hi una certa di-
alèctica. És cert que vivim en una societat 
individualista. La societat occidental ho és 
molt, de base; ara es vetlla el concepte de 
l’emprenedoria: “Has de treballar per tu ja 
que ningú mirarà per tu”. I bé, vivim en un 
entorn on hi ha aquest risc. Però el que fa 
falta per tirar endavant en un context és 
justament la col·laboració. A mi m’agrada 
la idea de: “O ens va bé a totes, o ens ani-
rà malament a totes”. Per tant, perquè ens 
vagi bé a tots, hem de col·laborar. I aquest 
és un principi propi d’altres marcs cultu-
rals i antropològics del planeta. I, perso-
nalment, penso que la societat occidental 

n’ha de prendre nota. La persona ha d’es-
tar ben formada, ha d’estar ben prepara-
da, ha de saber afrontar desafiaments; és 
evident que sí. I això té una dimensió in-
dividual, però no es pot separar d’una di-
mensió col·lectiva. Jo sóc partidari d’in-
troduir aquesta cultura de la col·laboració. 
Necessitem la dimensió comunitària, col-
lectiva i de tribu. “Per educar un infant, cal 
tota la tribu” és una frase que va fer fortu-
na fa molts anys, però que és ben certa.

Ha esmentat “emprenedoria”, una pa-
raula clau en tot aquest context. Com 
creu que l’hem d’entendre? En fem un 
gra massa?
És un concepte interessant perquè fa re-
ferència a l’activació de la persona, el seu 
caràcter actiu per tirar endavant. Però el 
seu gran risc és sotmetre’l exclusivament 
a una expressió neoliberal o de competi-
tivitat. “Estàs sol, de manera que desvet-
lla perquè ningú es preocuparà per tu”. 
Això és molt propi del procés de desman-
tellament de la societat del benestar, i jo 
no hi estic gens d’acord. L’emprenedoria 
és atractiva i la gent emprenedora és di-
versa. Personalment, sobretot, m’agrada 
el concepte d’emprenedoria social o l’em-
prenedoria vinculada a la reacció d’aque-
lles situacions que són injustes. Per tant, jo 
reivindico aquest concepte.

Durant el primer trimestre d’aquest 
any, la taxa d’atur juvenil s’ha situat per 
sota del vint per cent. Com ha de gesti-
onar un jove que ha acabat la carrera el 
fet de buscar feina? 
L’ha de gestionar amb prudència, pacièn-
cia i de manera activa. No llençant la tova-
llola, vaja. Ha de combinar les estratègies 
convencionals que es fan en aquests casos. 
És a dir: ser conscient què pot oferir cadas-
cun d’ells al mercat de treball competitiu i 
individualista i alhora amb estratègies més 
col·laboratives, de buscar el suport no no-
més a casa, sinó també a la comunitat, als 
ajuntaments, als serveis públics o en els 
centres de formació. La tasca de buscar 
feina s’ha tornat molt complexa i desenco-
ratjadora, però aquesta anàlisi entre allò 
individual i allò col·lectiu ha de ser sempre 
el punt de partida. No ens podem confor-
mar a pensar que les coses estan molt ma-
lament, que els joves ho tenen difícil per-
què en aquests moments la competitivitat 
i la crisi juguen un paper important. En tot 

cas, tot això ho hem d’analitzar, per afron-
tar-ho. Els joves no ho han d’afrontar sols, 
sinó des de la col·laboració. El que ens cal, 
és ajudar-nos. Si ho fem, tots plegats tenim 
més possibilitats de tirar endavant un pro-
jecte de feina.

Vostè parla del “lloc de control”. Què és 
exactament i per què és important?
Aquesta és una teoria clàssica de la mo-
tivació. El que ve a dir és que perquè una 
persona estigui motivada ha d’experimen-
tar que té el control. Això, com és evident, 
no ens pot portar fins a l’extrem. Dit d’una 
altra manera, les persones desmotivades 
són persones que experimenten que no 
controlen res, pensen que la seva vida no 
està en les seves mans i que, tot i el seu es-
forç, no aconsegueixen les coses. La se-
va manera d’argumentar allò que els hi ha 
anat bé és perquè creuen que és degut a 
la sort. I, conseqüentment, aquests argu-
ments allunyen la persona del seu lloc de 
control. De manera que poder dir que “es-
tàs en el lloc de control” implica que prèvi-
ament has pensat que, “si m’hi dedico, més 
o menys, obtinc el que em proposo. Que si 
m’esforço, més o menys, les coses em fun-
cionen, que si hi dedico un deu, el resultat 
s’hi apropa”. El lloc de control és això i és 
un concepte de la motivació molt impor-
tant per explicar com hem d’ajudar als jo-
ves perquè prenguin decisions sobre les 
seves vides, sobre què els passa; els hem 
d’ajudar a fer que participin en l’activitat 
que se’ls proposa i no siguin simplement 
receptors, sinó que siguin agents actius. 
Tot això fa que cada jove vegi que pot co-
mençar a dominar la pròpia vida, un mo-
ment clau en el seu creixement.



E
stava a punt d’anar a la universi-
tat. Abans de començar el curs, 
va viatjar a Teheran amb la fa-
mília per visitar un germà que hi 
viu. Era l’última sortida abans de 
fer un gran canvi a la seva vida.  
    Mahsa Amini, de 22 anys, sor-
tia d’una estació de metro el 13 
de setembre quan la va aturar la 
Gasht-e Ershad, encarregada de 
vetllar perquè es compleixin les 
normes de vestuari que hi ha a 

l’Iran. Portava el hijab de manera que li sor-
tien alguns cabells i vestia uns pantalons 
massa ajustats, segons la policia moral.   
 Mentre demanava al seu germà que 
no deixés que se l’emportessin, la van fi-
car dins d’una furgoneta. Els agents 
van dir al seu germà que se l’emporta-
ven per fer-li una breu classe i que l’alli-
berarien al cap d’una hora. La següent 
notícia que en van tenir és que era en 
coma a l’hospital Kasra de la capital ira-
niana. Tres dies després que se l’em-
portés la policia, Amini va morir a l’UCI. 
Li faltava una setmana per fer 23 anys.  
 Altres noies a qui van detenir amb 
Amini han explicat que va ser colpeja-
da a dins de la furgoneta que les porta-
va a comissaria. Les autoritats iranianes, 

Zhina Amina,
l’espurna que 
ha encès les 
protestes a l’Iran

“Sense voler, 
s’ha convertit 

en símbol. 
Un símbol 

gairebé per 
error: una noia 
que no estava 
polititzada és 
la cara d’una 

revolta”
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però, neguen que l’agredissin i atribu-
eixen la mort va ser un atac de cor sob-
tat, possiblement a causa de patologi-
es prèvies. Segons la família, Amini no 
havia tingut mai problemes de salut.  
 Curiosament, les càmeres de la fur-
goneta no funcionaven. Quan el pare 
d’Amini va demanar que li ensenyessin 
les gravacions de les càmeres corporals 
dels agents van respondre-li que aquell 
dia estaven sense bateria. L’hospi-
tal on va morir va publicar un comuni-
cat a Instagram assegurant que hi ha-
via arribat al centre en mort cerebral, 
però després va esborrar la publicació.  
 Ben poc se sap de la vida d’Amini... en 
canvi, se’n coneixen moltes més coses de 
la mort. Va néixer a Saqqez, una ciutat del 
Kurdistan, filla d’un treballador públic i 
una mestressa de casa. Quan va néixer li 
van posar Zhina, un nom kurd que també 
es pot escriure Jina i que significa “que do-
na vida”. Al seu passaport, però, hi havia un 
altre nom. A l’Iran, els documents oficials 
només poden tenir noms en llengua persa 
i als papers la Zhina es deia Mahsa.   
 Mai havia tingut inquietuds polí-
tiques, no militava en cap organitza-
ció política ni sindical ni s’havia rebel-
lat abans contra el codi de vestir del 
país, segons han explicat els que la co-
neixien. Tot i això, s’ha convertit en l’em-
blema de les protestes més importants 
que ha viscut l’Iran en l’última dècada.  
 En saber-se la notícia de la mort, mi-
lers de persones van sortir al carrer per 
protestar contra el règim, unes mani-
festacions que ben aviat es van escam-
par per tot el món. Protestes amb pan-
cartes amb la cara d’Amini i dones sense 
vel. Moltes dones iranianes i també cares 
conegudes del món del cinema han pen-
jat a les xarxes socials vídeos tallant-se 
els cabells com a protesta i, en pocs di-
es, es van publicar més de cent milions 
de missatges a la xarxa Twitter amb l’eti-
queta #MahsaAmini, el màxim històric.  
 Segurament snse voler-ho, s’ha con-
vertit en símbol. Un símbol gairebé per er-
ror: una noia que no estava polititzada és 
la cara d’una revolta; en boca de tothom hi 
ha un nom que no és com li deien a casa se-
va. I, mentre Mahsa Amini ressona per tot 
arreu, Zhina Amini s’ha quedat sense ani-
versari, sense universitat i sense tantes al-
tres coses que li han robat.   

RAMON RADÓ

EL PERFIL



D iuen que la neurona que triomfa és la que 
fa sinapsi. També que el coneixement 
que genera valor és aquell que corre, que 
s’aplica o es barreja amb altres coneixe-
ments. No en farem res d’un èxit de labo-
ratori que no traspassa la porta. La porta. 
La clau és on ens situem, si a dins o a fora.

 Hi ha d’haver un temps per cada cosa, i un espai. Porta 
endins, el coneixement és el desplegament de la comple-
xitat: hores i hores d’estudi, mil temptatives frustrades, 
brainstorming de matisos, camins laberíntics, generació 
d’informació. Òbviament, s’imposa una necessitat de sim-
plificació, o de jerarquització, que es tradueix en un llen-
guatge autoreferencial, inclòs l’argot. Com que això es fa 
“a porta tancada”, dins de les acadèmies o els laboratoris 
o qualsevol cercle d’erudició, als qui ho practiquen els hi 
direm “hermètics”. I els hi funciona: gràcies a això evolu-
ciona la ciència, la filosofia troba “nous espais d’ignoràn-
cia”, com definia Savater, podem interpretar molt millor 
els contextos de la història o la literatura, etcètera.
 Però per fer-se útil, més enllà del narcisisme del que se 
sent propietari d’un saber superior als altres, ha de tras-
passar la porta. I aquest canvi de context significa neces-
sàriament un canvi de text. Tot el que era complex s’ha 
de saber resumir. Tot el que era teòric s’ha de metaforit-
zar. Tots els significants ad hoc que només utilitzem a la 
cambra s’hi han de quedar (sigles i anglicismes inclosos). 
D’aquests en direm els “hermeneutes”, és a dir, els que, te-
nint accés a la cambra tancada d’una disciplina, decodi-
fiquen els seus resultats per poder-se relacionar amb al-
tres disciplines i, sobretot, amb el món en general. Món 
que, sovint amb els seus impostos o les seves compres, es-
tà finançant-los. 
 Aquest intercanvi permet, almenys, dues coses. Una: 
fer actuar el principi de realitat sobre el coneixement: aire-
jar-lo, comprovar-lo, discutir-lo, arriscar-se a fer-se malbé. 
I una altra: elaborar encara més coneixement amb el re-
torn de l’impacte hermenèutic. La tecnologia militar nord-
americana de la guerra freda va fer néixer internet quan 
aquesta es va acabar, senzillament perquè algú va pensar 
en la utilitat més enllà dels usos pels quals havia estat pen-
sada. Doncs això en tot.
 Constato, així, que entre l’expertesa que ens envol-
ta, quan s’adreça al públic, hi ha dues actituds. Una, la 
de l’hermètic que, mentalment, encara no ha sortit del 

despatx. Encantat de posseir el seu tresor, el tracta com 
un cofre inexpugnable la clau del qual només té ell, sa-
cerdot, torsimany, gnòstic. Segurament és una barreja 
d’avarícia amb la inseguretat de qui no vol que el barregin 
amb els incults, sabent és un d’ells, en el fons. A l’espai de 
l’hermenèutica fa d’hermètic.
 L’altra actitud és la de qui, sabent que té un tresor 
entre mans, sap veure que el luxe només ho és si es com-
parteix, i no necessàriament es tracta de generositat. És 
possible que ho faci per atresorar encara més. Consci-
ent del valor del que ha estudiat, ho fa saber a través de 
les estratègies lingüístiques associades al valor per fer-
se efectiu: el símbol, la paràbola, la intel·ligibilitat (no la 
vulgaritat, no ho confonguem). Que coneix perfectament 
l’eficàcia divulgativa de fer important qui escolta quan 
parles, i no fer-te’l tu. I excitat pel món que tan sols albi-
ra amb el seu descobriment, desplega el seu entusiasme 
recorrent-lo.

RAMON BASSAS
Hermètic o hermeneuta?
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Ramon Bassas és cap de comunicació de l’editorial 
Fragmenta i tècnic en Protocol i Relacions 
Institucionals 

Cap de comunicació de l’editorial Fragmenta

OPINIÓ

“El coneixement 
que genera valor és 
aquell que corre. No 
en farem res d’un èxit 
de laboratori que no 
traspassa la porta. La 
clau és on ens situem, 
si a dins o a fora” 
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DILEMES ÈTICS

Empresa privada, 
vida pública 

SORAYA HERNÁNDEZ

Quins són els límits del 
poder de l’empresa sobre 
les motivacions, decisions o 
actuacions dels empleats? 
És ètic que es dicti el que 
és correcte i el que seria 
moralment reprovable des 
d’un comitè de direcció?

T 
reballar per una empresa po-
dria significar haver de com-
partir el seu ideari, els seus 
valors. La signatura d’un con-
tracte implica molt més que la 
relació laboral recíproca es-
tablerta en un paper. La pre-
sència en un organigrama 
imbueix al treballador d’una 
cultura i un clima institucio-
nals que pot tenir unes conse-
qüències concretes. En mol-

tes ocasions, fins i tot, ja queda instaurada 
des de l’inici, sigui de forma explícita o im-
plícita, l’obligatorietat d’acceptar unes 
normes de conducta o de vestuari. 
 Una investigació porta als mitjans de 
comunicació la notícia que els treballadors 
d’una banca assisteixen a un club de strip-
tease. Ara bé, l’empresa no veu amb bons 
ulls la decisió dels seus treballadors i, per 
aquesta raó, decideix posar en marxa tot 
un seguit d’accions per decidir quan ha 
passat, qui hi ha anat, qui ha près la deci-
sió d’anar-hi i qui l’hauria motivat.
 Segons sembla, un grup de treballa-
dors del banc, entre directius i càrrecs 
mitjans, han tingut una reunió a la seu 
de l’empresa del Regne Unit. Un cop aca-
bada la jornada laboral, uns quants d’ells 

s’haurien dirigit plegats a un club per ho-
mes, conegut a la ciutat com un espai on es 
realitzen espectacles de striptease. Quan 
el banc és coneixedor de l’activitat que 
s’havia decidit com a celebració de final 
de feina del dia, no triga a comunicar la se-
va opinió. Creient que es tracta d’una con-
ducta que no es pot acceptar, per no en-
caixar dintre dels seus principis morals i 
empresarials, inicia una investigació sobre 
el que es podria considerar que són “deci-
sions personals dels empleats”.
 Malgrat la confidencialitat que s’ha 
intentat mantenir arran del cas, el bufet 
d’advocats encarregat del procés ha fet 
públic l’interès del banc per esbrinar qui-
na hauria estat la seqüència dels fets. Tot 
compartint alhora que l’empresa es pren 
molt seriosament qualsevol aspecte rela-
cionat amb la conducta dels seus emple-
ats. És per això que assegura que volien 
prendre les mesures oportunes contra les 
persones implicades. La reacció dels em-
pleats i dels sindicats no es fa esperar, ja 
que segons ells, el que facin els empleats 
fora del seu horari laboral no hauria de ser 
analitzat per la directiva de cap empresa. 
És ètic, doncs, que una empresa pugui de-
cidir sobre la moralitat de les accions i de-
cisions dels seus empleats? Pot arribar a 

prendre accions punitives quan la visita al 
club es va a portar a terme fora de l’horari 
laboral?
 Queda clar que la postura de l’empresa 
pot ser la de mantenir un codi de conduc-
ta alineat amb el que es podria considerar 
el seu ideari. D’aquesta manera és la direc-
ció institucional la que decideix el que és 
correcte, possible, la bona conducta espe-
rable i seria qui defineix els límits, definint 
el que no es pot fer. Fins i tot fora de l’ho-
rari laboral. De manera totalment contrà-
ria les empreses poden ser conscients que, 
tot i els seus valors i la seva manera de pen-
sar, aquests no es poden fer extensius als 
empleats ni dintre ni fora de l’horari de fei-
na. En la recerca de cert equilibri les em-
preses podrien explicitar sempre a l’inici 
de les relacions laborals què és el que s’es-
pera dels empleats sobre la seva conducta 
personal i empresarial. En aquesta darre-
ra opció sempre s’hauria de poder assegu-
rar que el que vol o espera la directiva no 
només respecta el propi codi de valors si-
nó també la normativa vigent.
 Sigui com sigui serà la perspectiva èti-
ca també en els processos laborals i em-
presarials la que permeti anar més enllà 
dels judicis de valor. 
 I vosaltres, què en penseu?

30 En el cas de Barcelona, esdeveni-
ments de gran repercussió 
empresarial com per exemple el 
Mobile World Congress –que se 
celebra cada mes de febrer a Fira 
Barcelona– augmenten la 
demanda de prostitució en un 30 
per cent i altres activitats d’oci 
nocturn de la ciutat. Sense que 
pràcticament ningú s’immuti.

Augment de la 
prostitució
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OPINIÓ

A quest octubre, el professor de ci-
ència política a la Universitat d’Ox-
ford Stathis Kalyvas ha participat 
a la Biennal de Pensament de Bar-
celona. La qüestió a debatre era 
la inestabilitat creixent de les de-
mocràcies o, més en general, la qua-

litat dels nostres sistemes democràtics. En aquest con-
text, Kalyvas va llançar una provocació al públic quan 
va dir “mireu, la política i els líders polítics han de ser 
divertits”.  Ho va dir utilitzant el significat anglosa-
xó de “to have fun”, és a dir com allò que té la quali-
tat de ser interessant. La política i els polítics, doncs, 
han de despertar l’interès dels ciutadans deia Kalyvas.   
 Aquest, però, és un repte enorme pels partits polítics 
avui en dia. Els partits històricament van ser part integral 
dels processos de socialització dels ciutadans. Durant 
bona part del segle XX els partits estaven fortament ar-
relats a la societat i els seus membres formaven part d’or-
ganitzacions vinculades als propis partits. Fins al punt 
que ateneus, clubs, seccions, o altres entitats compar-
tien de manera més o menys formal no només els mem-
bres sinó també bona part dels objectius dels partits. Els 
partits polítics eren doncs organitzacions socials, que 
inevitablement despertaven “interès” des del moment 
que formaven part integral de la vida de molts ciutadans.   
 El paisatge va canviar a la segona meitat del segle XX, 
quan els partits polítics van especialitzar-se i van desen-
volupar organitzacions més sofisticades i jeràrquiques. 
Tot i això, encara avui podem trobar lligams entre partits, 
sindicats i altres organitzacions socials. Però és cert que 
el context d’avui ha canviat radicalment. Els partits polí-
tics han deixat de formar part integral dels processos de 
socialització dels ciutadans. De fet, amb les noves tecno-
logies de la informació, els intermediaris en general han 
perdut pes –no només els partits, sinó també altres me-
diadors com les organitzacions religioses, els sindicats 
o entitats de lleure.  Els partits han deixat d’interessar.  
 Això té conseqüències polítiques inevitables per les 
democràcies avançades. Alguns estudis, per exemple, 
han mostrat com les noves tecnologies de la informa-
ció (com ara el 3G o l’internet d’alta velocitat) poden in-
centivar el creixement de partits d’extrema dreta o re-
duir els nivells de confiança política de la ciutadania. 

Quan els mediadors perden força i els ciutadans po-
den expressar els seus neguits i angoixes sense filtres, 
el vot a un partit d’extrema dreta potser s’ha d’inter-
pretar com un senyal d’angoixa emès pels votants. Ar-
ribats a aquest punt, podem preguntar-nos si els par-
tits polítics sobreviuran i fins a quin punt la competició 
partidista és un mecanisme útil per canalitzar les pre-
ferències i angoixes de la ciutadania. El mateix Kalyvas 
va respondre afirmativament aquesta pregunta.   
 La lliçó de realisme consisteix en acceptar que, mal-
grat tot, els partits polítics sobreviuran. Perquè al cap i 
a la fi la democràcia partidista conserva una qualitat ex-
traordinària: ens permet fer fora eficientment (a un cost 
baix) aquells governants que són percebuts com a mal 
governants. Però no només això, els partits polítics ine-
vitablement continuaran canalitzant les angoixes de la 
ciutadania. De manera que potser faríem bé de repensar 
–almenys parcialment–  el vot a determinats partits com 
a resultats inevitablement perillosos per a les democràci-
es. Al contrari, els cicles de creixement d’opcions radicals 
o populistes poden ser els senyals emesos per una ciuta-
dania descontenta o amb problemes econòmics. Perquè 
en un context on els intermediaris són fràgils, és com-
prensible que els senyals de la ciutadania arribin distor-
sionats i siguin més sorollosos.   

FRANCESC AMAT
Partits i senyals sorollosos

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

Francesc Amat és doctor en Ciència Política per la 
Universitat d’Oxford i investigador a l’IPERG de la UB
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TENDÈNCIES

Dark Academia o  
el reviure de l’alta cultura 

JUDITH VIVES

De tots és sabut que les xarxes socials magnifiquen les modes i els fenòmens i 
converteixen en virals continguts que sovint són frívols, efímers o irrellevants. Però, 
de tant en tant, ens sorprèn alguna tendència viral interessant i amb valors, com és 
el cas de l’anomenada Dark Academia.

E
l concepte neix com a etiqueta a 
xarxes socials sovintejades per 
usuaris joves, com ara Tik Tok 
o Instagram. Amb aquesta eti-
queta #DarkAcademia es des-
criu una subcultura y estètica 
que promou un univers litera-
ri vinculat a l’educació superior, 
la literatura clàssica, l’art antic, 
la poesia i tota l’estètica relacio-
nada amb els colleges britànics. 
    Al voltant d’aquest concepte 

s’ha creat tota una aesthetic, concepte amb 
què els joves identifiquen una estètica d’aires 
retro, com la que defineix la Dark Academia. 
Aquest fenomen promou moltes publica-
cions d’imatges relacionades amb la mo-
da inspirada en l’univers de la universitat 
d’Oxford i similars: càrdigans, blazers, fal-
dilles de quadres, sabates Oxford, i tons tar-
dorencs com el marró, el beix i el verd fosc. 
 Més enllà d’aquesta faceta estètica, 
#DarkAcademia també està contribuint a 
divulgar entre els joves tota una sèrie de lli-
bres i referents culturals relacionats amb 
aquesta estètica. I aquí radica potser el va-
lor d’aquest fenomen, ja que està servint 
per acostar a noves generacions a obres 
com ara El retrat de Dorian Gray, d’Oscar 
Wilde, o Maurice, d’E.M. Foster. Els segui-
dors també es declaren fans de Lord Byron 
o Shelley, o de la sèrie Retorno a Brideshead.
 Hi ha definicions més amplies que asse-
guren que la Dark Academia es refereix a to-
ta novel·la, sèrie o pel·lícula que presenta un 
entorn acadèmic, com ara una universitat o 
un internat, i millor si a la història hi ha algu-
na part fosca, misteriosa i criminal (d’aquí 
el terme Dark). Dins aquesta accepció hi 

tindrien lloc obres més modernes, com ara 
Harry Potter. Un dels orígens de la Dark 
Academia s’associa a la novel·la El secreto, 
de Donna Tartt, que està ambientada en un 
college de Nova Anglaterra. 
 El fenomen està provocant que molts jo-
ves s’interessin per un tipus de cultura que, 
d’entrada, no associem amb els usuaris de 
Tik Tok. Així, es poden trobar publicacions 
de joves que comparteixen textos en llatí, 
obres clàssiques, escultures gregues i roma-
nes, música clàssica, fotografies de llibreri-
es, biblioteques d’aspecte gòtic o museus. 
 Hi ha qui considera que el fenomen es-
tà romantitzant una idea de l’acadèmia i la 
universitat que no s’ajusta a la realitat. Pe-
rò també es critica que es promogui un ti-
pus de cultura eurocèntrica i el culte a un 
tipus d’educació elitista com la que s’ofe-
reix a Oxford o a les escoles de la Ivy League 
(com Harvard o Yale). Malgrat tot, és inte-
ressant la influència que pot tenir aquest 
corrent viral a l’hora de crear nous interes-
sos culturals.

Relacionat amb la tendència 
de #DarkAcademia, a les 
xarxes existeix un altre 
fenomen viral que té lloc 
durant el mes d’octubre, 
anomenat #Victober. En 
aquest cas es tracta de 
compartir, durant aquest 
mes, continguts relacionats 
amb l’època victoriana, cosa 
que inclou les novel·les de 
Jane Austen o les Germanes 
Bronte, entre d’altres . 

CONTINGUTS 
DE L’ÈPOCA 
VICTORIANA
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OPINIÓ

E ren vora les set del matí, mentre esperava el 
tren per anar a Barcelona, asseguda a l’anda-
na de l’estació. A aquelles hores, el dia ja des-
punta i l’albada vora el mar és un espectacle de 
força, de vida, de bellesa, que alimenta la meva 
esperança, necessària per fer front a la duresa 
del dia a dia quan es treballa amb col·lectius en 

situació de pobresa i exclusió social. Mentre contemplava 
la meravella de la sortida del sol, s’asseuen al meu costat 
un parell d’adolescents, totalment aliens a la bellesa del 
paisatge, i la noia, bonica i en plena joventut, sento que li 
diu al seu company: “Avui m’he llevat sense ganes de viure, 
ni de fer res”. Un sentiment que, malauradament, segons 
les estadístiques, sembla envair cada vegada més als joves.
        Unes hores més tard, ja a la feina, rebo un correu d’una 
persona adulta oferint-se per a fer de voluntari. Però al 
llegir la seva carta de presentació i la seva sol·licitud em 
quedo totalment descol·locada. Em comenta que pateix 
una malaltia estranya neurodegenerativa des de fa més 
d’onze anys, que actualment li provoca dificultats seve-
res de mobilitat i parla, però que conserva les seves facul-
tats cognitives intactes i li agradaria posar-les al nostre 
servei, tenint en compte que únicament es podrà comu-
nicar de manera telemàtica per correu o WhatsApp. El 
seu currículum és espectacular, una carrera brillant i ple-
na de talents. De cop i volta recordo la noia de l’estació. 
Quin contrast...algú ple de vida, de possibilitats, d’opor-
tunitats, sense ganes de viure, i algú ple de límits i un fu-
tur devastador totalment motivat per a continuar do-
nant i trobar un sentit a la vida. 
 Penso en quanta bellesa hi ha condensada en allò que 
no es veu externament. No la bellesa com a qualitat estè-
tica, sinó la bellesa com a sentit del viure, com a força vi-
tal. La bellesa com allò que és capaç de provocar-nos els 
sentiments i les emocions més nobles i dignes. I què és 
allò que la fa possible? Una vida de benaurança, de salut, 
de béns materials, de coneixements i saviesa, de confort i 
seguretats? Probablement no. Si fora així no hi hauria be-
llesa en la vida d’aquest voluntari, ni en la de tants noms i 
rostres concrets de vides fràgils i vulnerables que es ba-
lancegen al ritme dels infortunis però que, dempeus, no 
sucumbeixen a la desesperança. S’aferren a la bellesa in-
terior que els sustenta i els salva de la desesperació. La 
bellesa d’unes vides desarmades, incansables en la llui-
ta per sostenir-se i sostenir a qui tenen al seu càrrec. La 

bellesa de la humilitat que no oblida el fang on ha caigut i 
es fa terrissaire transformant-lo en art per al món. Belle-
sa que és un nou demà per a la humanitat. Bellesa que és 
capaç de transcendir la lletjor que ens envolta i les adver-
sitats que ens assetgen perquè descansa en la convicció 
fonda que som aquí no únicament per a existir, sinó per a 
mantenir-nos ben vius sota qualsevol circumstància, fins 
i tot quan la nostra existència sembli aparentment inútil i 
ineficaç. Mantenir-se vius per ser capaç de donar joc a tot 
el potencial de creativitat que tenim i que som per als al-
tres, o per a alguna causa o per a alguna persona. En qual-
sevol cas, sortir del nostre autocentrament i mirar-nos la 
vida des de qualsevol realitat necessitada que reclami la 
nostra atenció.  
 Tant de bo aquells que se senten abatuts pel sense 
sentit de la vida, experimentessin la bellesa del donar-se, 
ja sigui fent un voluntariat o senzillament assumint les 
pròpies responsabilitats al servei dels altres. Perquè tot 
allò que donem i entreguem, engrandeix i alimenta la 
nostra bellesa interior, la que ens salva del nostre egois-
me, de la nostra depressió i de la nostra foscor. Com es re-
petia recentment en un espectacle del Liceu, “hi ha el que 
es veu....i el que no es veu”. O a voltes no es vol veure.

MAR GALCERAN 
La bellesa que ens salva

Mar Galceran és doctora en Pedagogia i directora de 
El Lloc de la Dona 

Doctora en Pedagogia

“Penso en quanta 
bellesa hi ha 
condensada en allò 
que no es veu. No 
la bellesa com a 
qualitat estètica, 
sinó la bellesa com a 
sentit del viure, com 
a força vital”
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— El nostre sistema 
fiscal cada cop és 
menys progressiu i 
encara ens dediquem 
a eliminar impostos.

— Si apugéssim la 
recaptació fins a 
la mitjana europea 
el sistema no seria 
automàticament 
més just. 

(Barcelona, 1983). Matemàtic 
i professor de la Càtedra 
d’Ètica de l’IQS-Universitat 
Ramón Llull. Ha estat 
coordinador i portaveu de la 
Plataforma per una fiscalitat 
justa, ambiental i solidària a 
Catalunya. És autor del 
quadern Fiscalitat justa, una 
lluita global. Entre els anys 
2014 i 2021 va dirigir el 
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Les comunitats autònomes d’Espanya 
usen les seves capacitats fiscals per 
incentivar la vinguda d’empreses i 
persones al seu territori. Arran d’això, les 
últimes setmanes hem tornat a viure una 
mena de “subhasta fiscal” que ens 
impedeix parlar d’impostos d’una 
manera seriosa i profunda. Molt menys 
en termes ètics. Com ho veu Xavi 
Casanovas?
XAVI CASANOVAS — El debat dels impostos 
torna de manera recorrent. És com una es-
pècie “d’etern retorn”, cada vegada que hi 
ha una modificació d’alguna llei o cada cop 
que hi ha algun escàndol vinculat a l’àm-
bit dels impostos. I cada vegada que tor-
na, aquest debat s’obre: les posicions a fa-
vor i en contra, els promotors i detractors 
del sistema fiscal, què és el que es conside-
ra que s’hauria de pujar o baixar, etc. I el 
que acaba passant és que el debat s’acaba 
quedant en un punt superficial i que, con-
seqüentment, no ens ajuda en el problema 
d’abordar en profunditat la qüestió fiscal 
a casa nostra, com tampoc, de les raons 
últimes per les quals necessitem i tenim 
un sistema fiscal. Cada vegada que torna 
aquest debat, torna per no tancar-se.  
 
JOSEP MARIA RAYA — Coincideixo amb una 
expressió que ha utilitzat el Xavier que és 

la diferència entre els impostos i el siste-
ma fiscal.  Tots estarem d’acord en què, fer 
o posar impostos és positiu; prové d’una 
funció redistributiva que han de tenir els 
estats. Però no tots els sistemes fiscals són 
justos. I no tots els sistemes fiscals funcio-
nen. I, probablement, tots tenen certes es-
cletxes que permeten evasions. Per tant, 
tampoc és el mateix parlar d’impostos que 
de sistemes fiscals. 
 
X. C.  —Hi ha una qüestió de base. De base 
fins i tot constitucional. És a dir, la Cons-
titució diu que les despeses que té l’Estat 
es cobriran entre tots els ciutadans. I es fa-
rà d’una manera molt concreta: el sistema 
tributari ha de ser just, i, a més, ha de fun-
cionar sota principis d’igualtat i progressi-
vitat. Què vol dir això? Que tothom, a igual-
tat de riquesa i de renta, hauria de pagar 
els mateixos impostos. Però no només ai-
xò, sinó que a aquells que més tenen els to-
caria pagar una mica més. Aquest sistema 
fiscal després es concreta amb unes lleis i 
amb uns impostos amb concret, però aquí 
és on entren els debats: hem de pagar im-
post de patrimoni? Hem de pagar impost 
de successions? Respon aquesta mesu-
ra a aquest principi constitucional o més 
aviat hi està en contra? Aquest debat és el 
que va sortint de manera recorrent. Però 

MODERAT PER
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cal tenir en compte que, d’alguna manera, 
amb aquest principi constitucional del que 
ens hem dotat entre tots hem decidit que 
“la festa” la pagarem cadascú en funció de 
les nostres possibilitats. És com si, en un 
sopar amb amics, no decidim que cadascú 
es pagui directament allò que ha consumit 
ni tampoc que tothom pagarà la part pro-
porcional del sopar si ho dividissim a parts 
igual: hem decidit que cadascú pagarà en 
funció de la seva capacitat econòmica.  

És realment una manera de plantejar-ho 
molt gràfica; segur que tothom hi estaria 
d’acord...   
X. C.  —Tot això és el que establim com a ba-
ses del nostre sistema fiscal. I no deixa de 
ser quelcom progressiu i progressista, en 
el sentit que si nosaltres avui en dia ens 
proposem que el sopar el pagarem en fun-
ció de la renta de cadascú, no sé quants es-
taríem disposats a fer-ho. Però a nivell de 
la despesa fiscal de l’Estat funcionem així. 
I està bé que sigui així. Parlant des de l’ho-
ritzó d’una fiscalitat justa, la denúncia que 
fem és que el nostre sistema fiscal cada cop 
és menys progressiu i que ens dediquem a 
eliminar o rebaixar impostos que ajudarien 
a millorar aquesta progressivitat. 

J. M. R.  —No només és que el sistema ha 
de ser progressiu, sinó que hi ha una pro-
gressivitat directa que està en els serveis 
que dona l’Estat. Tots aquests serveis de 
sanitat i d’educació, són per tothom però 
no tothom els aprofita igual. No ens ima-
ginem a la presidenta del Banc de San-
tander anant a la Seguretat Social. Ni a 
ella ni als seus fills, tot hi que hi tinguin el 
mateix dret que els altres. Però evident-
ment són uns serveis que aprofiten molt 
més les persones amb menys recursos. I, 
per aquest motiu, la progressivitat s’ha de 
mirar per les dues bandes: per la dels im-
postos i per la part dels serveis. I aques-
ta última la tenim una mica més garantida 
perquè sabem que hi ha capes de la socie-
tat que no els usaran. Per la part dels im-
postos no ho tenim tant garantit ja que hi 
ha la possibilitat que trobem alguna eina 
d’evasió. És a dir, un impost pot estar pen-
sat per ser efectiu però acabar no sent-
ho. Conseqüentment, el sistema no acaba 
sent progressiu tot i que estigui ideat per 
ser-ho. Per mi, aquest tema és més impor-
tant que el propi disseny de l’impost.  

Aquí ve la pregunta del milió: quin és el 
nivell d’impost que creieu necessari per 
un país per reduir la desigualtat i afavorir 
un millor Estat del Benestar. Com es pot 
trobar aquest punt?
X. C. — És la pregunta més difícil, ja que és 
la pregunta política. És a dir, fins a quin 
punt volem que sigui l’Estat qui resolgui 
aquests problemes? Fins a quin punt vo-
lem que sigui entre tots? Des d’un princi-
pi més liberal podríem posar l’extrem dels 
Estats Units, “on cadascú es busca la vi-
da”. A l’altre extrem hi trobaríem el mo-
del europeu, que no deixa de ser també 
força divers. Espanya s’ha de comparar 
amb Europa i, en aquest cas, Espanya està 
set punts (34 per cent) per sota en recap-
tació fiscal en comparació amb la mitjana 

dels països de la zona euro (41 per cent). 
Per tant, queda un camí per recórrer: en 
el nostre Estat, la recaptació encara no és 
suficient per al tipus de despesa que ens 
igualaria a un país europeu. I aquesta si-
tuació es deu a diverses raons: una és que 
hi ha forats dins del nostre sistema fiscal 
i que som nosaltres mateixos qui els hem 
dissenyat. Per posar un exemple, els be-
neficis fiscals. I, d’altra banda, també s’es-
capen perquè som un país amb un elevat 
frau fiscal, vinculat a una economia sub-
mergida bastant elevada.  

J. F. —Jo penso molt en com s’ha d’enca-
rar el camí. Em preocupen molt els detalls 
perquè en política econòmica, les idees es-
tan molt bé però, quan s’executen, és quan 
apareixen els problemes. Imaginem-nos 
que fem una cosa tan fàcil com, per exem-
ple, apujar aquests set punts en l’IRPF. De 
manera que, en l’escala més alta, en comp-
tes de pagar un 48 per cent, es pagui un 56, 
que ja havia passat anteriorment a Espa-
nya. Això farà que el nostre sistema sigui 
més just? En tinc dubtes, ja que probable-
ment la gent que hagi de pagar aquest 56 
per cent es constituirà com una societat 
jurídica, serà una empresa i ja pagarà im-
post de societats (que té un tipus menor) 
o ni això, no pagarà ni a Espanya.  

Vol dir que no seria eficaç ni eficient, 
aquesta mesura.
J. M. R. —Exacte. I amb això és amb el que 
cal que anem amb cura: hem de fer mesu-
res que siguin més justes i no desincenti-
var comportaments. Per exemple, per in-
troduir un tema que pot generar debat: 
no acabo de tenir tant clar que no sigui do-
lent treure l’impost de patrimoni, ja que 
aquest, al final, està gravant una cosa per 
segona o tercera vegada: tu guanyes una 
renda, al que ho consumeix no se li grava, 
però el que ho estalvia, sí. Per tant, aquest 
impost s’està gravant a qui ho estalvia; és 
una figura més. El problema és que ho gra-
ves a qui s’ho estalvia i a qui no s’atreveix a 
muntar una empresa perquè això no deri-
vi en un impost de patrimoni personal. De 
manera que, els grans estalvis que poden 
fer les formes jurídiques ja no paguen pa-
trimoni i aquests sí que són els grans estal-
viadors i, en realitat, els grans patrimonis. 
 De fet, el gran problema de la fisca-
litat és que no és mundial; compartim 
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sota de la mitjana 
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polítiques de canvi, polítiques monetàri-
es en l’entorn europeu però no compar-
tim polítiques fiscals. I, per tant, si nosal-
tres ara fem una cosa que ens pot semblar 
molt justa dins del territori espanyol, hi 
haurà molts capitals que ens interessen 
que marxaran per anar a un altre lloc d’Eu-
ropa on “no els tractin malament”. 
 Per tot això dic que és un debat molt 
més difícil del que sembla. Hem de vigi-
lar molt els incentius que podem generar 
amb determinada mesura. Tots tenim –o 
hauríem de tenir– molt clar que ni l’im-
post cent ni l’impost zero són bons. Cal 
trobar aquest punt que sigui suficient per 
recaptar i fer serveis que estiguin a l’abast 
de tothom. També és cert que els nostres 
serveis s’han de basar en estàndards euro-
peus i no americans, ja que aquests últims 
són molt baixos per a un país que està en la 
primera línia del món.  

X. C. — Aquest argument que acaba de fer 
en Josep Maria és l’argument que es fa en 
l’impost de patrimoni o en el de societats i 
és el següent: els capital s’escapa. Els nos-
tres sistemes fiscals van ser definits du-
rant la Transició i, clar, entre el final dels 
noranta i el 2000 hi ha hagut un fenomen 
clau: l’acceleració de la globalització, tant 
econòmica com de mercat. Hi ha una gran 
quantitat d’estudis que afirmen que als 
països de l’OCDE, durant la globalitza-
ció, van respondre a aquest fenomen aug-
mentant els impostos a les classes mitja-
nes (que són d’alguna manera captives) i 
reduint-los a les empreses i les rendes més 
altes (que en poden escapar). L’argument 
era el de la fugida de capitals en el con-
text de globalització. Però això torna més 
regressius els nostres sistemes fiscals. El 
que no pot ser és que aquest argument 
serveixi d’excusa per a fer desaparèixer o 
eliminar un impost com el de societats fins 
a que arribi el dia en què recapti zero. Per 
tant, el que cal és un bon disseny i una bo-
na coordinació global, però la política va 
molt més lenta que la velocitat en la que el 
capital es mou i pren les seves decisions.

Sempre anem a parar allà mateix: en un 
món global i globalitzat, polítiques globals.
X. C. —Això és una reivindicació clàssica i 
històrica. De quina manera veurem com 
a Europa es van implementant la possibi-
litat d’impostos a nivell europeu? Ho vam 

veure amb la covid: després de la pandè-
mia es va anunciar que aquest Pla de Re-
cuperació Europeu es pagaria amb impos-
tos generats i dissenyats a nivell europeu. 
Però tot això va tant lent que, al final, ob-
servem com l’impost de patrimoni, de so-
cietats i l’IRPF en la seva part vinculada al 
rendiment de l’estalvi... va caient en quan 
a recaptació. Tot això no hauria de ser cap 
excusa per eliminar aquests impostos, pe-
rò sí que és, clarament, una alarma que ens 
ha de fer pensar que això no està ben dis-
senyat, i que cal fer una gran reforma en el 
sistema fiscal perquè això no passi. 

L’altra pregunta del milió: fins a quin punt 
desincentiva un alt nivell d’impostos la 
creació i la innovació?
J. M. R. — Això és cert si ho portem a l’ex-
trem. Si a mi em poses un impost del  cent 

per cent de la meva renda, doncs jo et diré 
que no vull treballar. És la famosa corba de 
Laffer, la qual després s’ha vist que no fun-
ciona –o no funciona com deien els que la 
defensaven– i és que creuen que hi ha un 
punt on, a partir de més impostos vol dir 
menys recaptació perquè vol dir menys 
activitat econòmica. És veritat que hi ha 
un punt on això passa; és qüestió de lògi-
ca. Ara bé, el que s’ha detectat en la majo-
ria dels casos és que no estàvem en aquest 
màxim. Ni en l’Espanya d’Aznar quan ho 
deia l’Aznar, ni els Estats Units amb Rea-
gan, que en va ser l’impulsor. Per tant, això 
és cert, però s’ha de saber que, punt núme-
ro u, s’ha d’estudiar. Hi ha acadèmics molt 
bons que fan estudis per cada país i cal lle-
gir la recerca científica que hi ha al respec-
te.  La ciència econòmica ja té gairebé tres 
segles com per fer-li una mica de cas. 

X. C.  —La part contrària del debat entorn 
a la Corba de Laffer és pensar que, si bai-
xem els impostos, després hi haurà més 
recaptació, ja que es creu que augmenta 
l’activitat econòmica, però això sí que no 
ha passat mai. És a dir, quan es baixen els 
tipus impositiu, el que fa és que cau la re-
captació. I, per tant, en aquest sentit hi 
ha marge. És evident que els impostos no 
haurien de ser un fre al desenvolupament 
econòmic. Però, en general, jo crec que no 
és el que està passant. No estem parlant 
del que s’anomena, molt mal dit i massa 
sovint, infern fiscal. 
 
El director del Centre d’Estudis d’Opinió, 
Jordi Muñoz, explicava a Twitter fa 
pocas dies com ha variat l’actitud davant 
els impostos, entre 2016 i 2022, en 
termes generacionals: les generacions 
més joves i més grans són cada cop més 
partidàries de baixar-los encara que això 
afecti els serveis públics. Quina opinió 
els mereix, això?
X. C. —Jo en faig una lectura molt sociolò-
gica: crec que aquesta opinió està allunya-
da de la qüestió impositiva i que té a veure 
amb quines són les possibilitats de futur 
pels joves avui i com els joves es veuen es-
tancats en un sistema que no els promet 
res, més aviat al contrari: incompleix totes 
les seves promeses. De manera que rebut-
gen tot allò que soni a sistema. I no hi ha res 
més que soni a burocràcia que els impos-
tos. De manera que la meva interpretació 
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és que els joves, busquen anar en contra 
allò que està establert per anar cap a un 
futur obert i de més possibilitats. I els im-
postos és allò que està establert.   
 També hi ha la qüestió del “nihilisme 
fiscal”: quan pregunten a la gent si són ne-
cessaris els impostos, més del seixanta 
per cent dels enquestats et diu que sí. Pe-
rò si preguntes si consideren que paguen 
massa impostos, més del seixanta per cent 
et diu, “estic pagant-ne masses”. Això és 

contradictori: considerem que són ne-
cessaris perquè veiem que les coses fun-
cionen en el nostre entorn però, d’alguna 
manera, “jo no vull pagar tants impostos o 
considero que en pago més que el meu veí”. 
Aquí hi ha elements de percepció i, de fet, 
hi ha gent que estudia el tema dels impos-
tos des de la sociologia. I els resultats sem-
pre són sorprenentment contradictoris. 

J. A.—També és veritat que aquesta infor-
mació del Centre d’Estudis d’Opinió do-
nava, per altra banda, una dada positi-
va: la “gent més formada està més a favor 
dels impostos”. És un fet comú en el món: 
la gent formada està més a favor de l’Es-
tat del Benestar pel simple fet que l’en-
tén millor. Fins i tot, també estan més a fa-
vor de lluitar contra l’evasió fiscal. En tot 
cas,  sóc dels que pensa que els joves –la 
generació per sota dels 35 anys– haurien 
d’estar al carrer protestant, perquè es-
tan rebent per tot arreu. Un exemple: fa 
deu anys, el setanta per cent dels menors 
de 35 anys era propietària amb hipote-
ca. Deu anys després, aquest percentatge 
baixa al 35 per cent. Aquesta generació no 
hi té accés. De manera que, com a societat, 

alguna cosa caldria fer, ja que els joves ve-
uen aquesta situació en diversos àmbits: 
en sous, accés al mercat laboral, al mer-
cat de l’habitatge... O sigui que és perfec-
tament normal que hi hagi un col·lectiu 
de joves amb molta desafecció amb la po-
lítica. El seu pensament seria una cosa ai-
xí com: “Mira, quants menys impostos mi-
llors, i quan arribi el moment que necessiti 
serveis ja em buscaré la vida, perquè total, 
ara tampoc  m’arriba res”.

— Els joves es 
veuen estancats 
en un sistema que 
incompleix les seves 
promeses. Així que 
rebutgen tot allò 
que soni a sistema. I 
no hi ha res més que 
soni a burocràcia 
que els impostos.

— La gent més 
formada està més a 
favor dels impostos 
i de l’Estat del 
Benestar. Aquí a 
tot arreu. Fins i tot, 
també estan més 
a favor de lluitar 
contra l’evasió 
fiscal. 
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E
n quin moment neix Preinfant?
És un projecte que neix l’any 1997. 
Llavors, ABD, l’entitat fundadora, 
gestionava recursos d’atenció a do-
nes consumidores [de drogues], i les 
professionals que hi treballaven van 
veure que, tot i les seves circums-
tàncies, les dones que en aquell mo-

ment consumien i que es quedaven em-
barassades continuaven el seu procés 
sense més. En canvi, aquests eren emba-
rassos que tenien molt risc, no només fí-
sic sinó que un cop naixien les criatures 
tenien també moltes problemàtiques afe-
gides. Des d’aleshores es va decidir crear 
un programa específic per donar resposta 
a aquestes maternitats tan concretes i tan 
vulnerables. 

Com es concreta la vostra tasca?
Nosaltres acompanyem aquestes mater-
nitats, siguin de la condició que siguin. 
Perquè totes les dones, en un moment de-
terminat de la nostra vida, podem estar 
en un moment de vulnerabilitat. Ja sigui 
per una situació de violència, per consum, 
pobresa, etc. Des de Preinfant el que bus-
quem és donar la millor qualitat possible a 
aquestes maternitats.

Ara, a més, també treballeu amb mares 
adolescents.
En els darrers vint anys el programa ha 
donat resposta a dones que ho necessita-
ven independentment del seu context. Fa 

molts anys hi va haver un boom d’immigra-
ció amb moltes dones nouvingudes en si-
tuació administrativa irregular, amb molt 
poca xarxa de suport i, en aquell moment, 
també van començar a aparèixer moltes 
noies adolescents embarassades.

Quins són els principals errors que co-
metem quan parlem de maternitat?
Des de Preinfant el que volem emfatit-
zar és que la maternitat no s’ha d’idealit-
zar. No hem de pensar que la maternitat 
ho pot tot. Estant en situació de vulne-
rabilitat, no  podem pensar que “amb el 
fet de ser mare” ja es podrà amb tot, per 
molt meravellós que sigui. En primer lloc, 
hem de saber que una dona té dret a estar 
acompanyada, sobretot, pels serveis pú-
blics: ja siguin de salut, d’educació, etc. En 
segon lloc, també ha d’estar acompanya-
da per la societat. D’aquí ve aquella frase 
de “per criar tota una tribu”. Les famílies, 
sigui quina sigui la seva condició, han d’es-
tar sostingudes d’alguna manera, i, això, 
és una responsabilitat de la societat.

Les criatures, quan neixen, podríem dir 
que són completament innocents, oi?
Estar vivint en una circumstància vulne-
rable no ha de ser necessàriament un hàn-
dicap per tirar endavant una maternitat, 
només faltaria. Ara, també és veritat que 
ens hi juguem molt, perquè en un embaràs 
estem portant al món una criatura que ha 
de poder desenvolupar-se amb el màxim 

“Hem d’aprendre a no 
idealitzar la maternitat”

MARIA D’OULTREMONT

Tot i els canvis de la societat i el comportament humà, hi ha un factor que no varia: la 
reproducció. Ara bé, què implica ser mare? Estem preparades per ser-ho, en circumstàncies 
especialment vulnerables? Nausica Castelló coordina el projecte Maternitat Preinfant, un 
programa que s’integra dins de l’organització ABD (Associació Benestar i Desenvolupament) 
i que treballa per garantir els drets de les persones en situació de fragilitat social.
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de qualitat possible. Tenir una criatura és 
una inversió que l’hem de poder fer tots.

Com establiu aquesta xarxa?
És fonamental que la mare i el fill o filla tin-
guin una vinculació forta. Això és una pro-
tecció forta per l’infant i la garantia que 
aquesta criança sigui amb qualitat. Des de 
Preinfant fem un acompanyament emoci-
onal, educatiu i social. Treballem perquè 
la mare cuidi molt bé la criatura i vicever-
sa. Treballem per desenvolupar pautes de 
necessitat i criança necessàries per conèi-
xer què necessita una criatura acabada de 
néixer i, també, el que necessita una cria-
tura de sis mesos o de dos anys. No és el 
mateix. Treballem per adquirir les com-
petències maternals i dur a terme una ma-
ternitat tan positiva com sigui possible, 
alhora que també es genera una xarxa col-
lectiva de suport.
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Segons els experts la Gran 
Renúncia és conseqüència 

directa del trauma 
col·lectiu que va suposar  

la pandèmia. Està canviant 
el valor que li atribuïm  

a la feina?

OPINIÓ 

Olga Lasaga
Un brou de cultiu
gairebé solidificat

ENTREVISTA

“Molta gent s’ha adonat que 
no duia la vida que volia”

Carlos Royo

ENTREVISTA

“No hi ha marxa enrere, 
la cultura de la cura 

no és opcional”
Alejandra Nuño

ENTREVISTA

“Els treballadors no es van 
sentir ben tractats durant 

la pandèmia”
Sílvia Forés

OPINIÓ

Manel Fernández 
De la “gran resignació

al “gran canvi” 
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Què explica la Gran Renúncia que ha 
tingut lloc principalment als Estats 
Units arran de la pandèmia?
Aquesta és la gran pregunta. Jo crec que ex-
pressa una crisi profunda d’identitat i de 
connexió entre persones i empreses. Ten-
dim a pensar que la culpa és de les orga-
nitzacions perquè no connecten amb les 
persones, però també hi ha un tema de des-
connexió individual. Com més ens connec-
tem amb el món a través de la tecnologia, 
més ens desconnectem de nosaltres. 

A on ens porta això? 
Aquesta desconnexió personal fa que, en 
un moment donat, creiem que el que ens 
ofereix una empresa és el què volem. Però la 
manca de connexió amb nosaltres mateixos 
ens arrossega cap a una vida que no volem. 
Quan hi ha una crisi com la de la pandèmia 
on tots vam parar i vam mirar cap endins, 
molta gent es va adonar que no duia la vi-
da que volia. Van decidir parar i marxar. Pe-
rò en moltes ocasions això ha passat perquè 
no hi ha hagut un procés de reflexió perso-
nal. Tampoc a nivell organitzatiu. 

prioritats. El canvi més important s’ha do-
nat en el moment en què les persones han 
passat de pensar en tot això a executar-ho. 
Però fixa’t a on, als Estats Units. Allà la situ-
ació financera i laboral propicia que et pu-
guis plantejar deixar-ho tot i recomençar.

Per què? 
Perquè la cultura americana és molt dife-
rent a la nostra. Nosaltres tenim unes arrels 
que ens duen a pensar sempre que la pèrdua 
és un fracàs. Sempre pensem que deixant la 
feina hi perdem més que no pas hi guanyem. 
Als Estats Units sempre diuen allò del “això 
no és un fracàs, és un aprenentatge”; aquí 
en canvi un fracàs és un fracàs. El sentiment 
de pèrdua d’estatus que tenen allà és molt 
diferent al que tenim nosaltres aquí. 

A Europa també s’ha donat aquest feno-
men de la gran renúncia? 
Ara comencem a veure’n els primers brots. 
De tota manera cal distingir entre la renún-
cia física i l’espiritual. La renúncia espiritual 
és aquella en la qual jo no puc deixar l’empre-
sa perquè tinc una hipoteca, una família... i 

CARLOS ROYO

El doctor en Psicologia i director de Leadership Assessment and 
Development a ESADE conclou que entre els motius de la Gran 

Renúncia hi ha una profunda crisi identitària en relació a la feina 
deguda a la “desconnexió personal”.

TEXT: ORIOL TORO  / FOTOS: SERGIO RUIZ

“Molta gent s’ha 
adonat que no duia la 

vida que volia”

La pandèmia va canviar la nostra escala 
de valors i prioritats? 
Totalment. L’ésser humà està dissenyat per 
fer certs períodes de reflexió de tant en tant. 
Som com un GPS: quan estem perduts, ens 
cal recalcular la ruta. Però si no ens aturem 
a recalcular, no reflexionem. La introspec-
ció és fonamental per cercar la teva identi-
tat i a partir d’aquí posicionar-te en el món. 
La pandèmia ens ha donat petits buits d’ac-
tivitat i objectius i l’oportunitat d’estar amb 
nosaltres mateixos.

A quines conclusions ha arribat la gent 
en aquests moments d’introspecció? No 
volem viure per treballar? El gaudir és 
prioritari? Quin és el valor del treball?
Les conclusions a totes aquestes reflexi-
ons venen del procés de reubicar prioritats. 
Aquí cadascú ha trobat o no el match amb 
l’empresa en la que està. Quan tu establei-
xes una escala de valors, això es tradueix en 
comportaments. Què n’espero jo de la vi-
da i del meu comportament? Com lliga això 
amb l’organització en què treballo? Si no hi 
ha encaix es produeix una resituació de les 
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per tant no la deixo físicament, però sí que 
em desconnecto espiritualment. El tema és 
que la renúncia física, com s’ha vist als Es-
tats Units és fàcil d’identificar, però l’espiri-
tual és molt complicada. Si l’empresa no és 
sensible a això, perd molts treballadors que 
són allà en cos, però no en ment. 

Tenim dades? 
Per exemple, l’enquesta Gallup determina 
que més del 80 per cent de la població mun-
dial ocupada està molt poc connectada o 
totalment desconnectada mentalment de 
la seva empresa. Això vol dir que pràctica-
ment només el 15 per cent estan comprome-
sos amb el projecte al qual dediquen el seu 
temps, però la resta hi són per un mer tema 
transaccional. Temps a canvi de diners. 

Hi ha un excés de burnout, gent cremada?
Exacte. I també hi ha un canvi generacional. 
Jo pertanyo a la generació X i els meus pares 
a la del Babyboom. Aquestes generacions 
mai ens hem plantejat que nosaltres podem 
incidir o modificar el nostre entorn laboral. 
La nostra mentalitat sempre ha estat la de 
l’esforç per aconseguir escalar o aconseguir 
resultats. Avui en dia això ha canviat. L’ac-
tual realitat de les empreses és força com-
plexa. Hi conviuen fins a quatre generaci-
ons diferents, amb paradigmes culturals 
ben allunyats els uns dels altres. A més els 
babyboomers estan jubilant-se. I les empre-
ses són dirigides per gent de la generació X, 
amb uns valors molt diferents als dels seus 
predecessors. La intergeneracionalitat en 
les empreses es fa difícil de gestionar, les 
perspectives laborals són molt diferents.  

Tenim clar quin perfil tenen les persones 
que estan renunciant? 
Si, hi ha diferents estudis que ho analitzen. 
Una de les competències més importants 
d’aquest segle és el selfawareness, és a dir, 
la capacitat de prendre consciència d’un 
mateix. Això és quelcom molt evident en la 
gent que renuncia, ja que la presa de cons-
ciència no consisteix en tenir un flaix, sinó 
que es tracta de començar a mirar tot el que 
t’envolta des d’una nova òptica. La capaci-
tat d’autopreguntar-se és una caracterís-
tica clau del perfil de les persones que ple-
guen de la feina. 

Hi ha més elements que ho expliquin? 
Un segon factor seria la capacitat de 

Més del 80 
per cent de 
la població 
mundial ocupada, 
està molt poc 
connectada 
o totalment 
desconnectada 
mentalment de la 
seva empresa.

Carlos Royo és doctor en 
Psicologia i director de l’assignatu-
ra de lideratge LEAD (Leadership 
Assessment and Development) a 
l’escola de negocis barcelonina 
ESADE, on treballa en el desenvo-
lupament de competències 
professionals enfocades al 
lideratge des del model de la 
intel·ligència emocional. També és 
autor d’articles relacionats amb la 
Gestió de Competències i la seva 
aplicació en entorns professionals. 
El seu interès radica en vincular la 
praxis professional als entorns 
docents.
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reubicar tot l’escenari que se’t planteja al da-
vant. Perquè una cosa és pensar que n’estàs 
fart i vols plegar i l’altra cosa és ser capaç de 
dur-ho a terme. I encara hi ha un tercer fac-
tor i és que en molts casos hi ha un clar repo-
sicionament de les prioritats. Tot i així, cal 
distingir entre els que fugen d’una situació 
determinada i els que cerquen una nova situ-
ació vital. Aquests darrers són els qui han fet 
el procés de presa de consciència i són capa-
ços de projectar cap a on volen anar. La gent 
que fuig, normalment ho fa de manera reac-
tiva i això mai acaba bé.

També cal dir que en una enquesta rea-
litzada a més de 2.500 treballadors dels 
EUA, el 72 per cent va dir que vist amb 
perspectiva ara intentaria recuperar la 
seva antiga feina.   
Si actuem de manera reactiva, en calent, hi 
ha dos emocions que apareixen i acostumen 
a ser la por i la ràbia. La por ens bloqueja i la 
ràbia ens activa i ens fa fugir. Si no hem tin-
gut una reflexió prèvia acabarem probable-
ment en un atzucac de mala resolució. Has 
de tenir clar qui ets i què vols. 

No caldria fer també una certa reflexió 
des de les empreses? Com és que quan la 
gent s’atura s’adona que no està bé? 
El problema és que aquest tipus de reflexi-
ons, malauradament, només passen quan 
hi ha un impacte econòmic en les organitza-
cions o quan es donen situacions com ara la 
fuga de talent. Si pensem en empreses d’un 
sector més industrial on la mà d’obra que hi 
ha és no qualificada i fàcilment substituïble, 
aquesta reflexió deixa de ser una prioritat.

Com ho solucionem llavors?
Anem cap a un món on la qualificació i la ca-
pacitat d’aportació individual seran cada ve-
gada més valuoses. Les empreses contrac-
taran més per la necessitat de la capacitat 
creativa, de compromís i no tant per fer fei-
na mecànica. Per tant, si els treballadors i 
treballadores no estan compromesos amb 
l’empresa, l’organització perdrà diners. Cal 
que les empreses estableixin mecanismes 
per fer que els treballadors aportin i vulguin 
aportar valor afegit. El problema és que avui 
hi ha molta gent que veu el mercat laboral 
com un escenari merament transaccional.

contractarem només quan els necessitem, 
cosa que avui dia s’equipara a la precarie-
tat laboral. Si un treballador està contrac-
tat per moltes empreses i a totes li paguen 
poc, pot arribar a fer un sou amb una mica 
d’aquí i una mica d’allà. I això les noves ge-
neracions ho compren. Perquè no treba-
llar en deu empreses i no comprometre’m 
en cap? Perquè m’haig de lligar a una i do-
nar-ho tot? 

I això com ho viuen les empreses? 
Això ha de fer canviar de xip les empreses 
totalment. Perquè més enllà dels fixes, que 
seran pocs i ben assentats, la resta seran tot 
esporàdics. Però el nostre sistema laboral 
està antiquat i va molt enrere del ritme que 
porta la societat. 

És un privilegi renunciar? 
És el que comentàvem abans. Si s’ha fet de 
maner reactiva, no és un privilegi, és pot-
ser fins i tot una imprudència. Però si s’ha 
fet de manera reflexionada, senyal que ets 
un privilegiat, perquè has tingut el temps i 
la capacitat de pensar. Què vols, què tens o 
pots aportar i com ho faràs. Poder-te plan-
tejar això és un acte de maduresa i un privi-
legi. Renunciar significa deixar de fer algu-
na cosa perquè l’alternativa és millor. Si no 
tens pla B, estàs fugint. Per tant, per fugir 
cal pensar a canvi de què. Cal que els teus 
valors s’alineïn amb la teva decisió. 

Quin paper hi juguen els valors? 
A les meves classes parlo molt de valors i 
sempre dic als alumnes que han de positi-
var-los. Més enllà de saber de què fuges, has 
de saber cap a on vas. Per tant, positivar la 
teva decisió.  

I la resposta a aquesta Gran Renúncia 
hauria de ser una gran contractació? O 
un canvi de paradigma de la visió actual 
del món del treball? 
Hi ha un llibre de Frederic Laloux, Reinven-
tar las organizaciones, on es parla molt dels 
canvis organitzatius que s’han de produir 
en els propers anys. I són canvis molt pro-
funds. Crec que les empreses faran grans 
canvis en el futur en la manera de contrac-
tar i de cuidar les persones. Retenir el ta-
lent és una contradicció, cal que mirem com 

Poder-te plantejar 
la renúncia a la teva 
feina és un acte 
de maduresa i un 
privilegi. Renunciar 
significa deixar de 
fer alguna cosa 
perquè l’alternativa 
és millor. Si no tens 
pla B, estàs fugint.

S’està avançant en algun sentit?
Comença a haver-hi una onada de presa de 
consciència important en els departament 
de recursos humans, però costa molt que 
arribi a les direccions. Cal que ens adonem 
del guany que suposa tenir a les persones 
compromeses. Si tens personal poc impli-
cat, la qualitat del servei que ofereixes cau 
en picat. 

Les noves generacions veuen la feina com 
un lloc on sentir-se realitzats o com un 
mer espai on guanyar diners?
Hi ha una corrent que diu que tornem a un 
enfoc transaccional. “Tu em dones diners i 
jo et dono la meva feina.” El model en forma 
de trèvol, que va idear Charles Handy, expli-
ca molt bé cap a on van les organitzacions. 

I cap a on van?
El model Handy explica que hi haurà tres 
tipus de treballadors. Els treballadors 
COR, que són aquells que l’empresa neces-
sita contractar; sense ells el negoci no rut-
lla. Els treballadors externs i proveïdors. I 
finalment els treballadors temporals que 
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alimentar el talent. També cal que enten-
guem el món sense tants límits. El món la-
boral està totalment connectat amb la teva 
vida personal. Les diferents dimensions vi-
tals han de començar a trencar-se. Un tre-
ballador és una persona amb les seves cir-
cumstàncies, no és només un treballador. 
Cal que cuidem les persones i tindrem bons 
treballadors. 

La Gran Renuncia és positiva o negativa? 
Per mi és positiva, perquè ens ha fet pensar. 

I no és trist que hagi estat necessària 
una pandèmia per poder-nos aturar a 
pensar? 
És gravíssim. A vegades els dic als alumnes 
que m’ensenyin la seva agenda. I normal-
ment tenen tots els forats plens. Jo els pre-
gunto si tenen un forat per aturar-se i pen-
sar, ni que sigui un cop a la setmana i ells em 
diuen que no tenen temps. Llavors em plan-
tejo: quan carreguen bateries? Aquesta 
mentalitat existeix perquè entenem l’activi-
tat com a eficiència. Si no estàs fent alguna 
cosa productiva, sembla que no siguis efici-
ent. I aquest mindset tant profund fa que si 

tu no t’atures a pensar, estàs desconnectat 
de tu mateix. I és greu perquè a nivell social 
ens manca pensar. 

No sabem aturar-nos?
Hi ha gent que ho passa malament quan de 
sobte es troba que té un cap de setmana lliu-
re. Tenir temps per pensar es veu com un 
drama i és tot el contrari. És el moment de 
connectar amb el teu entorn, la natura, el cos 
i amb els teus valors. És el moment de valo-
rar quines són les coses importants de la te-
va vida. Amb l’agenda plena, això és inviable. 

Cal que modifiquem aquest ritme? 
Estem en una societat de coll en amunt. Ai-
xò vol dir que si et desconnectes del cor i del 
cos, el cervell s’insensibilitza. Amb la volun-
tat de ser productius reprimim les emoci-
ons i no ens preocupem pel cos. Amb la pan-
dèmia, això es va trencar i els problemes de 
salut mental van augmentar. En aquell mo-
ment els tres eixos –cor, cos, cap– es parlen 
i la gent s’adona de com de malament està. 

Serà ara el personal qui seleccionarà a les 
empreses?

Tot dependrà del teu nivell de qualificació i 
de les teves capacitats. És fonamental la in-
versió en formació, ja que és l’única forma de 
posicionar-se davant del món i parlar de tu a 
tu a les empreses.  

Però aquí hi ha un tall socioeconòmic.
Clar. Però no estem parlant només de for-
mar-se a nivell universitari o d’anar a les mi-
llors escoles, estem parlant també de la pos-
sibilitat de sortir de casa teva, del teu barri, 
ciutat i de veure món. Qui té les oportunitats 
de formar-se i de veure món pot accedir al 
mercat laboral que li interessa i pot decidir 
si renuncia o no al seu lloc de treball.  

Qui s’ho pot permetre són aquells que 
pertanyen a la classe mitjana i alta? 
La classe mitjana està liquada i anestesia-
da. Des del punt de vista de valors i d’apor-
tació a la societat, hauria d’estar més acti-
va i crítica. Perquè això et connecta amb el 
teu posicionament en el món. La societat 
està cada vegada està més polaritzada i ai-
xò es reflexa també en el mercat laboral. 
Per això es produeixen situacions com la 
Gran Renúncia. 
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Professor col·laborador dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC 

MANEL FERNÁNDEZ JARIA

DE ‘LA GRAN RESIGNACIÓ’ 
AL ‘GRAN CANVI’

Q
uan després de la pandèmia el món sencer 
s’aferrava amb dents i ungles al seu lloc de 
treball, ja que moltes empreses tancaven 
degut a la crisi, un total de 4,4 milions de 
nord-americans –una dada mai vista– van 
decidir deixar les seves feines de manera 
voluntària per aconseguir trobar-ne una 
de millor. La Gran Dimissió –o la Gran Re-
núncia– és un exemple de com la pandèmia 
ens ha fet, en molts casos, reflexionar so-
bre el tipus de vida que volem tenir i valo-
rar les coses que són realment importants, 

i d’aquesta reflexió el món laboral no n’ha quedat pas al 
marge. Ara bé, aquest canvi pot ser un punt d’inflexió?

El paper de la feina a la nostra vida
Durant molts anys, la classe treballadora s’ha sentit trac-
tada de forma irregular per les empreses (llargues jor-
nades de treball, importants desplaçaments, dificultat 
per conciliar la vida personal i professional, dedicar les 
millors hores del dia a la feina, els salaris precaris…). Al-
gunes companyies i sectors han tractat els seus treba-
lladors com a actius i això ha fet que moltes persones 
s’hagin sentit, en moltes ocasions, desconnectades dels 
seus llocs de treball i clarament insatisfetes.  
 Ja abans de la pandèmia, es parlava del burnout o sín-
drome del desgast professional. El burnout és un esgota-
ment emocional quan es produeix una distància afectiva o 
una despersonalització cap a la feina per excés de deman-
da i incapacitat per donar resposta. Et vas allunyant de la 
teva implicació emocional amb la feina i amb l’organitza-
ció. La persona té capacitat, té força, però no en té ganes. 
Ha perdut aquesta actitud per acompanyar la seva em-
presa. És un trastorn adaptatiu crònic. No és premeditat, 

a diferència de l’assetjament. Es produeix pel ritme de tre-
ball o per l’incompliment de les expectatives davant de la 
feina. Apareix quan estem exposats a una situació laboral 
en què no som capaços de trobar respostes adaptatives.
 Aquest símptoma, després de l’experiència de la pan-
dèmia, encara existeix, però si fins aquest moment les per-
sones que no estaven bé a la feina realitzaven un ‘acomia-
dament interior’ (burnout), avui directament el que fan és 
anar-se’n. Renuncien. Per tant, la pregunta és: què s’amaga 
darrera d’aquest cop de porta? 

Una nova visió del món del treball
Provocat per la pandèmia i aquesta sensació d’estar en 
una ‘roda de hàmster’ que gira de forma monòtona, hi ha 
un canvi total de la visió del treball. El treball sempre ha 
representat una posició social, un estatus, una reafirma-
ció personal i social, però ara aquest focus està canviant. 
Actualment, les persones valoren i mostren més els seus 
progressos en base les experiències que viuen (una volta 
al món, un repte solidari o personal...) i no pas pels seus 
èxits laborals. 
 Aquesta transformació és especialment evident en 
les noves generacions, les quals sempre han viscut en la 
incertesa i no mostren feblesa davant dels canvis. A més, 
els joves professionals també mostren altres prioritats 
que fins ara no es tenien en compte: el respecte al medi 
ambient, una vida més tranquil·la, millors condicions de 
vida lluny de les ciutats, treballar menys hores, reptes i 
projectes més interessants o continuar aprenent.
 En resum, el treball ha deixat de tenir una posició pre-
dominant en l’existència de les persones. Ara estem en 
un punt d’inflexió respecte com les persones hem de viu-
re i quina posició ha d’ocupar la feina a les nostres vides. 
Però una cosa és clara, si volem que l’assalariat se senti 
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connectat amb la seva feina, aquesta hauria de represen-
tar un propòsit, tenir un sentit, aportar una contribució i 
hauria de tenir un impacte. Els treballs sense sentit i pro-
pòsit no els vols ningú. Si la desconnexió laboral conti-
nua, les renúncies continuaran, i el burnout crònic serà 
cada cop més inevitable.

La resposta de les empreses
És evident que després del gran pas que han fet els treba-
lladors, ara els toca «moure fitxa» a les empreses. Aques-
tes tenen dues opcions: apostar per una carrera salarial 
sense finalitat, que a la llarga és destructiva per a l’orga-
nització, o centrar-se en aquells aspectes que realment 
interessen les persones.  
 Sens dubte, la segona opció és infinitament més re-
comanable. Totes les empreses haurien de començar per 
tenir clar el seu propòsit i expressar amb claredat perquè 
fan el que fan. Guanyar diners no és un ‘perquè’, és una 
conseqüència necessària per a la sostenibilitat empre-
sarial, però no hauria de ser la fi. Avui, la majoria d’em-
preses intenten vendre allò que produeixen (aposten 
pel què), algunes expliquen el com, però encara són po-
ques les que expliquen el perquè (el propòsit), la part més 
valorada pels seus clients o usuaris, però també la més 
important per establir una bona aliança amb els seus 
treballadors. El fet de tenir un propòsit definit canvia 
completament la perspectiva del que fem. Li dona sentit.
 A part del propòsit, però, les empreses també hau-
rien d’apostar per altres elements com: els valors, la fle-
xibilitat, el treball en equip, el desenvolupament perso-
nal i professional, la participació en la presa de decisions, 
la comunicació, un nou estil de lideratge, l’aprenentatge 
continu, l’establiment de reptes, oferir un tracte adequat 
i un salari generós, no just. Remarco generós perquè no 
tinc massa clar què és exactament un salari just. El sala-
ri mínim interprofessional és el mínim que puc pagar, el 
mínim que em permet la llei, però si pogués pagar menys, 
ho faria? No crec, per tant, que aquesta sigui una bona 
referència.

Manel Fernández Jaria és professor col·laborador dels 
Estudis d’Economia i Empresa de la UOC

 En definitiva, les relacions de treball a l’empresa han 
de canviar i és necessari construir i fomentar una cultura 
empresarial basada en qualitats absolutament humanes, 
com són el respecte i la connexió. També és clau començar 
a examinar l’experiència diària percebuda dels treballa-
dors. Saber la seva opinió no representa un risc, tot al con-
trari és una oportunitat de crear les condicions de treball 
que impulsin la nostra organització.
  Si volem projectes duradors, que generin valor i impac-
te,  hem de passar de la Gran Resignació’ al Gran Canvi’.

“Encara són poques les 
empreses que expliquen 
el propòsit que tenen, la 
part més important per 
establir una bona aliança 
amb els seus treballadors. 
Tenir un propòsit definit 
canvia completament la 
perspectiva del que fem. 
Dona sentit”
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Com s’ha produït la Gran Dimissió?
Anthony Klotz, professor i expert en psico-
logia organitzativa, va ratificar que hi havia 
quatre raons per les quals els treballadors 
renunciaven a la seva feina. La primera és 
l’auge del Jo, amb la qual els professionals 
es van adonar que podien dissenyar les se-
ves pròpies estructures laborals gràcies 
a l’economia col·laborativa. La segona, la 
conciliació, molt derivada de la crisi sanità-
ria que ens va fer replantejar el sentit de les 
nostres vides. La tercera, evidentment, els 
motius econòmics i, per últim –i probable-
ment la que més afecta a la majoria de tre-
balladors– l’anomenada gran desafecció. 
Això s’ha d’entendre com el sentiment que 
l’entorn laboral està afectant tant la salut fí-
sica com mental dels treballadors.

És un fenomen concret o general?
Crec que estem davant d’un canvi d’era, da-
vant d’una nova visió del que representa el 
treball on el com i el quan són claus per a les 
futures polítiques laborals. El que està clar 
és que alguna cosa està passant quan l’OMS 
declara la síndrome de burnout com a una 
malaltia laboral el passat 1 de gener. 

És possible que arribi a casa nostra?
Aquesta estampida no l’hem viscut a Euro-
pa, però cal que estiguem molt atents so-
bretot quan informes com la Guia Hays del 
Mercat Laboral 2022 assegura que “el 77 
per cent dels espanyols canviarien de feina 
si poguessin i el 65 per cent d’ells confessa 
que està buscant una altra feina de mane-
ra activa”. La salut ha passat a ser l’eix del 
creixement sostenible, impactant en la nos-
tra praxi empresària des del disseny de pro-
ductes i serveis fins a la regulació de nous 
patrons relacionals.

Diria que els valors de la societat actual 
conviuen millor amb la incertesa?
Quan milers de persones van sortir als bal-
cons per aplaudir durant la pandèmia, les 
seves finestres es van obrir a un món de no-
ves possibilitats; van poder veure el món 
amb noves ulleres, vam canviar de pers-
pectiva. I tot això va ser possible gràcies a la 
reorganització dels nostres valors. Moltes 
persones van deixar la seva feina per passar 
a dissenyar les seves pròpies estructures la-
borals, apostant per models més diversifi-
cats. Un fet que ho prova és l’augment de 

ALEJANDR A NUÑO

Aquesta sociòloga i conferenciant, experta en el creixement empresarial, 
assegura que la Gran Renúncia és un símptoma del canvi d’era cap a 
una cultura on la salut és l’eix principal de tota activitat. És el que ella 

n’anomena “la cultura de la cura”.

MARIA D’OULTREMONT

“No hi ha marxa 
enrere, la cultura de la 

cura no és opcional”
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treballadors independents: el 35 per cent 
de la població global és freelance, treballa 
per lliure. Ells prefereixen posar en valor el 
seu coneixement i experiència, absorbint la 
llibertat per projectes, aportant els seus va-
lors al mercat.

Pero no tothom s’ho pot permetre, no?
Exacte. Les societats són reproduccions 
dels sistemes de poder, fet que porta a la de-
ficiència sistemàtica que, tot i ser alterable, 
no és un context neutre. És a dir, és difícil. 
És per això que hi ha una alerta en el sentit 
que, per sota aquest increment dels freelan-
ce, s’hi amaguen els “falsos autònoms” o el 
que és pitjor: emprenedors per necessitat, 
en detriment dels drets que comporta tenir 
una nòmina. Tenint en compte aquests as-
pectes, crec que tots, empreses i autònoms, 
ens hem de comprometre a no caure en el 
fals low cost,  ja que aquest trenca les cade-
nes de valor. Hem de ser resistents i sòlids 
amb els costos reals dels serveis i productes 
per poder mantenir els nostres costos de vi-
da de manera digna i equitativa.

Ha canviat el concepte de la ‘riquesa’?
La mentalitat actual obliga a replantejar-se 
què és el progrés i què entenem per creixe-
ment professional. Ara focalitzem amb qua-
litat, amb la feina ben feta i amb temps per 
dotar-la de profunditat, cosa que evita so-
roll. De vegades, créixer és poder executar 
les tasques amb temps i forma. I el temps 
és un bé que ens ajuda a competir per valor.

Vostè parla constantment de  “la cultura 
de la cura”. Com la definiria?
La gran disrupció que va venir després de 
la pandèmia va ser entendre, en primer 
pla, que la “salut no és l’absència d’una ma-
laltia, sinó que és un estat complet de ben-
estar físic, mental i social” (OMS, 1985). La 
cultura de la cura és un model de gestió em-
presarial en si mateix. És transversal a to-
ta la companyia i promou el diàleg marcat 
per la conscienciació de produir en quali-
tat versus quantitat. Aquesta cultura apos-
ta per un lideratge al servei del bé comú, 
té en compte la pluralitat biològica com a 
una font de riquesa. Es tracta, doncs, d’una 
aposta per a les capacitacions humanes es-
sencials en l’era de la tecnologia, tenint en 
compte les power skills en tots els sectors, 
ètnies i generacions. El do de la paraula pro-
mou sistemes de disciplina saludables i els 
llocs de treball consoliden un aprenentatge 

De vegades, 
créixer és poder 
executar les 
tasques amb 
el temps i la forma 
adequada. I el 
temps és un bé 
que ens ajuda a 
competir per
valor. 

constant: el treball com a font d’autoestima 
i el creixement personal.

Per tant, el món del treball, tal com l’hem 
conegut fins ara, era insostenible?
A mesura que ha anat avançant la producti-
vitat hem avançat en salut i benestar. Tots 
sabem que el sistema basat en l’explota-
ció de la naturalesa sense límits té els seus 
dies comptats. Hem construït allò incons-
truïble: pistes de gel en el desert, mars sen-
cers plens de plàstic... Ara, el debat és inces-
sant: mai havíem assistit a un bombardeig 
tan evident de la complexitat del nostre sis-
tema. Molts diuen que és “un dels més in-
justos de tota la història de la humanitat”, 
devaluat per al seu entorn inflacionista, la 
seva dependència energètica, etc. Alguns 
han titulat aquest moment com el de “la fi 
de l’abundància”.

I com es pot treballar en pro de la vida?
Són temps de de cura. “És moment de posar 
la vida en el centre dels nostres negocis: tre-
ballar en pro d’aquesta i no en contra de”. 
Tinc clar que hi ha moltes maneres de po-
sar fi a l’era de l’abundància, el qual dema-
na iniciar l’era de l’eficiència, la qualitat ver-
sus el seu volum. És moment d’evolucionar 
cap a l’equitat productiva, un repartiment 
just dels nostres productes i serveis. No po-
dem desvirtuar les nostres cadenes de va-
lor, hem de reduir l’ús d’energia i promoure 

allò local, integrant a tots la biologia en fa-
vor de la riquesa. En altres paraules, cal pro-
moure la mirada horitzontal i la inclusió i fu-
gir de la verticalitat imperant. 

Sona molt idíl·lic. Ho faran?
Les empreses han de generar un benefici 
econòmic, però ara toca aprofundir i millo-
rar. Com dic, estem en temps de cura i tot 
demana el seu temps. Però, de fet, segons el 
Consell Empresarial Espanyol per al Desen-
volupament Sostenible impulsat per Foréti-
ca (organització referent en sostenibilitat i 
creixement empresarial), el projecte ‘Visió 
2050: el moment de la transformació’ con-
firma que estem davant d’una “nova era” on 
la salut és l’eix principal del creixement sos-
tenible. Una prova de tot això és l’increment 
del Moviment B Corp. Les empreses que es-
tan dins d’aquesta comunitat tenen una 
certificació que assegura que el seu propò-
sit és generar un impacte social positiu, que 
compleix amb els estàndards socials, am-
bientals i comunitaris a més d’assumir un 
compromís de transparència i sostenibili-
tat. A Espanya es consolida amb un creixe-
ment del 63 per cent més que el 2020. Fins 
al moment, ja hi ha 110 empreses B Corp.

Què passa si no ho compleixen?
No hi ha marxa enrere. Tota l’estructura le-
gislativa financera empeny als empresaris a 
una nova normativa que amplia cada vega-
da més la seva expansió, com ara a les pimes 
amb plantilles de més de 250 treballadors 
durant dos exercicis consecutius. 

Els joves cobren la meitat que els seus 
pares. Des de fa un temps, s’està parlant 
del quiet quitting (renúncia silenciosa). 
Cap societat productiva es pot permetre 
el desànim del capital humà, i molt menys 
si aquest representa el futur. És una gran-
díssima pèrdua econòmica però, sobretot, 
social. Nosaltres ens hem de comprometre 
amb els nostres joves promulgant un can-
vi de mindset (mentalitat social) i un com-
promís amb l’economia del propòsit que es 
basa en un equilibri amb la vida. Aquest és 
el nostre millor llegat. Adherir-nos a la cul-
tura de la cura és mostrar als joves que es-
tem davant d’una nova era que camina cap 
a una societat en pro de la vida. Aquest nou 
model no és només sostenible sinó que mi-
llora el nostre entorn de manera sistemà-
tica. És un sistema orgànic cap al benefici 
social i, conseqüentment, cap a l’eficiència.  
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Codirectora de l’Observatori Laboral de la Universitat Abat Oliba CEU

OLGA LASAGA 

UN BROU DE CULTIU 
GAIREBÉ SOLIDIFICAT

Q
uè estic fent amb la meva vida? Què és el que 
realment em motiva? Què és el que verita-
blement té sentit per a mi? Aquestes pre-
guntes i altres de similars són substancials 
al desenvolupament de les persones, però 
sovint un atrafegat dia a dia ple d’activitats 
i amb un alt nivell d’estrès posposa indefini-
dament no només la seva resolució sinó fins 
i tot la seva pròpia formulació.
     La pandèmia de la covid-19 i els llargs me-
sos de confinament que va comportar van 
ser per a moltes persones un potent revul-

siu. Confrontats a la por i la incertesa es va fer palesa la 
vulnerabilitat, la fragilitat i la caducitat de la pròpia vida. 
Un brou de cultiu idoni perquè emergissin les grans pre-
guntes sobre el propòsit de la nostra existència i temps 
suficient per no poder obviar-les. No és estrany que, 
quan un cop finalitzat el període de confinament, i es co-
mencés a reactivar l’activitat econòmica i laboral, es po-
guessin observar canvis de comportament radicals. 
 Així, el professor de la Universitat de Texas, Anthony 
Klotz, va detectar un patró de comportament entre els 
treballadors nord-americans que afectava tots els sec-
tors industrials i la majoria dels àmbits professionals. 
Molts van abandonar de forma massiva els seus llocs de 
treball.
 Aquest fenomen, que als EUA va suposar que el 2,7 
per cent de la força laboral del país abandonés els seus 
llocs de treball, s’ha anat estenent com una taca d’oli 
convertint-se, en major o menor mesura, en una tendèn-
cia creixent de la qual no escapa cap economia. En con-
cret al nostre país, l’informe La Gran Renúncia, claus per 
guanyar la batalla del talent a Espanya de Nuñez, Pin i 
Rodríguez d’Opinno, es confirma, després d’enquestar 

2.430 CEO i alts directius que, des del segon semestre 
de l’any 2020, la tendència a l’abandonament de llocs 
de treball va en augment i es produeix a tots els estrats 
socioprofessionals.
 Lògicament, són diversos els factors que hi ha dar-
rere d’aquest abandonament massiu, però a l’informe 
Microsoft’s 2021 Work Trend Index es destaca el pes del 
burnout en la presa d’aquest tipus de decisions. Aquesta 
síndrome del “treballador cremat” fa referència al des-
gast sofert a conseqüència d’una situació d’estrès, man-
ca de reconeixement i frustració inherents a l’exercici di-
ari del lloc de treball. El síndrome que provoca el burnout, 
en nombrosos casos, s’estava produint ja amb anteriori-
tat a la pandèmia i la situació laboral patida durant el con-
finament no va fer més que agreujar-ho i evidenciar-ho. 
 Durant la pandèmia, el nivell de lliurament de molts 
treballadors i professionals es va incrementar conside-
rablement. Davant la gravetat de la situació i amb el con-
venciment que calia salvar l’economia i els llocs de tre-
ball, les jornades laborals es van allargar i la frontera 
entre la vida personal i laboral es va difuminar. 
 Tal com assenyala l’informe publicat el mes de març 
passat per l’OMS Mental Health and COVID-19: Early evi-
dence of the pandemic’s impact, aquesta sobrecàrrega va 
afectar de manera severa la salut mental i el benestar de 
gran part de la població. Aquest fet s’ha traduït en can-
vis en les relacions laborals fruit de l’esgotament d’uns 
professionals sobrepassats per les llargues jornades, la 
manca de reconeixement, flexibilitat i remuneració de 
les feines. A l’informe sobre l’estat de salut laboral de les 
empreses, elaborat per grans empreses com Cobee, ife-
el, Sanitas i DKV es recull que el 79 per cent dels empleats 
han patit una situació d’estrès laboral continuat a conse-
qüència d’una càrrega de treball excessiva durant l’últim 
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any. La pandèmia ha estat per a molts treballadors “la go-
ta que ha fet vessar el got” i els ha portat a la ferma deci-
sió d’abandonar el seu lloc de treball.
 Juntament amb aquests casos d’abandonament de 
l’ocupació, que entren en els percentatges dels informes, 
cal tenir en compte també la renúncia silenciosa o quiet 
quitting dels treballadors que han decidit mantenir-se al 
mateix lloc de treball, però amb una altra actitud. Aques-
ta situació és, si és possible, més greu que l’anterior, ja 
que passa més desapercebuda i no obstant pot tenir uns 
efectes devastadors en la productivitat. Aquests treba-
lladors, després del desgast de l’esforç realitzat durant 
la pandèmia, no estan disposats a treballar més hores de 
les establertes al contracte ni a assumir responsabilitats 
que no els corresponen. Es tracta de persones que no vo-
len o no poden canviar de feina, però que han perdut la il-
lusió, l’alineació i el compromís amb l’empresa que consi-
deren que els ha estat explotant i de la qual no obtenen el 
reconeixement adequat.
 Ens trobem, indubtablement, davant d’una impor-
tant crisi del mercat de treball i de les relacions laborals. 
Com comentava, el burnout i la consciència més gran 
sobre els efectes d’aquest en la salut mental i el benes-
tar són, segons la majoria dels informes esmentats, un 
dels principals detonants de la Gran Renúncia. Però 
no hem d’oblidar que en tota gran crisi hi ha una “gran 
oportunitat”.
  De la mateixa manera que la pandèmia i el confina-
ment han suposat una acceleració en la digitalització, 
també s’erigeix en el transformador revulsiu de la gestió 
del talent. Aquelles empreses que vulguin atreure i rete-
nir el talent per garantir no només el seu èxit sinó fins i 
tot la seva viabilitat, hauran d’estar disposades a escoltar 
i atendre els valors i les necessitats dels seus treballadors 

i professionals. Ja no n’hi ha prou d’atendre la salut física 
del treballador, sinó que les polítiques de gestió de per-
sones hauran de promoure un equilibri entre vida per-
sonal i laboral que garanteixi el benestar i la salut men-
tal dels treballadors. Així, aquelles entitats que continuïn 
permetent i mantenint una cultura organitzacional que 
fomenti unes relacions laborals tòxiques veuran serio-
sament compromès el seu creixement i fins i tot super-
vivència. Sembla no haver-hi marxa enrere: els treba-
lladors de tots els sectors i estrats està dient prou a les 
jornades de treball interminables, la manca de flexibilitat 
horària i de reconeixement dels seus èxits. 
  Estem davant la possibilitat de fer un pas endavant 
per aconseguir un model de relacions laborals en què 
s’aconsegueixi incrementar la competitivitat de les em-
preses millorant la qualitat de vida i el compromís dels 
treballadors amb els objectius i valors empresarials.

Olga Lasaga és codirectora de l’Observatori Laboral 
de la Universitat Abat Oliba CEU

“El 79 per cent dels 
empleats han patit una 
situació d’estrès laboral 
continuat a conseqüència 
d’una càrrega de treball 
excessiva durant  
l’últim any”
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La Gran Renúncia és una conseqüència 
de les diferències generacionals? 
Directament generacionals diria que no, 
però en una part, sí. Però hi ha altres fac-
tors a tenir en compte. És veritat que la 
Gran Renúncia ha estar molt acusada als 
Estats Units, no tan al nostre país, però sí 
que s’ha notat que s’ha remogut alguna co-
sa després de la pandèmia. Ha estat gene-
ralitzat: molts treballadors no s’han sen-
tit còmodes durant la pandèmia a les seves 
empreses. I això també ha provocat que, 
arran també de  la situació personal viscu-
da a casa seva, es replantegessin les coses. 
Hi ha hagut una certa crisi vocacional. Tot 
això ha estat com una bomba de rellotgeria 
que en un moment pot arribar a explotar, 
com ha passat als Estats Units i com tam-
bé s’està percebent aquí. Però no és no-
més generacional tot i que també és cert 
que s’acusa més en els joves, que viuen en 
una generació on tot és més volàtil i on tot 
canvia tant que potser les seves prioritats 
són unes altres i entre elles no hi ha el valor 
de la seguretat. Això també fa que es pren-
guin més riscos i potser, per a ells, aques-
tes renúncies són més fàcils de fer.   

Per tant han canviat els valors de les no-
ves generacions en relació a les genera-
cions anteriors? 
Sí, fa anys el que ens venien (també en la 
meva època) era que si tu feies una carrera, 
després trobaries feina, et podries casar, 
formar una família, tindries una casa, et fa-
ries una hipoteca i amb una mica de sort, 
també aconseguiries una segona residèn-
cia... És a dir, tot era molt lineal: hi havia 
d’haver una progressió professional i esta-
va molt garantit tot plegat si realment fe-
ies els deures. O, sinó, com a mínim, aquest 
era el nostre marc mental. Però ara ma-
teix, és tot tan canviant que aquesta segu-
retat com a valor no està en el mateix nivell 
que en les generacions precedents. I això 
fa, com he dit, que la percepció del risc per 
a ells sigui molt més limitada. Molts d’ells 
encara viuen a casa dels pares, molts no 
han fet aquest canvi de sortir, de tenir una 
sèrie de despeses fixes o necessàries, que 
potser anteriorment es feia abans. 

Al llibre ‘El empleado es el rey’ vos-
tè parla precisament de la desafec-
ció que senten els treballadors amb el 

SÍLVIA FORÉS

La presidenta del Fòrum de Recursos Humans de Foment del 
Treball, experta en gestió de talent i autora de ‘El empleado es el 
Rey’ (Plataforma Editorial) assegura que la Gran Renúncia és un 

fenomen generalitzat a totes les generacions laboralment actives. 

LAURA CERA

“Durant la pandèmia 
molts treballadors no 
s’han sentit còmodes”
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seus caps, però, també emfatitza el que 
s’anomena Design Thinking. En què 
consisteix?
El Design Thinkig el definiria com a una 
mentalitat d’innovació. Prové del món del 
disseny on, per tal de poder portar al mer-
cat un producte o un servei, el més impor-
tant és posar l’usuari en el centre. És a dir, 
aquella persona que serà la que farà servir 
aquell producte o servei i que, per tant, es 
pot provar amb ella les coses i assegurar-te 
de treure un producte amb més garanties. 
Si ho portem al terreny del món de les per-
sones, el Design Thinking és molt útil en el 
sentit de què estàs posant l’usuari al mig, 
en aquest cas, el treballador i, per tant, en 
qualsevol cosa que dissenyes hi tindràs en 
compte els seus desitjos, les seves neces-
sitats. És el que en anglès es coneix com 
a Human centric (centre humà). Tot i que 
prové del món del disseny, la clau és posar 
a l’usuari en el centre, escoltar-lo, donar-li 
veu i, a partir d’aquí, cocrear-hi  per tal que 
les solucions siguin més efectives.   

La Gran Renúncia és una tendència que 
només es poden permetre uns quants? 
Depèn. Això és una pregunta molt i molt 
personal. Des del meu punt de vista és ge-
neralitzat en molts sectors i edats. Ara bé, 
el que sí que tinc clar és que en el tema de 
prendre una decisió i fer un canvi de vida 
s’han de sospesar molt bé les coses. Més 
del que es fa. És a dir, hi haurà algú que tin-
drà molta confiança amb si mateix i que, 
amb els seus estudis i una experiència, sap 
que possiblement trobarà feina; i d’altres 
que potser tenen més dificultats d’inserció 
o potser tenen la sensació de deixar més 
coses enrere. 
 Jo, en aquests casos, el que aconse-
llo és com a mínim pensar si tenen un pla 
al darrera, un dibuix per saber com acom-
plir amb els objectius, perquè moltes vega-
des veiem realitats o sensacions d’obtenir 
una vida més fàcil, o maneres de guanyar 
diners de manera fàcil, però el que potser 
no es veu és que possiblement, darrera 
d’aquesta il·lusió hi ha un esforç. I, a ban-
da, a vegades ens enlluernem per maneres 
de treballar diferent o de poder-nos gua-
nyar la vida d’una manera més fàcil sense 
valorar el que ja tenim. I aquest és el gran 
problema, quan renunciem sense sospesar 
bé el que deixem enrere. I segurament hi ha 
coses negatives però, també n’hi haurà de 
positives, que s’han de tenir en compte. 

Posar les persones 
en el centre de 
l’activitat significa 
preocupar-te’n; les 
estàs apoderant i 
els estàs donant 
eines per créixer, 
per ser escoltades. 
Les persones són  
el més important  
dins l’empresa. 

Segons l’estudi State of the Global 
Workplace 2022, realitzat per Gallup, 
a Europa, de mitjana, els treballadors 
experimenten un 37 per cent de preo-
cupació i un 39 per cent d’estrès al dia. 
Alhora, creuen que no són tractats amb 
respecte al llarg de la jornada laboral. 
Quins reptes genera tot això a les em-
preses i als empresaris?
Quan parlem de respecte, tot està molt 
clar. En el cas dels caps, per exemple, el 
respecte és fonamental. De fet, és un dels 
principals motius pels quals una perso-
na abandona una empresa. Les empreses 
s’han d’assegurar de tenir un bon liderat-
ge, una persona que no sigui autoritària si-
nó que realment estigui enfocada a les per-
sones. D’altra banda, pel que fa a l’estrès, a 
les preocupacions, etc., cal tenir en compte 
que estem vivint en un món que va molt rà-
pid i que està constantment influenciat per 
les noves tecnologies. Això fa que ens ge-
neri un estrès afegit a tots plegats per tal 
d’aconseguir resultats. Si, a més, l’empre-
sa per on treballes no té un entorn adequat 
perquè la persona estigui al centre, se l’es-
colti i se li puguin adaptar les experiències, 
tingui moments de connexió, de descans i 
tingui el seu suport emocional, perquè fi-
nalment l’empresa és un lloc on el treba-
llador hi passa molt temps... la suma de 

tot això facilita que el treballador renunciï. 
Per tant, les empreses tenen deures i rep-
tes amb factors que abans no es tenien en 
compte però que, ara, si l’interès de l’em-
presa és mantenir el talent, cal valorar-los 
íntegrament.  

Si posem la feina en el centre de les 
nostres vides, i les empreses posen 
les persones al centre de l’activitat, 
on és el límit entre la vida personal i 
professional?
Jo ho veig diferent. Posar les persones en 
el centre de l’activitat significa preocu-
par-te’n; les estàs apoderant i els estàs do-
nant eines per créixer, per ser escoltades. 
Això és positiu, ja que les persones són el 
més important dins de l’activitat empre-
sarial, el millor actiu. Si cal posar la feina 
al centre de la pròpia vida... això ja és res-
ponsabilitat de cadascú. Un mateix sap el 
valor que li dona a la vida i fins a quin punt 
dins de l’escala de valors la feina és la prin-
cipal o no. 
 Però la persona no és un ésser que es 
divideix en dos (personal i professional), si-
nó que és una persona que quan va a treba-
llar, treballa i, alhora, té la seva vida perso-
nal amb les seves preocupacions. Per això, 
moltes vegades, ens adonem de les dife-
rències entre els caps. N’hi ha que es pre-
ocupen i pregunten “com has passat el cap 
de setmana?” i n’hi ha que no. I aquí és on 
fallen: veuen la persona com a un ésser di-
ferent quan treballa i, conseqüentment, 
erren amb els seus plantejaments.    

Per últim, i fent referència al títol del 
seu llibre, creu realment que l’emple-
at ha de ser el rei? Quins han de ser els 
drets i deures de les empreses així com 
els drets i deures del treballador?
Quan vaig escollir el títol del llibre –que té 
el seu origen en l’expressió anglesa The cli-
ent is the king (el client és el rei)– ho vaig fer 
a consciència, evidentment. Els drets es-
tan molt clars; els marca la llei. Ara bé, els 
deures potser no tant, caldria discutir-los 
una mica més. Els de les empreses són as-
segurar aquest entorn de llibertat, d’ex-
pressió, de creixement, de reconeixement, 
d’aprenentatge i respecte amb els seus 
treballadors.  I els deures dels treballadors 
són sobretot tornar amb compromís el que 
l’empresa li està donant,perquè no sempre 
és recíproc. Hi ha d’haver un equilibri, un 
compromís comú.  

Trobem sentit a la nostra feina?



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

La tolerància
En un món 
multicultural, la 
tolerància te límits? 
Aquesta qualitat va 
lligada als interessos 
dels més forts?

“La llibertat ha 
de ser àmplia 
i incloure 
totes les altres 
llibertats. 
Tothom és 
lliure de trobar 
el sentit últim 
de la vida”

IGNASI LLOBERA
La mateixa llibertat 
de consciència 
per a tothom

S
egons Martha C. Nussbaum una de les tas-
ques de la filosofia política és oferir principis 
generals que guiïn la democràcia. Un exem-
ple d’això el trobem al seu The New Religious 
Intolerance (2012), on defensa: (1) que els go-
verns han de garantir que totes les persones 
tenim la mateixa llibertat, i (2) que aquesta lli-
bertat ha de ser àmplia.

 Els governs ha de garantir la mateixa llibertat per a 
tothom perquè totes les persones som iguals en digni-
tat. I aquesta llibertat ha de ser àmplia perquè ha d’in-
cloure, entre d’altres, la llibertat de consciència. És a dir, 
la llibertat de cadascú a buscar el sentit últim de la vida.
 La proposta de Nussbaum va més enllà de la me-
ra tolerància, que segons l’autora pot estar associada 
a la jerarquia i a la dominació. No es tracta que un grup 
privilegiat toleri algunes persones o alguns comporta-
ments, amb la possibilitat sempre latent que deixin de 
tolerar-ho en qualsevol moment. L’autora defensa que la 
consciència de cada persona mereix el mateix respecte.
 Ara bé, la tesi de Nussbaum no implica que la lliber-
tat de consciència sigui absoluta. En alguns casos, pot 
estar limitada per l’interès general, com per exemple 
per motius de seguretat. Això sí: caldria aplicar les ma-
teixes prohibicions a tothom.
 Il·lustrem-ho amb un exemple: prohibir el burca als 
espais públics i alhora permetre que anem completa-
ment tapats per resguardar-nos del fred, és incoherent. 
Aquesta incoherència pot indicar que no s’està respec-
tant de la mateixa manera la consciència de tothom.
 L’autora especifica que la seva proposta no implica 
que haguem d’estar d’acord amb totes les pràctiques 
religioses: “El respec-
te a les persones, doncs, 
no requereix silenciar to-
tes les discussions críti-
ques, sinó que requereix 
la igualtat d’espai per-
què les persones puguin 
exercir els seus compro-
misos de consciència, 
tant si els altres aproven 
com si no el que fan en 
aquest espai.”

QÜESTIONS  
ESSENCIALS



L
ocke proposa la tolerància com a la sortida de 
les guerres de religió a Europa. Fa inqüestiona-
ble la llibertat de consciència religiosa i, per tant, 
cal aceptar o tolerar les diverses opcions. Acabat 
l’exercici de la llibertat s’extrapola a l’àmbit soci-
alcultural, polític i ideològic.
 Més endavant, Mill vincula felicitat i dignitat 
amb la realització lliure de cadascú. Fa seu el prin-

cipi utilitarista que propugna la màxima felicitat per al 
màxim de gent. La realització humana és fidelitat a la 
pròpia consciència (no en va diu que més val ser un hu-
mà insatisfet que no pas un porc satisfet). 
 A banda de si la tolerància pugui ser un metavalor, el 
cert és que funciona com a requisit formal a les societats 
d’Occident. Com a contrapunt desacralitzador de la tole-
rància com a valor, és divertida l’observació càustica de 
Chesterton segons la qual la tolerancia és la virtut de qui 
no té conviccions.
 El liberalisme de von Misses fa de la tolerància la con-
dició de possibilitat del manteniment de la pau social. 
L’anàlisi de Sartori sobre la democràcia i les democràci-
es actuals fa notar que l’exercici de la llibertat en un món 
plural aboca necessàriament al pluralisme i, de retruc, a 
la tolerància. La diversitat no fora negativa, sinó que ens 
obra al canvi i al progrés (deixant estar allò que sigui el 
progrés). 
 En tot cas, cap teòric propugna l’anar en contra del 
conjunt llibertat/pluralisme/tolerància. Tanmateix, en 
una democràcia sense conviccions garantides i absolu-
titzades, tot ha de tolerar-se? És una pregunta anàloga 
a si la democràcia ha d’acceptar a qui estigui en contra 
de la democràcia. La limitació de la tolerància porta al 
que Popper identifica com 
a paradoxa de la toleràn-
cia: l’exclusió de tothom 
qui de debò maldi per eli-
minar-la. Més enllà d’un 
pur posicionament no-
més teòric, el punt d’infle-
xió rau en l’ús de la violèn-
cia per a imposar-se, és a 
dir, en l’atemptar contra 
la pròpia societat tolerant, 
oberta i lliure.

ALBERT BOTTA
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Tolerància 
amb la 
intolerància?

En una 
democràcia 
sense 
conviccions 
garantides i 
absolutes, ho 
hem de tolerar 
absolutament 
tot?



valors 38

Rani Sada Kaur: 
una lluitadora pels sikhs 

REDACCIÓ

Diversos cronistes de la història sikh van reconèixer el paper jugat per Rani Sada 
Kaur a l’hora de guiar a l’emperador Ranjit Singh en el moment d’enfrontar-se als 
afganesos i estendre el seu domini sobre la regió del Punjab, que esdevindria el 
cor de la comunitat sikh a l’Índia.

L
ahore és una ciutat situada a l’ex-
trem nord-est de Pakistan. Actual-
ment és la capital del Punjab pakista-
nès i la segona més poblada de tot el 
país, després de Karachi. Tanmateix, 
aquesta mateixa ciutat, prop de l’any 
1800 va ser considerada com a la ca-
pital administrativa de l’Imperi Sikh.

 Si hi va haver una dona que va tenir un 
paper clau en l’expansió del domini del ma-
harajà Ranjit Singh (1780-1839), el funda-
dor de l’Imperi Sikh, sens dubte va ser Ra-
ni Sada Kaur, la seva sogra i matriarca dels 
Kanhaya Misl, enteses com a les confedera-
cions Sikh que s’encarregaven d’expandir 
les normes del sikhisme per tota la zona del 
Punjab.
 Sada Kaur va néixer l’any 1762. Amb no-
més set anys, es va casar amb Gurbaksh 
Singh Kanhaiya, que va ser assassinat pel 
pare de Ranjit Singh, Maha Singh. En sentir 
que Ranjit Singh, fill de l’assassí del seu ma-
rit, passaria a convertir-se en el nou cap del 
moviment Sikh, Sada Kaur el va casar amb 
la seva filla Mehtab Kaur. Amb el temps, Sa-
da va anar assumint responsabilitats i aju-
dava al nou cap a liderar la Kanhaiya Misl. 
També va jurar la lleialtat a vuit mil soldats 
de cavalleria i, després de la mort de Mahan 
Singh, el seu fill Ranjit Singh, gendre de Sa-
da Kaur, va ser nomenat cap de la confede-
ració de Sukerchakia, situada a l’oest del 
Punjab actual. I Sada Kaur es va convertir 
en la seva regent. 
 D’alguna manera, aquesta dona llui-
tadora va preveure que el Punjab estava 
en joc i que el seu gendre es podia posicio-
nar per omplir el buit.Tot va coincidir quan 
els ciutadans de la confederació de sikh de 

Bhangi, la qual, geogràficament, envoltava 
la confederació governada per Ranjit Singh 
i Sada Kaur, demanava un canvi de govern. 
Kaur, atenta al poble, ho va veure i aconsellà 
a Ranjit que conquerís la ciutat de Lahore, ja 
que d’aquesta manera acabaria controlant 
tota la zona del Punjab. Seguint els passos 
de la matriarca, el 7 de juliol de 1799, Ranjit 
Singh i Sada Kaur entraren a la ciutat de La-
hore amb 25.000 soldats i Ranjit va ser no-
menat rei de Lahore el 1801. 
 Però no tot eren flors i violes. Tot i la im-
plicació de Kaur, Ranjit, poc abans d’acon-
seguir Lahore, es va tornar a casar. Sada, la 
seva sogra, no ho va aprovar, però va fer ulls 
cecs fins que Ranjit Singh va nomenar els 
fills que no eren descendents de Kaur com 
a hereus de l’imperi. Sada va decidir go-
vernar el seu propi estat, però ja era massa 
tard: Ranjit Singh va restringir els seus mo-
viments tot i conservar les seves propietats 
fins a l’any 1820. Dotze anys més tard Kaur 
va morir en confinament a mans de Ranjit 
Singh.

La religió sikh va néixer com 
una secta religiosa però va 
acabar convertint-se en un 
moviment polític. De fet, el 
seu nom deriva del sànscrit 
shishya, que significa deixeble. 
Els membres d’aquesta secta 
són una comunitat de fidels 
que segueixen els ensenya-
ments de Nanak, ‘guru’ 
considerat Sant; un reforma-
dor social i religiós que va 
viatjar per tot el món al llarg 
de quaranta anys i que va 
elaborar una doctrina igualità-
ria i sincrètica entre la 
musulmana i la hindú.

ELS ORÍGENS 
DEL SIKHISME

ELS VALORS DE LES RELIGIONS



La Societat de 
Nacions a Barcelona
La capital catalana 
va acollir la primera 
conferència 
intergovernamental de 
l’organisme mundial pioner 
de la pau, fundat després 
de la Gran Guerra.

XAVIER GARÍ DE BARBARÀ

F 
a poc més de cent anys que la Societat 
de Nacions, la primera gran organitza-
ció política internacional en favor de la 
pau i preàmbul de l’actual Organitza-
ció de l’ONU, va organitzar una esta-
da a Barcelona. Va durar un mes i mig, 
del 10 de març al 20 d’abril de 1921. Va 
ser la primera convenció internacio-

nal que organitzava la Societat de Nacions 
un cop finalitzada la Gran Guerra.
 En el cas de la Conferència Internaci-
onal organitzada a Barcelona, va tractar 
les Comunicacions i el Trànsit, i el país hi 
va donar un gran suport des de la persona 
de Josep Puig i Cadafalch, aleshores pre-
sident de la Manconumitat de Catalunya, i 
qui va cedir l’actual Palau de la Generalitat 
per a acollir-la. El Saló de Cent de l’Ajunta-
ment de Barcleona va permetre celebrar 
els actes d’inauguració i cloenda. 
 De la Conferència van sorgir acords i 
tractats internacionals encara vigents ac-
tualment, coneguts com les Convencions 
de Barcelona, com ara la Convenció i Es-
tatut sobre la Llibertat de Trànsit, sobre 
el Règim de les Vies Navegables d’Interès 

Internacional, la Declaració sobre el dret 
dels Estats sense litoral a pavelló marítim 
i recomanacions relatives a les vies de tren 
internacional. En aquella trobada es va 
fundar a Barcelona l’Organització de Co-
municacionsi Trànsit, que va formar part 
de la Societat de Nacions, i que anys des-
prés crearia el codi internacional dels se-
nyals de trànsit rodat. 
 Els fruits d’aquesta trobada internaci-
onal a Barcelona van ser nombrosos. Com 
ara, el foment de l’interès internacionalis-
ta al nostre país, o la voluntat que Barce-
lona esdevingués seu d’altres iniciatives 
internacionals, tecnològiques i de pau, en 
més ocasions. Finalment, la relació entre 
Catalunya i la Societat de Nacions va asso-
lir una nova dimensió, fins al punt que va 
generar interaccions entorn d’altres qües-
tions importants. Per exemple, la temàtica 
de les minories nacionals, on juristes com 
Maspons i Anglasell hi contribuïren fins al 
punt de crear la Unió Catalana Pro-Socie-
tat de Nacions, que acabaria presidint en 
Pompeu Fabra avançats els anys trenta. 
 Tot plegat va afavorir el creixent inte-
rès de Catalunya pels afers internacionals, 
que tot i que va aturar la Guerra Civil, ha 
seguit creixent sempre. Actualment, la Bi-
blioteca de Catalunya custodia un impor-
tant fons sobre la Societat de Nacions amb 
un miler de publicacions produïdes i envi-
ades des de Ginebra durant el quart de se-
gle que va existir la primera organització 
política internacional per la pau.

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



Una illa amb una palmera
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EL CONTE

H 
abibi,

M’han dit que he respectar el dol. 
M’han dit he de vestir de blanc. 
M’han dit que no puc trepitjar 
els carrers durant quaranta dies. 
M’han dit que he de plorar i udo-
lar. M’han dit que m’he d’arrencar 

els cabells. M’han dit tantes coses que no entenc, 
que ja no em queden paraules per proclamar que tu 
no em voldries de blanc, que t’agrado més quan un 
somriure m’il·lumina els ulls i que t’enfrontaries al 
mateix sol si gosés fregar-me només un cabell.
 Sembla que a ningú li importa que la mar no ha-
gi tret el teu cos, com ha fet amb el Hakim, el seu co-
sí Abdel, el petit Abdul i Akram el ros, el nebot de 
l’imam. El poble sencer ha estat arranat per la deso-
lació. Totes les famílies han perdut un jove, fort i sa, 
perquè d’aquí només se’n van els millors. Ara volen 
que el Karim i jo els acompanyem a la dissort. Tots 
pensen que ets mort i em miren i em tracten com a 
una vídua però jo et sent tan a prop del meu cor que 
sé que no els he de creure.
 M’han parlat d’una tempesta terrible que va en-
fonsar la vostra barca i m’han insistit, un pic i un al-
tre, que no hi ha hagut supervivents i que m’he de 
fer a la idea que el nostre fill, aquell per a qui no voli-
es un futur com el teu passat, haurà de créixer sen-
se pare. M’ho poden repetir tant com vulguin. Men-
tre no et trobin, jo pensaré que la mar és el teu llit i 
no la teva tomba.
 Saps què crec? Que has trobat una illa molt peti-
ta, tant que no hi és ni als mapes més ben dibuixats, 
una illa com la que vèiem als llibres, amb una palme-
ra al mig, on esperes que un vaixell et reculli. Menja-
ràs cocos i peixos que hauràs agafat amb les teves 
mans i beuràs l’aigua amb què el cel et beneirà. Pot-
ser, al teu bocinet de terra solitària i desemparada 
arribarà abans la botella amb aquest missatge que 
els mariners que et portaran a mi de bell nou.  
 Per això t’escric, perquè sàpigues que el teu fill, 
el Karim i jo estam bé i esperam la teva tornada. Ens 

ho vares prometre, te’n recordes? Amb espurnes als 
ulls ens vares dir que a la fi havies reunit els diners 
necessaris. Ens vares regalar el més sagrat que te-
nim els pobres, la nostra paraula, per assegurar-nos 
que ens reuniríem amb tu a una casa amb rajoles a 
la cuina i plantes al pati, i que compraríem un cotxe 
que seria l’enveja dels veïns quan tornéssim al poble 
de vacances, i que el nostre fill aniria a la universitat 
i seria metge. Metge! T’imagines? Sona tan bé!
 I ara sembla que he de matar l’esperança perquè 
ningú creu en illes petites que no surten als mapes. 
Si és així i no t’has pogut aferrar a la vida, vull que 
sàpigues que per sempre honoraré la teva memòria 
i faré que el teu fill recordi que va tenir el pare més 
abellidor, valent i compassiu que mai ha tingut un 
nin. 
 El meu germà m’ajudarà, com ha fet sempre. Des 
de ben petits sempre hem estat tres, el Karim, tu i jo; 
el germà, la germana i l’amic, les tres criatures sen-
se pare que varen ser família abans de ser-ho. Hau-
ré de plorar per mi i per ell, perquè ningú entendria 
les seves llàgrimes. Jo he perdut el meu espòs a ulls 
del món, i m’és permès el dol, però ell ha perdut el 
seu estimat, aquell a qui mai va poder reconèixer a 
cel obert, i t’ha de plorar a les fosques. 
 Sí, sí, no ho neguis. Ho sabia. Crec que ho he sa-
but sempre, que us estimàveu com no us podíeu es-
timar. Diuen que hi ha llocs al món on un amor com 
el vostre és possible, encara que no m’ho crec. Di-
uen tantes coses! Per això encara t’he estimat més, a 
tu, que em vares fer la teva dona per estalviar-me un 
matrimoni farcit d’horror i infelicitat. T’he estimat 
perquè m’has respectat i perquè m’has donat un fill, 
que s’assembla a tu però que té els ulls maragda del 
Karim, com si, per un miracle, el nostre fill fos també 
seu.
 T’estimam, habibi, i sempre t’estimarem. Si les 
illes diminutes amb palmeres al mig no existeixen, et 
desitjam que les ones de la mar t’engronsin fins que 
ens tornem a reunir al Paradís. Inshallah.

La teva Aicha

ANTONIA VALDIVIELSO
ELISENDA MALLOL

Il·lustrat per







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

“Sensacions:
Lluita de poders, 
la buidor, el 
silenci i la 
solitud davant la 
immensitat
absurdament 
gran... i 
ridículament 
petita.”

IMATGE EN 
CREIXEMENT
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