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EDITORIAL

Un altre cop toca  
estrènyer-se el cinturó

D’
aquí a unes setmanes, celebrarem Nadal, i els infants, il·
lusionats, desitjaran que tornin el Pare Noel, el Tió i els 
Reis. Aquest 2023, però, Ses Majestats potser hauran 
d’arribar de l’Orient amb mitjans més austers que els 
habituals. En plena crisi econòmica, conseqüència de la 
pandèmia i dels efectes de la guerra a Ucraïna, fins i tot 
ells s’hauran d’estrènyer el cinturó i deixar enrere els 
helicòpters i els vaixells privats.

 Aquests darrer any la situació de precarietat de les persones ha 
empitjorat, a causa d’una situació inflacionista. Un augment inèdit 
des del 1985. Segons dades de la consultora KPMG, la despesa rela·
cionada amb l’habitatge és la que més ha crescut (21,5 per cent); se·
guida del transport (14 per cent) i  l’alimentació (10,3 per cent). 
 En aquest context, les famílies es veuen en l’obligació de renun·
ciar a despeses menys essencials i canviar d’hàbits o bé recórrer als 
estalvis o endeutar·se si no volen caure en la pobresa. Actualment, 
a Catalunya, dos milions de persones ja viuen en situació de preca·
rietat, i 690.000 en pobresa extrema, però tan sols 173.000 reben la 
renda garantida de ciutadania (RGC) i 86.000, l’ingrés mínim vital 
(IMV); situació que les entitats socials denuncien. 
 L’any 1980, també en el marc d’una crisi econòmica, el filòsof Jo·
sé Luis L. Aranguren, publicava a la Revista de Occidente un article 
titulat Ètica en temps de penúria, en el qual reclamava una presa de 
consciència sobre la gravetat de la pobresa i una nova moral respec·
te de l’esperit consumista. I es preguntava: Es pot considerar, al nos·
tre primer món, la penúria, la pobresa, el viure avui amb austeritat, 
un valor des d’on donar sentit a la vida?
 Des de la crisi econòmica del 1980, n’hem viscut moltes més. La 
recessió del 2008 pràcticament s’ha enllaçat amb la crisi actual. No 
hem tingut ni temps per sortir a la superfície a agafar aire. Per això, i 
recuperant l’herència d’Aranguren, ens preguntem: Per què no som 
capaços de viure amb menys? Ens hem malacostumat a la bonan·
ça? Podem identificar riquesa amb benestar? En quins paràmetres 
s’hauria de centrar una ètica en temps de penúria? En època de crisi, 
la justícia social demana valors socials nous? Diferents experts ens 
ajudaran a mirar d’una altra manera aquests temps de penúria.

L A PROPOSTA

Joan Brossa 
Poeta

“Havies d’haver 
fet una altra fi;
et mereixies, 
hipòcrita, un mur 
a un altre clos”

MARIA COLL  
I JOAN SALICRÚ

El Born Centre de Cultura i Memòria 
obre al públic l’exposició Un altre fi. LA 
RESTA. Art i antifranquisme, que reuneix 
obres de dinou creadors contemporanis 
de diverses generacions que 
converteixen en matèria artística la 
memòria dels silenciats pel règim 
franquista.

Codirectors de Valors
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PREMIS DE CIVISME 2022

E
l jurat dels Premis Civis·
me, atorgats per la Ge·
neralitat de Catalunya, 
ha decidit premiar en 
la seva edició de 2022 i 
en la categoria d’assaig, 
coneguda com a “Pre·
mi Serra i Moret”, el nú·

mero 200 de la revista Valors, 
publicat el febrer d’enguany. 
Aquest número especial, de 92 
pàgines, recollia les respostes 
de vint pensadors i filòsofs de 
Catalunya i Espanya a la pre·
gunta Som una societat ma-
dura?. Cadascun dels articles 
anava il·lustrat per un treball 
específic dut a terme pel por·
tadista de la revista,  Raúl Cam·
puzano. La maquetació del 
número especial la va signar 
Manuel Cuyàs i la coordinació 
general era de Wayra Ficapal, 
sota la batuta dels codirec·
tors Maria Coll i Joan Salicrú. 

Un guardó molt compartit
En el número 200, que va te·
nir molt bona rebuda, hi inter·
venien les firmes de Norbert 
Bilbeny, Margarita Boladeras, 
Ester Busquets, Xavier Casa·
novas, Carles Duarte, Javier El·
zo, Maria Escalas, Lydia Feito, 
Carles Feixa, Daniel Gamper, 
Joan Garcia del Muro, Alicia 
García Ruiz, Pau Luque, Gre·
gorio Luri, Salvador Macip, Jo·
sé Antonio Marina, Oriol Quin·
tana, Begoña Román, Francesc 
Torralba, i José Ramón Ubieto. 

 L’entrega del guardó va te·
nir lloc el passat dilluns dia 28 
a El Born Centre Cultural en un 
acte presidit pel conseller de 
Drets Socials, Carles Campu·
zano. Els codirectors de la pu·
blicació, Maria Coll i Joan Sa·
licrú, van rebre el guardó de 
mans del conseller i en el seu 
parlament van destacar la di·
mensió comunitària d’un pro·
jecte com Valors i l’energia cí·
vica que el propulsa: “Aquest 
número 200 no hauria estat 
possible si abans no hi hagués 
hagut un número 1, un núme·
ro 2, un número 3... 200 núme·
ros fets gràcies al compromís 
de centenars de persones que 

durant quasi vint anys han 
participat de forma voluntà·
ria en la revista, perquè pen·
sen que és necessari apostar 
per la reflexió en clau de va·
lors i veure i analitzar el món 
des d’aquesta perspectiva”.  

 Els Premis de Civisme, pro·
moguts per la Direcció Ge·
neral d’Acció Cívica i Comu·
nitària, pretenen estimular i 
premiar accions, treballs, in·
novacions, entitats i perso·
nes que tractin el civisme o 
proposin reflexions, actuaci·
ons i millores en aquest àmbit. 
 En una anterior ocasió, el 
2014, Valors ja va ser merei·
xedora d’un premi en el marc 
d’aquests guardons, llavors 
en la categoria de mitjans de 
comunicació.

Un projecte més ampli
Valors, que va veure la llum el 
desembre de 2003 i que impul·
sa una associació cultural sen·
se afany de lucre independent 
de cap grup editorial, compta 
també amb un programa a La 
Xarxa, Valors a l’Alça, que es 
produeix des de Mataró Ràdio, i 
un diari digital hostatjat a www.
valors.org. El 2023 l’entitat té 
previst celebrar el seu vintè ani·
versari amb una sèrie d’activi·
tats extraordinàries.

Valors, guanyador del 
Premi Serra i Moret 
pel número 200

Els codirectors de 
Valors, Maria Coll i 
Joan Salicrú, reben 
el premi Serra i 
Moret de la mà del 
conseller de Drets 
Socials, Carles 
Campuzano, el 
dilluns 28 de 
novembre a El Born 
Centre Cultural. 
Foto: Maria 
d’Oultremont 
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SONIA HERRERA SÁNCHEZ

Fa algunes setmanes que el nom 
d’Elon Musk acapara titulars 
i converses... La història po·
dríem dir que comença amb la 
compra de la xarxa social Twit·
ter per part del magnat sud·
africà el passat 28 d’octubre 

per l’exorbitant xifra de 44.000 milions 
de dòlars. Hores després, segons infor·
mava The New York Times, Musk va reunir 
diversos executius de recursos humans 
a les oficines de l’empresa a San Francis·
co i els va anunciar que es farien acomia·
daments generalitzats per tal de reduir 
substancialment la plantilla. Uns dies més 
tard, el “flamant” nou CEO de la platafor·
ma va despatxar el cinquanta per cent dels 
75.000 empleats, entre els quals hi havia el 
director executiu de Twitter, Parag Agra·
wal, i el director financer, Ned Segal, que 
van ser acomiadats via correu electrònic. 
Un exemple clar de la tendència deshuma·
nitzadora del capitalisme. 
 Paral·lelament i per acabar·ho d’ado·
bar, la mateixa xarxa social va començar 
a bullir davant els rumors que Elon Musk 
volia crear un servei de subscripció prèmi·
um –anomenat Twitter Blue– que costa·
ria vuit dòlars al mes i que inclouria la mar·
ca de verificació que abans s’atorgava de 
forma gratuïta als comptes de personali·
tats rellevants del món cultural, l’esport, la 

política o el periodisme per confirmar·ne 
l’autenticitat. Aquesta monetització de 
l’ús de Twitter, segons afirmaven molts 
usuaris i usuàries, destrossaria la “plaça 
pública mundial” en la qual s’havia con·
vertit Twitter en els darrers quinze anys 
i atemptaria frontalment contra la de·
mocratització vers l’accés i la producció 
d’informació.
 Quan van començar a aparèixer les 
xarxes socials i es van esgrimir concep·
tes com alfabetització digital o periodisme 
ciutadà, el seu auge va venir acompanyat 
d’una promesa d’horitzontalitat, autono·
mia i emancipació que, si bé no s’ha arribat 
a acomplir mai, davant els esdeveniments 
que han tingut lloc les darreres setmanes 
a Twitter cada cop s’albira més lluny que 
es pugui materialitzar.
 Si l’aparició de les comunitats digitals 
i de figures generadores d’opinió com in-
fluencers, youtubers, streamers i tikto-
kers semblava que podien reconfigurar 

el panorama mediàtic, disputant a priori 
la propietat del relat dels grans grups co·
municatius tradicionals i, fins i tot, el seu 
estatus com a “quart poder”, moviments 
com els duts a terme per Musk corroboren 
un cop més que, com ja vaticinà l’Antonio 
Gramsci, en els espais d’interregno és on 
apareixen els monstres.
 Certament, les xarxes socials han estat 
espais on, malgrat la infoxicació, hem po·
gut construir aliances transformadores i 
moviments sociopolítics com el 15M, l’Oc·
cupy Wall Street, les Primaveres Àrabs, el 
#MeToo o, en aquests precisos instants, la 
resistència de les dones iranianes. Dit ai·
xò, l’auge global de l’autoritarisme i la se·
va necessitat de control sobre el missatge 
(fake news, ciberassetjament, polarització 
del discurs, simplificació...), sumat a noves 
formes predadores de neoliberalisme, po·
sen en perill aquesta dimensió comunità·
ria d’ampli abast que possibilitava les no·
ves tecnologies.
 En una seqüència mítica de l’adaptació 
cinematogràfica d’El senyor dels Anells, 
Élrond, el mig·elf, diu a Aragorn: “L’om·
bra ara plana sobre nosaltres”. I Aragorn 
respon: “Serà la seva fi, no la nostra”. Da·
vant els horitzons que ataüllem en el món 
analògic, però també en el digital, és fàcil 
que l’ombra ocupi l’anàlisi i enterboleixi 
les preguntes que cal fer: podrà el perio·
disme esquivar la crisi de credibilitat i re·
cuperar el seu paper com a gatekeeper de 
la informació al servei de la ciutadania?; 
sabrem trobar utopies híbrides que no 
ens facin perdre tot allò comunitari, hu·
mà, i aprofitar les potencialitats de la di·
gitalització amb una mirada crítica?; se·
rà aquest el moment de les xarxes socials 
de programari lliure com Diaspora o Mas·
todon? S’haurà de veure, però dubto que 
Elon Musk tingui l’última paraula.

Sonia Herrera és 
doctora en 

Comunicació 
Audiovisual,  

investigadora i crítica 
audiovisual

El somni de 
democratitzar 
les xarxes socials 

ACOMIADAMENTS MASSIUS, DESCONTROL I DESAFIAMENTS: L’ARRIBADA D’ELON MUSK A TWITTER
(03/11/2022)



LA MAPACHE
Il·lustrat per
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Segons les dades d’un estudi de EU Kids Online, a Espanya el 40 per cent dels menors 
entre onze i setze anys no saben com navegar de manera segura per internet. Alhora, un 
altre estudi dut a terme per Unicef estima que un de cada deu adolescents ha rebut una 
proposició sexual d’un adult a través d’internet. I que un de cada tres fa un ús problemàtic 
de la xarxa que pot desencadenar una addicció als videojocs o als jocs en línia. Parlem sobre 
ciberseguretat amb Yaiza Rubio, hacker, cap de l’oficina de Metavers a Telefónica i una de 
les autores de la publicació Las aventuras del equipo ciber (Shackleton Kids). 

LAURA CERA

Yaiza Rubio

“En el futur 
d’Internet, els 
negocis estaran 
descentralitzats i  
els usuaris seran  
els propietaris 
de les seves dades”

L’ENTREVISTA
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A 
cabeu de publicar Las aventuras 
del equipo Ciber, un llibre infan-
til que parla sobre com cuidar-se 
en el món online. Parleu de “fal-
sa seguretat”. És així com vivim?
És un llibre que va orientat a nens, 
ja que aquestes aventures passen 
dins d’una escola, tot i que també 

el pot llegir qualsevol persona, perquè les 
amenaces a internet no només afecten els 
menors. El que cal fer és prendre consci·
ència i saber quins són els millors hàbits 
que hem d’adquirir per saber què hem de 
fer quan duem a terme segons quines ope·
racions per internet.

Podríem dir que les dades saben moltes 
més coses de les que sabem sobre nosal-
tres mateixos...
És clar. Quan et connectes a internet, t’es·
tàs connectant a serveis que emmagatze·
men dades personals sobre com actues. 
Per exemple, Twitter o YouTube. Evident·
ment, aquestes companyies, com mol·
tes altres, tenen patrons i saben què fan 
els seus usuaris en les seves pròpies pla·
taformes. Cal prendre consciència sobre 
exactament quina informació té la plata·
forma que ens interessa que tingui i, tam·
bé, què s’exposa de nosaltres a internet. 
Hem estat molt de temps enfortint les em·
preses i intentant transmetre la consci·
ència que cal protegir les dades personals 
dels clients. Ara bé, és cert que nosaltres, 
com a usuaris, aportem informació nos·
tra a internet i que qualsevol dels usuaris 
d’aquestes plataformes la pot veure.

En aquest llibre tracteu conceptes com 
ara el grooming, malware, false fri-
ends... Quins són els principals perills 
als quals s’exposa un menor a internet? 
Diria que el problema principal al qual s’ex·
posen els nens és que a vegades assumim 
erròniament que ells són usuaris tecno·
lògics i que van néixer amb la tecnologia. 
En canvi, no es tracta d’assumir aques·
ta realitat, que és errònia, sinó de preocu·
par·nos perquè la sàpiguen fer servir de 
veritat. Poden aparèixer certes amena·
ces cada vegada que un menor comença a 
ser usuari d’internet. Per exemple, sabem 
perfectament que hem de gestionar molt 
bé quina és la capacitat de contactabilitat 
de determinades plataformes socials. Evi·
dentment, la recomanació no és que no fa·
cin servir la tecnologia, ja que trobo que 

és un error i que pot fer que, conseqüent·
ment, les criatures li agafin por; sinó que, 
més aviat, el primer que cal fer quan en·
tren en aquestes plataformes socials és 
revisar aquesta política de contactabilitat 
i saber quina probabilitat hi ha que qualse·
vol persona desconeguda pugui posar·s’hi 
en contacte. Diria que aquesta és la millor 
recomanació que puc fer als pares. 

Des de Telefónica, fa un temps que tre-
balleu amb el Web3. Quina relació té 
amb la descentralització de les dades?
Quan parlem de metavers i de la unitat 
que lidero jo a internet, hi ha dues estratè·
gies. La primera és una que parla del meta·
vers entès com aquella interfície d’usuari 
que passa d’una experiència 2D a una ex·
periència 3D molt immersiva. I aquest pas 
de com es transformaran els canals de les 
companyies o la manera com s’oferiran les 
experiències als nostres clients són qües·
tions que estem treballant. La segona és la 
línia del Web3, que s’entén com la manera 
en què les plataformes centralitzades o els 
models de negoci a internet passaran de 
ser centralitzats a descentralitzats. Tot i 
que això no passi de la nit al dia i comen·
cem a veure aquestes dues visions de cen·
tralització i descentralització a internet, ja 
ho volem aplicar pel que fa a la propietat de 
les dades personals.

I la segona enteneu que és més segura 
que la primera?
Personalment, crec que durant molt de 
temps no hem sabut protegir els usuaris i 
les usuàries com calia, en el sentit que hi ha 
moltes empreses que s’han beneficiat del 
comerç de les dades personals dels clients. 
Ara ja no es pot fer, perquè ara el client ha 
de donar el consentiment perquè les dades 
es puguin fer servir. Tanmateix, la missió 
entorn de les dades al Web3 és que els usu·
aris a internet en siguin els propietaris. I 
com pot ser això? Doncs la idea és que ells, 
a través de la seva cartera –també anome·
nada wallet– s’autentificaran. A la cartera, 
hi tindran la seva identitat, les seves pro·
pietats, quantes monedes digitals tenen, 
quantes monedes han guanyat i amb quin 
servei... Tu et podràs autentificar i només 
proveiràs les dades que siguin impensa·
bles per a la gestió, però les dades seran 
teves, i no d’un tercer. I aquest canvi penso 
que és bonic. Els usuaris seran els propie·
taris de les seves dades i no pas un tercer. 

I la seguretat? Hi haurà policia en el 
metavers?
Justament aquesta és una de les qüesti·
ons que sorgeixen ara mateix. Qui serà el 
responsable de gestionar la seguretat dels 
usuaris? La capacitat que tenen de recol·
lectar les tecnologies de realitat augmen·
tada són brutals. Per exemple, aquestes 
tecnologies sabran exactament on està 
mirant un usuari en concret. Com es ges·
tionarà la privacitat? També es parla de ci·
beraddiccions. Com comencem a educar 
els nostres nens i adults sobre on és l’equi·
libri a l’hora de fer anar aquestes tecnolo·
gies? Per no parlar dels reptes ambientals 
que apareixen amb el Web3. Sabem que, 
quan parlem de Web3, parlem de tecnolo·
gies que fan servir les cadenes de blocs, i 
que aquestes, al final, fan servir algoritmes 
de consens que consumeixen més o menys 
recursos energètics... Podem assegurar 
que ara som en una fase molt innovadora, 
però hem de saber tots els reptes que ens 
trobarem en el futur. 
 
Per acabar, quins valors necessaris per 
a la nostra societat creu que aportarà el 
metavers? 
Al final, si fem un recorregut històric sobre 
com han evolucionat les interfases d’usua·
ri i com els usuaris ens hem relacionat amb 
les màquines, veiem com sempre hem fet 
passos cap a interaccions molt més huma·
nes. I el metavers és el següent pas. La se·
va proposta és que les màquines siguin tan 
humanes com sigui possible; té la visió de 
fer la tecnologia més humana.



Q
uan anava a l’escola, Mia Mott·
ley va dir a la mestra que, de 
gran, seria la primera minis·
tra de Barbados. Han passat 
més de quaranta anys i, des 
de 2018, Mia Mottley és la cap 
de govern de l’illa del Carib. 
 Amb la mateixa deter·
minació amb què aquella no·
ia va parlar a la seva profes·
sora, el mes passat Mottley 
va intervenir en la cimera del 

clima d’Egipte. Davant de mandataris d’ar·
reu del món, la primera ministra de Barba·
dos va afirmar que no és just que els paï·
sos en via de desenvolupament siguin els 
més perjudicats per l’escalfament global.  
 “Nosaltres vam ser els que vam finan·
çar la Revolució Industrial amb la nos·
tra sang, la nostra suor i les nostres llà·
grimes i ara n’hem de pagar el preu com 
a conseqüència dels gasos amb efecte hi·
vernacle de la Revolució Industrial”, va dir 
en un discurs en què va alertar que, a mit·
jans de segle, la xifra de refugiats climàtics 
al planeta s’enfilarà fins als mil milions.  
 Mottley va ser una de les grans prota·
gonistes de la COP27 de Sharm al·Sheikh. 
No és la primera vegada. En l’anterior ci·
mera del clima, a Glasgow, ja va retreure 

Mia Mottley,
la veu de les 
víctimes de la 
crisi climàtica

“Ha situat 
Barbados com 

un emblema 
del moviment 

ecologista 
mundial. Però 
no podrà fer 
res si l’aigua 
cobreix del 

tot l’illa”

valors 10

als líders mundials que no fessin prou per 
limitar els efectes de l’escalfament global, 
una inacció que va qualificar de “pena de 
mort” per a països com el seu.    
 Barbados, un país de menys de tres·
cents mil  habitants, és uns dels territo·
ris més amenaçats pels efectes de l’emer·
gència climàtica. Aquesta illa coneguda 
per la producció de sucre, rom, els equips 
de criquet i la cantant Rihanna es troba a 
primera línia de la batalla contra l’escal·
fament global, amb la supervivència en 
joc davant l’augment del nivell del mar 
i els fenòmens meteorològics extrems.  
 Mottley va néixer el 1965 en una família 
benestant i molt lligada a la política. El seu 
avi va ser el primer alcalde de Bridgetown, 
la capital de Barbados, i el seu pare va ser 
cònsol general a Nova York i fiscal gene·
ral de les Bermudes. Potser per genètica, 
Mottley és un animal polític. S’ha passat la 
vida esquerdant sostres de vidre: prime·
ra fiscal general, una de les ministres més 
joves, primera líder de l’oposició i primera 
cap de govern de l’illa.
 També va ser la primera que, després 
que molts dels seus predecessors ho pro·
posessin i ho posposessin, va fer el pas per 
convertir Barbados en una república i que 
Elisabet II deixés de ser·ne la cap d’estat
 És una icona al seu país, on ha guanyat 
dues eleccions amb més del 70 per cent 
dels vots, cosa que li ha permès aconseguir  
tots i cada un dels escons del Parlament. El 
seu estil proper i directe l’ha convertit en 
una estrella, capaç de citar Bob Marley en 
un discurs a les Nacions Unides o d’aparèi·
xer a la portada de la revista Time com una 
de les 100 personalitats més influents del 
planeta.
 Mottley ha situat Barbados com un 
emblema del moviment ecologista mun·
dial. Ha impulsat un pla per eliminar els 
combustibles fòssils el 2030, vol plantar 
un milió d’arbres i projecta un futur en què 
cada casa de l’illa tingui plaques solars al 
sostre i un vehicle elèctric a la porta.
 Més enllà de la justícia climàtica, de·
fensa una reforma del sistema financer 
global, reparacions econòmiques d’Eu·
ropa pel comerç d’esclaus, reformular el 
deute i lluitar contra la resistència anti·
microbiana. Però no podrà fer res d’això si 
l’aigua cobreix del tot l’illa.

RAMON RADÓ

EL PERFIL



L’ edatisme és la discriminació per raó d’edat; 
la tercera causa de desigualtat al món des·
prés del racisme i el masclisme, segons 
l’OMS, que s’oblida, curiosament, de la de·
sigualtat socioeconòmica. L’edatisme pot 
afectar qualsevol individu, però habitual·
ment es refereix a la discriminació de la gent 

gran “per ser gran”, ja que valora o infereix que “l’edat avan·
çada” és un motiu suficient per no tractar la persona amb la 
mateixa consideració i respecte que la resta.
 De les diferents formes d’edatisme, en ressaltaré aquí 
una que recentment ha sobresaltat la població: la discrimi·
nació a l’hora d’accedir als recursos limitats de la sanitat, 
sobretot arran de la pandèmia, i, més concretament, dels 
protocols de la majoria de les societats científiques de cu·
res intensives per racionar l’accés als llits de les UCI. 
 Aquests protocols han aplicat el criteri de l’edat, de ve·
gades sense dissimular gens, per negar a la gent gran que 
pugui accedir al recurs sanitari. Qui defensa aquests cri·
teris addueix que no és l’edat per si mateixa, sinó que és la 
desgraciada combinació d’edat avançada amb un pronòs·
tic pitjor el que condemna la gent gran en la persecució de 
l’eficiència sanitària (la producció de la màxima quantitat 
possible de salut agregada a la població). 
 El problema és que aquest criteri perjudica sistemà·
ticament les persones grans, perquè aquestes sempre 
tindran menys anys de vida disponibles precisament per 
l’edat que tenen. Si hi afegim que la malaltia de la COVID·19 
s’ha acarnissat en els cossos més vulnerables d’aquestes 
persones, l’eficiència sanitària que persegueixen aquests 
protocols els imposa una pena doble, tant per la seva edat 
avançada com perquè aquesta comporta estadísticament 
pronòstics pitjors.
 Això és injust? Potser hi ha raons morals per priorit·
zar els més joves en temps d’escassetat, raons lligades a la 
igualtat d’oportunitats perquè tots puguem arribar a una 
edat avançada, però també és veritat que aquestes raons 
poden derivar en una clara discriminació envers les perso·
nes grans si refermen en la nostra imaginació la idea que 
les persones “velles” han de ser les sacrificades quan hi ha 
pocs recursos. 
 Aquesta impregnació cognitiva que l’ancianitat so·
bra en temps d’escassetat pot actuar com un obstacle per 
exigir·nos com a societat el deure de planificar escenaris 
futurs –de futures pandèmies, per exemple– on puguem 

estar més ben preparats per no haver d’arribar a “sacri·
ficar” els grans. 
 Aquest deure de planificar o anticipar els pitjors es·
cenaris s’hauria de traduir, per exemple, en el fet de dis·
senyar i implementar, des d’ara, residències que no es 
converteixin en trampes mortals; d’adaptar els recur·
sos hospitalaris per augmentar amb rapidesa els llits i 
els respiradors a les UCI, si cal, i d’assegurar la creació de 
xarxes de suport a la gent gran a fi d’evitar la desprotec·
ció social i material i la solitud no desitjada que tant els 
afligeix, encara més en temps de confinament i de final 
de vida. 
 La vellesa és el final desitjable de qualsevol vida per·
què vol dir que aquesta s’ha estès tant com permet la bi·
ologia. Per tant, viure una vellesa saludable i honrosa, en 
condicions d’igualtat amb la resta de la població, hauria 
de formar part de la millor comprensió de la moral. Sacri·
ficar les persones grans hauria de ser contemplat no com 
un mal menor de les nostres obligacions ètiques amb la 
societat, sinó sobretot com una inacceptable manca 
d’imaginació moral. 

ÀNGEL PUYOL
No és país per a vells
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Àngel Puyol és catedràtic d’Ètica a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB)

Catedràtic d’Ètica a la Universitat Autònoma de Barcelona

OPINIÓ

“La vellesa és el final 
desitjable de qualsevol 
vida. I viure-la de 
manera saludable, 
honrosa i en igualtat 
de condicions hauria 
de formar part de la 
millor comprensió de 
la moral”
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DILEMES ÈTICS

És ètic canviar el nom a  
un infant adoptat?

SORAYA HERNÁNDEZ

En la nostra tradició cultural,  
quan es té un fill, se li dona 
un nom. Però la reflexió 
sobre el que pot implicar no 
està buida de sentit. És una 
falta de respecte cap als seus 
orígens i, conseqüentment, a 
la seva pròpia identitat?

T 
enir fills és un acte natural que 
es tenyeix d’innumerables as·
pectes culturals del context 
des del qual se significa. Triar 
el nom que portarà es pot as·
semblar a un ritual en tant que 
implica una cerca en el món 
simbòlic i reflecteix els desit·
jos, les identitats i les subtile·
ses dels pares. El nom que es 
decideix es regala emocional·
ment carregat d’un sentit que 

es pot fer propi o rebutjar, però sempre tin·
drà una història, una raó de ser. Posar un 
nom és un acte íntim i lligat a la nostra tra·
dició cultural. En altres cultures, el nom del 
nen ve donat, l’escull un tercer o no es pro·
posa fins que la criatura comença a parlar. 
En alguns casos, també és cert que es fa de 
manera tan automàtica que no es reflexio·
na sobre l’acte en si mateix. 
 Amb els fills i filles adoptats no és dife·
rent. Posar un nom, encara que en tingu·
és un altre prèviament, no s’havia qüestio·
nat mai fins que una notícia ens interpel·la: 
“Posar un nom nou a una persona que ja en 
té un implica una falta greu al seu passat, 
a la seva identitat. Fins i tot si es vol posar 
un nom que se sumi al que ja té, cal ser cu·
rosos i anomenar·la sempre pel primer”. 

Vet aquí la pregunta: és ètic posar un nou 
nom a un infant adoptat? Cal afegir·li un 
segon nom i assegurar que es farà servir 
el primer? És una mesura per mantenir un 
vincle amb el seu origen, amb el seu passat 
més immediat? Però, i si la persona que li 
va posar va ser la mateixa incapaç de fer·
se’n càrrec? I si el nom té un significat con·
siderat impropi o malsonant, s’hauria de 
mantenir igualment?
 Fins fa pocs anys, els pares i mares 
podien no revelar als fills que eren adop·
tats. En el cas que hi hagués un origen èt·
nic o geogràfic diferent del dels pares, amb 
unes possibles característiques físiques 
que no permetessin dubtar·ho, els pares 
podien no proporcionar tots els detalls de 
l’adopció a banda del lloc de procedència. 
És a dir, si tenien alguna informació sobre 
els pares biològics, els motius de donar la 
criatura en adopció o manera de contactar 
amb família extensa, entre d’altres, podi·
en tancar·la amb pany i clau. Però amb el 
temps es va fer evident que amagar qual·
sevol mena d’informació sobre els orígens 
dels fills podia tenir un impacte negatiu 
en el seu desenvolupament. Necessita·
ven saber, conèixer els perquès, sentir que 
els donaven suport en la cerca de respos·
tes quan aquestes no eren evidents. Era 

factible que s’arribés a la possibilitat de 
voler viatjar, apropar·se a la terra que els 
va veure néixer, entendre les raons de la 
veu dels protagonistes. L’entorn familiar 
podia ser una presència protectora en el 
viatge cap al desenvolupament de la prò·
pia identitat.
 Però, en aquest camí, el tema del nom 
no s’havia classificat com a central en un 
procés ple de matisos, perquè es conside·
rava un acte més del canvi de nucli fami·
liar. Si s’entén que el nen té dret a saber 
tot el que és important sobre els seus orí·
gens, tindria lògica pensar que mantenir el 
nom forma part de cuidar la seva identitat. 
Aquesta decisió seria un gest de respec·
te cap a la família biològica, cap a la seva 
llengua materna o tradició cultural. Així, 
en fer·se gran, podria escollir fàcilment 
el que el fes sentir més còmode. Per con·
tra, l’acte de canviar de nom es pot consi·
derar una manera de mostrar la pertinen·
ça a una nova tradició cultural, a una nova 
societat que l’acull, més enllà de l’adopció 
familiar. S’assegura així que serà vist com 
un igual pels altres membres del grup.
 Qualsevol de les dues opcions pot ser 
vàlida sempre que es respectin els drets de 
la infància i se’n cobreixin les necessitats 
durant l’adopció, l’educació i la criança.  

53 Segons les últimes dades 
actualitzades a l’Idescat, el 2021 
es van adoptar 53 menors a 
Catalunya. Aquesta dada és la 
més baixa des del registre de 
l’any 2012 (551 adopcions). 
Concretament, aquests menors 
procedeixen sobretot de 
l’Amèrica del Sud seguit d’Àsia, 
Àfrica i Europa.

menors 
adoptats  



valors 13

OPINIÓ

L es persones que venen a les meves sessions 
grupals o teràpies individuals sovint compar·
teixen una pèrdua d’interès pel que abans 
els agradava o causava plaer, juntament amb 
una incapacitat per tornar a aquest estat an·
terior. I els resulta una font de preocupació. 
“M’agradaria ser com abans”, diuen. I no, no 

és per l’edat, és fonamentalment una qüestió d’actitud. 
El trànsit per les diferents etapes vitals és una explica·
ció del canvi de motivacions d’una persona, però no del 
fet que les perdi del tot. Totes elles tenen una explicació 
del “perquè” de tot plegat: “M’ha abandonat la parella” 
o “m’ha sigut infidel”, “el meu cap no aprecia la feina que 
faig i cada vegada m’exigeix més” o “m’han operat els ma·
lucs i ja no podré tornar a córrer maratons”, per exemple.   
 Som éssers narratius i ens agrada narrar les nos·
tres històries. Però, desencertadament, a vegades tam·
bé en volem trobar els motius. Jo sempre els dic: “Les 
causes que tu trobes no són les que t’ajudaran a retro·
bar·te”. Però entendre que aquests motius no es basen 
en els fets que succeeixen, sinó en com ens hem constru·
ït durant aquest temps, suposa un canvi de perspectiva.   
 A la vida no “ens passen coses”, sinó que “passen” i 
ens les fem nostres de diferents maneres. No és el mateix 
dir “la meva parella m’ha sigut infidel” que “la meva pare·
lla és infidel”. Ja ho deia G. B. Shaw: “Ves amb compte amb 
el coneixement fals; és més perillós que la ignorància”.  
 Davant d’aquesta situació, algunes persones, en un 
intent de recuperar la seva vida anterior, fan servir ex·
pressions tals com “he de sortir de la meva zona de con·
fort” o “per estar bé una altra vegada, ja no puc confiar en 
la gent i sé que així m’anirà millor”. Ni el problema inicial 
ni l’explicació que hi troben estan ben plantejats. Ah, i per 
descomptat, tampoc l’estratègia que creen després per 
abordar·lo. D’aquí la importància de reservar·nos espais 
de reflexió, d’anàlisi, des d’on prendre decisions i teixir 
estratègies que ens apropin al benestar. I si pot ser acom·
panyats i ben assessorats, millor. L’autoconeixement i la 
higiene dels recursos propis es basen en uns aprenen·
tatges que encara, avui en dia, no es troben a totes les 
llars ni a les nostres comunitats en un sentit ampli. Ara 
per ara, sembla que cal un entrenament per retrobar·se.   
 Hi ha una dita anglesa que m’agrada compartir i és 
“put your money where your mouth is”. Es podria traduir 

com a “fes el que dius” o “passa a l’acció”, però “passa a 
l’acció sabent d’on vens i tenint clar cap a on vols anar”. 
És a dir: no sempre farà bona mar, però sempre tindràs el 
timó a la teva disposició. 
 En relació amb això, quan la persona s’acosta a expli·
car·me què creu que és la font del seu malestar, a vega·
des, acaba dient: “Què faig amb aquest problema?”. I jo 
acostumo a respondre: “Reformular·lo”. En aquests mo·
ments, també reprendre o reformular els propis valors és 
altament útil. Els valors orienten les accions més enllà del 
que és convencional: ens ajuden a sortir de nosaltres ma·
teixos, a crear realitats noves.
 Cadascú té els seus. Els valors ens serveixen per ab·
sorbir la complexitat dels nostres moments vitals, de les 
diferents experiències que anem transitant i ens aporten 
el vector de l’estabilització que traça.  

MARTA CAMP
M’agradaria ser com abans

Graduada en Psicologia i postgrau en Psicopatologia Clínica

Marta Camp és graduada en Psicologia, menció en 
Clínica i Salut i postgrau en Psicopatologia Clínica
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TENDÈNCIES

Videojocs ecològics  
i sostenibles

JUDITH VIVES

La lluita per la sostenibilitat ha pres consciència arreu del món i també en tots els 
sectors. Avui dia, ja hi ha videojocs que, dins de les seves accions, tenen propostes 
sostenibles per jugar. És una manera de normalitzar la realitat? 

E
ls videojocs són molt més que un 
simple entreteniment per a ado·
lescents. Avui, s’han convertit en 
una potent indústria que mou mi·
lions i que crea molts llocs de tre·
ball. Cada vegada són més ne·
cessaris els perfils d’enginyers i 
creatius qualificats per treballar 
en una indústria que no para de 
créixer. I com en qualsevol sector 
econòmic, la qüestió mediambi·
ental no pot quedar·ne al marge. 

    És per això que cada vegada hi ha més in·
dústries de videojocs que incorporen en 
els seus desenvolupaments les pràctiques 
sostenibles i la consciència mediambiental. 
Al mateix temps, comencen a sortir video·
jocs que inclouen dins les seves temàtiques 
el missatge sobre la sostenibilitat i la lluita 
contra el canvi climàtic. És una fita impor·
tant, ja que, no ho oblidem, els videojocs im·
pacten especialment entre un públic jove, i 
poden ser una vida molt efectiva de fer arri·
bar la consciència climàtica a aquestes no·
ves generacions. 
 De fet, en l’àmbit educatiu i pedagògic 
ja hi ha estudis i proves que demostren que 
els videojocs serveixen als joves per adqui·
rir habilitats tecnològiques, cosa que pot 
afavorir la creació de vocacions cap a les 
carreres científiques (o STEM). A través 
dels videojocs pot fer·se arribar també un 
discurs sobre la sostenibilitat i el medi am·
bient d’una manera més atractiva. 
 En aquest sentit, destaquen algunes 
iniciatives com ara la de Microsoft, que ha 
definit un clar full de ruta molt clar pel que 
fa a ecologia i sostenibilitat, amb mesures 
per reduir la seva empremta de carboni. A 

més, Microsoft ha llençat al mercat alguns 
videojocs nous o noves edicions de jocs clàs·
sics que ja incorporen aquesta visió.  
 Igualment interessant és l’aliança im·
pulsada des de les Nacions Unides i bate·
jada amb el nom de Playing for the Planet. 
En unir·se a l’Aliança, els seus membres —
Google, Microsoft, Stadia, Sega, Sony o Ubi·
soft— han assumit compromisos com in·
tegrar activacions ecològiques en els jocs, 
reduir les seves emissions o donar suport 
a l’agenda mediambiental mundial a través 
d’iniciatives que van des de plantar milions 
d’arbres fins a reduir el plàstic en els seus 
productes. 
 Aquestes empreses són conscients 
també del missatge que es fa arribar als 
usuaris. Alguns d’aquests jocs proposen als 
jugadors reptes com ara gestionar ciutats 
de manera sostenible o lluitar contra una 
emergència climàtica. Tot plegat, són pas·
sos rellevants per actuar davant la cada ve·
gada més evident emergència climàtica.

En aquest àmbit, destaquen 
jocs com Cities Skylines, 
Civilization VI, Alba, Wildlife 
Story o Shaun Sostenible. 
Tots ells inclouen el canvi 
climàtic dins la seva narrativa 
o les seves mecàniques. 
També hi ha clàssics, com 
Final Fantasy VII Remake o 
Minecraft, que han fet aquest 
pas cap a la sostenibilitat. 

ALGUNS 
EXEMPLES
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OPINIÓ

F a pocs dies he participat en una Jornada de 
Qualitat del Departament d’Educació. Cele·
brar·ne el vintè aniversari confirma que és re·
lativament recent aquesta jornada que es vin·
cula a una millor formació del jovent.
        La “qualitat” prové del món privat: cal 
que les empreses –a més d’una funció social– 

compleixin unes certes normes per competir amb èxit. 
Inverteixen en sistemes de qualitat propis per optimit·
zar cada una de les etapes del treball: producció, gestió, 
resultats, satisfacció, etc. Així –més enllà de només evitar 
sancions– podem reduir els riscos, evitar errors i garan·
tir la competitivitat. 
 I qualitat a l’Educació? El “Projecte de Qualitat i Millo·
ra Contínua” (PQiMC) proporciona a les direccions dels 
centres (a) un suport formatiu i organitzatiu i (b) l’asses·
sorament per a l’optimització dels sistemes de gestió. 
Pretén determinar quins resultats són excel·lents; disse·
nyar plans d’actuació; executar les accions programades; 
avaluar els resultats assolits o promoure la creativitat i la 
innovació. Més “gestió” que “pedagogia”. I tot això, seria 
meravellós..., si tan sols “fos veritat”. Per al 2020, les fites 
del Departament d’Educació eren l’assoliment d’un èxit 
educatiu superior al noranta per cent i –respecte al ma·
teix Programa– un grau de satisfacció superior al vuitan·
ta per cent. Sembla ben assolible, tal com van les coses. 
M’admiren els professionals que tenen cura dels proces·
sos i dels resultats de manera genial; envejo els qui fan 
d’allò més bé la paperassa; em trasbalsen els que mengen 
“la sopa boba”.
 Intentaré explicar aquest punt crític. L’educació 
treballa amb éssers humans, joves i lliures, no amb “co·
ses”. El producte dels nostres Instituts no és un micro·
ones o una poma pink lady. Ni tan sols és comparable 
als “processos” de l’esport, la medicina o la judicatura, 
que també s’ocupen d’humans. Es resisteix a qualse·
vol procediment mecànic de control, ja que consisteix 
a extreure de l’interior dels nois i de les noies certes ac·
tituds i competències que els faran feliços. No és fàcil 
quantificar·ho.
 Els directius d’institucions educatives ja en tenim, 
de “projectes estratègics”, “programacions” i “memò·
ries anuals”. En fem molts, de papers. Les auditories se 
superen si fas bons fulls de càlcul i entomes les no·con·
formitats. Però, és això el que ens cal?

 No critico ni me’n ric del Projecte de Qualitat. Al 
nostre equip l’ajuda de debò, per reflexionar, posar or·
dre, aplicar canvis... Ara bé, em fa por que acabem mi·
rant·nos el melic sobre quantes no·conformitats he tret 
o com serà la nova placa ISO per penjar. L’objectiu ha de 
ser l’alumnat, any rere any.
 Vaig gaudir molt amb la sessió de la professora Jo·
lonch (UAB), a la Jornada: el bon lideratge és el segon ele·
ment més influent per a l’aprenentatge dels alumnes: pot 
generar fins a un 20 per cent de millora en els resultats de 
l’alumnat. El segon, just darrere de l’ensenyament a l’au·
la. Certament, aconseguir motivar els equips docents es·
devé un element clau per a l’èxit educatiu. 
 La millora de l’educació descansa sobre una mena de 
trípode: (a) les finalitats, (b) les eines i mètodes i (c) els 
coneixements. Calen tots tres: si manca (b) ens sentim 
incapaços;  sense (c) esdevenim ideòlegs i manipuladors; 
sobretot, si faltés (a) estaríem ben cecs.  Al nàufrag deso·
rientat tots els vents li semblen bons: només vol “mou·
re’s” (ajuts econòmics, professorat, setciències, premis i 
reconeixements) però no arriba  cap port. 
 El PQiMC proporciona un “control”, però requereix, 
prèviament, prioritats, objectius, responsabilitats i co·
ratge. Tant de bo se n’adonessin també certs polítics en 
la seva feina específica. 

XAVIER SERRA
Tapem forats?

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

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

“La millora de 
l’educació descansa 
sobre una mena de 
trípode: finalitats, 
eines i mètodes, i 
coneixements. En cas 
contrari, no arribem 
a cap port”
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— La velocitat de 
creixement de la 
població als anys 
seixanta era més del 
doble de la d’ara.

— Actualment  
no hi ha cap raó  
per limitar el 
creixement de la 
població mundial. 

Doctor en Demografia per la 
UAB i llicenciat en Geografia. 
Investigador al Departament 
de Geografia de la (UAB) i al 
Centre d’Estudis 
Demogràfics (CED-CERCA). 
Va treballar com a investiga-
dor postdoctoral al projecte 
IPUMS-International de la 
Universitat de Minnesota 
(EUA). Ha fet estades de 
recerca al Nucli d’Estudis de 
Població de la Universitat de 
Campinas (Brasil) i al Centre 
d’Investigació de la Població 
de la Universitat de 
Groningen (Països Baixos).  

Professora titular a la UPF al 
Departament d’Economia i 
Empresa, on imparteix 
l’assignatura d’Història 
Econòmica des de l’any 1991. 
També és professora afiliada 
al Graduate School of 
Economics de Barcelona. Ha 
format part de diferents 
institucions dedicades a 
l’avaluació i seguiment de 
projectes d’investigació, 
com és el cas de l’AGAUR 
(2009-11), l’ANECA (2007-12) 
i l’ANEP.  

TONI  
LÓPEZ-GAY

ENRIQUETA 
CAMPS-CUR A

L A CONVERSA
L A SOBREPOBLACIÓ MUNDIAL
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El 1800 es calcula que vivien a la Terra 
uns mil milions de persones. 222 anys 
després, aquest novembre, s’ha arribat 
als vuit mil milions de persones. Abans 
que res, ens caldria reflexionar en termes 
demogràfics sobre d’on venim, on som i 
cap on volem anar.   
TONI LÓPEZ —Doncs es podria començar 
pel següent titular: “Ja fa més de mig segle 
que el creixement de la població s’està alen·
tint”. De fet, la velocitat de creixement de la 
població als anys seixanta del segle passat 
era més del doble de la que tenim avui dia. 
I això és un titular que contrasta molt amb 
el pensament de molts de nosaltres, ja que 
pensem que el creixement de la població va 
cada vegada “a pitjor” i que no parem de 
créixer. I aquest primer titular ens diu que 
ja fa seixanta anys que vam tocar el sostre 
d’aquest increment relatiu de la població. 
Per què és així? Doncs perquè la gran ma·
joria de països del planeta ja estan en una 
fase molt avançada de la transició demo·
gràfica. I aquesta transició és com la gran 
teoria que tenim els demògrafs que ens diu 
que totes les societats han passat de tenir 
alts nivells de fecunditat i mortalitat, és a 
dir, famílies grans i vides curtes, cap a ni·
vells més baixos de fecunditat i mortalitat. 
Per tant, vides més llargues i també famíli·
es més petites. 

 I és en el transcurs d’aquesta transició 
quan la població creix a un ritme molt i molt 
elevat. Per això hem passat dels tres mil mi·
lions d’habitants que teníem al 1960 cap 
als vuit mil milions d’ara mateix. Avui en 
dia ja hi ha dues terceres parts de la pobla·
ció mundial que viuen en països que estan 
per sota dels dos fills per dona. Això reflec·
teix que aquesta velocitat de creixement ja 
va cap a la baixa i podem predir amb força 
garanties el futur de la població mundial.   
 Ara reflexionem sobre l ’arriba·
da als vuit mil milions d’habitants, pe·
rò és important saber quan ens queda 
per incrementar aquesta xifra de la po·
blació mundial. Tot i les diferents opi·
nions, hi ha consens en què arribarem 
als onze mil milions d’habitants i que a 
aquest pic de la població hi arribaríem 
a finals del segle XXI. Això vol dir que en 
els propers seixanta o setanta anys, in·
crementarem la mateixa població que 
hem sumat en els últims vint·i·cinc anys.  
 
És a dir que, lluny d’arribar al límit, 
podríem estar encara només a una part 
del que acabarem creixent.  
T. L. —Sí, però tot i que a vegades ens pu·
gui fer vertigen parlar dels vuit mil mili·
ons d’habitants, cal de tenir molt en comp·
te que aquest creixement tan elevat que 

MODERAT PER
JOAN SALICRÚ

El món ha arribat aquest 
novembre als vuit mil milions 
de persones. Som masses? És 
sostenible el creixement de la 
població global al ritme dels 
últims 200 anys? Hi ha prou 
recursos per alimentar-nos? 
O la qüestió és com distribuir 
els recursos, precisament? 

Secció elaborada  
amb la col·laboració de



hem tingut en els últims seixanta anys s’es·
tà alentint cada vegada més. Aquesta seria 
una mica la mirada d’on venim, on som i cap 
a on anem de manera global, tot i que sem·
pre cal tenir en compte les dinàmiques regi·
onals; aquest és un altre punt interessant. 
 
És una bona consideració per començar 
perquè, més aviat, la sensació és que el 
creixement és exponencial, imparable. I 
això ens fa témer si som massa persones, 
ja, al planeta. Què hi diu Enriqueta 
Camps-Cura? 
ENRIQUETA CAMPS-CURA — Estic totalment 
d’acord amb les dades i el plantejament 
que s’ha fet fins ara. Jo també les he pu·
blicat, de fet són projeccions de Nacions 
Unides. En la línia del que deia en Toni i en 
contra de la idea dominant: la taxa màxi·
ma de creixement de la població mundial 
es va assolir l’any 1968; des d’aleshores, la 
taxa de creixement baixa. Jo això ho vaig 
expressar en un article titulat World Po-
pulation Grow. The force of recent histori-
cal trends conjuntament amb l’economis·
ta i historiador Stanley L. Engerman. En 
aquest sentit, el que diem és que el que fa 
créixer la població no és tant la fecundi·
tat –la qual es redueix arreu menys a l’Àfri·
ca– sinó la disminució de la mortalitat. Per 
exemple, a Occident, als països que for·
men l’OCDE, al llarg del segle XX s’ha do·
blat l’esperança de vida. Cal entendre que 
el gruix de la població no només depèn de 
les entrades, ja que aquestes disminuei·
xen, sinó també de les sortides, que són la 
mortalitat i l’esperança de vida, i que tam·
bé s’han reduït. I això fa que la taxa hagi 
anat decreixent, ja que a mesura que ha 
crescut l’ingrés, l’esperança de vida té ren·
diments decreixents. També cal dir que al 
llarg del segle XX es va doblar l’esperança 
de vida, però que no podem esperar que al 
segle XXI creixi igual.   

I l’amoïna la idea d’arribar als vuit mil 
milions de persones en el món sencer?
E. C.  —Sí que amoïnen, o si més no a nosal·
tres, perquè tant el Banc Mundial com Na·
cions Unides posaven la fita dels nou mil 
milions com a màxim sostenible pel món. 
De fet, a principi de curs, a les meves clas·
ses estava ensenyant a partir del llibre El 
viatge de la humanitat, publicat per Olded 
Galor, on explica que la contaminació i la 
sostenibilitat depenen més del gruix de la 

població que no pas del nivell de riquesa. I 
el que deia les Nacions Unides és que, quan 
arribem als nou mil milions aproximada·
ment (o nou mil milions i mig), que s’hi ar·
ribarà el 2040, segons les seves projecci·
ons, haurem arribat al màxim sostenible. 

I això ens ha de preocupar? Hi ha un límit 
que efectivament siguin aquests nou mil, 
o pot ser variable? 
E. C.  —Bé, el món és cada vegada més ric, ai·
xò són tesis molt malthusianes, molt pre·
industrials. Des d’aleshores, sempre que 
hi ha hagut problemes, hem tingut can·
vis tecnològics i, ara, potser estem a l’es·
pera d’aquests canvis tecnològics, que es 
fan per produir més calories a uns rendi·
ments més elevats. 

Per tant, encara que n’hi hagi més de nou 
mil, la qüestió és que tothom pugui viure 
en unes mínimes condicions...
E. C.  —Exactament. I d’altra banda, també 
fer més ús de les energies renovables per·
què els efectes no siguin contaminants i 
promoguin el canvi climàtic. 

Hi ha una qüestió important: aquest 
creixement no és a tot arreu per igual, 
sinó que hi ha continents com l’Àfrica on 
el creixement segueix essent més alt. 
Això fa que hi hagi uns fluxos de població 
que vagin cap a les zones on “ens falta” 
gent. Es podria dir que la immigració, en 
el fons, regula la sobrepoblació?   
T. L.  —El fenomen de la migració és molt 
complex. Hi ha moltes teories que expli·
quen alguns fluxos i no totes són comple·
mentàries sinó que a vegades, fins i tot, 
són contradictòries. Però per raonar els 
fluxos del segle XX, al final, més que el 
nombre de persones, el que ens ho expli·
caria serien les oportunitats laborals i de 
progrés. Sí que és cert que hi ha països que 
han completat la seva transició demogrà·
fica, els quals acostumen a ser els més rics, 
ja que precisament el que està al darrere 
de la transició demogràfica són aquests 
components econòmics i, conseqüent·
ment, hi ha més oportunitats de riquesa. 
D’altra banda, aquells països que encara 
no l’han completat són aquells amb mol·
tes menys oportunitats laborals. Aquesta 
teoria, o aquesta linealitat que comenta·
ves, però, no sempre és així. Hi ha casos, 
com per exemple els de l’Europa de l’Est, 
que tenen creixements de població fins 
i tot negatiu, tant per la pèrdua del crei·
xement natural com també perquè no 
atrauen la població d’altres països pel 
seu desenvolupament econòmic o rique·
sa. És adir, no generen oportunitats. D’al·
tra banda, també hi ha el cas dels Estats 
Units, on mai han tingut creixements na·
turals negatius i que també continuen 
atraient molta població.

Així doncs, a grans trets, sí que po-
dríem parlar d’aquests fluxos que es 
reequilibren?
T. L.  —Sí, però amb els seus matisos i també 
entenent que la migració, com altres fenò·
mens de la societat, va canviant. I en aquest 
context de la globalització, per exemple, 
ara es parla molt de les migracions d’estil 
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— Són dimensions 
relacionades amb 
l’economia, amb 
la gestió dels 
recursos, amb la 
relació amb el medi 
ambient les que 
ens haurien de dir 
si som molts o som 
pocs, a la Terra.



de vida que estan protagonitzades per les 
persones del nord global amb nivells d’es·
tudis molt elevats i que trien la seva des·
tinació, no tant per les oportunitats la·
borals, sinó per totes les oportunitats 
relacionades amb l’oci, el clima i el ben·
estar. De manera que, tot i que la majoria 
de les migracions puguin ser provinents 
d’aquests fluxos de països amb menys re·
cursos –que també són els que tenen crei·
xements naturals més elevats– cap a àm·
bits amb més recursos –que són els que 
tenen un creixement natural més baix– cal 
tenir en compte els matisos.

És a dir, que hi ha migracions econòmi-
ques, que són les clàssiques, però també 
n’hi ha de culturals.  
T. L.  —Sí, en van apareixent. Sobretot en un 
món global i hiperconnectat van aparei·
xent altres formes de migració i de movi·
ments que també cal tenir·les en compte.       

Enriqueta Camps-Cura, com ho veu tot 
plegat?
E. C. — Estic d’acord en què les migracions 
són un element important. El Toni parla de 
la transició demogràfica, i quan hi va haver 
la transició demogràfica europea, que va 
ser el segle XIX, els europeus van emigrar 
massivament a altres bandes del món. I, en 
canvi, ara aquests emigrants africans es·
tan tenint molts problemes per entrar al 
món desenvolupat. I ho estem veient tot i 
que no sabem si es tracta de refugiats po·
lítics, econòmics, però veiem que l’accés a 
Europa no és gens fàcil, com tampoc ho és 
el dels mexicans als Estats Units.

És evident que una cosa és el pla teòric i 
l’altre el que realment passa. 
E. C. —Sí. Hi ha problemes de xenofòbia, 
problemes de manca d’integració cultural, 
hi ha problemes diferents de quan els eu·
ropeus van emigrar a Amèrica i a Austrà·
lia; eren zones molt poc poblades. Cal tenir 
en compte que aquests emigrants africans 
que venen a països com Espanya es troben 
que la taxa d’atur està al voltant del deu 
per cent. Per tant, totes aquelles persones 
nouvingudes no són benvingudes, ja sigui 
per motius econòmics, com culturals. Jus·
tament, fa uns dies llegia una notícia que 
deia que el 25 per cent dels joves espanyols 
es consideren d’extrema dreta, són racis·
tes. I això és un gran problema.

Anem cap a les implicacions ètiques de 
tot plegat: som vuit mil milions de perso-
nes. Som masses? Hauríem de desitjar que 
hi hagi un límit en aquest creixement per-
què, en un determinat moment, ja no ho 
podrem gestionar?
E. C. —Aquestes són dades del Banc Mundi·
al i Nacions Unides, institucions que veni·
en a dir que ja érem masses. En contra de 
tot això, hi ha la perspectiva històrica que 
demostra que, cada vegada que hi ha una 
pressió demogràfica, almenys a partir del 
segle XVIII, hi ha un canvi tecnològic que 
augmenta la capacitat productiva. I, en 
aquest sentit, jo confio que això serà així 
altre cop. D’altra banda, com deia el Toni, 
la fecunditat disminueix, però aquí, res·
ponent a la teva pregunta ètica, el que ens 
trobem és que la fecunditat disminueix 
quan l’educació de les dones augmenta. És 

a dir, quan augmenta el que en diem cost 
d’oportunitat de tenir fills, quan aquestes 
dones veuen que el seu sou és prou elevat 
com per necessitar tenir més fills. En can·
vi, en el continent africà, això és diferent, 
per motius econòmics i culturals, però al·
hora en aquests indrets els seus drets es·
tan molt afeblits. Tot això, són situacions 
que esperem que s’ajustin, sobretot quan 
la mortalitat infantil disminueix; llavors la 
fecunditat, conseqüentment, també.

Però creu que és desitjable que hi hagi un 
punt en què pensem que no hauríem de 
créixer més enllà d’aquí?
E. C. —La gran causa del creixement actual 
és l’augment de l’esperança de vida, la qual 
s’ha doblat. De manera que el que no ens 
podem plantejar és la idea de viure el mà·
xim de temps, respecte la qual penso que 
hi ha un consens –sempre que estiguem 
amb bones condicions de salut–. Alhora, 
tot i que no em sento del tot autoritzada 
per dir·ho, confio en què en realitat no hi 
ha cap raó per limitar el creixement de la 
població. I, sobretot remarcar que tot i que 
a la Xina fins fa poc sí que hi havia mesures 
de control que podríem anomenar infanti·
cides, a Occident si la fecunditat ha dismi·
nuït és perquè les dones han volgut tenir 
un accés a l’educació i a la feina. 

Toni López-Gay: amb vuit mil milions de 
persones al planeta des d’aquest 
novembre es pot afirmar que som 
masses? 
T. L. —Coincideixo amb el que ha comentat 
l’Enriqueta. Utilitzes la paraula desitjar. 
En el meu cas, si pogués, desitjaria mol·
tes altres coses que, probablement, com 
deia l’Enriqueta, ens conduirien de forma 
més natural cap aquest pic de població. 
Què podríem desitjar? Oportunitats, edu·
cació, condicions laborals dignes... I quan 
tinguem tot això en els països que encara 
tenen un nivell de riquesa molt baix, quan 
tinguem aquestes oportunitats de manera 
molt més natural... també hi haurà aquests 
descens de la fecunditat i, per tant, també 
l’assoliment d’aquest pic de població del 
qual, com comentava anteriorment, no 
estem tan lluny. Llavors, cal que pensem 
bé en els desitjos. Els demògrafs i les de·
mògrafes, acostumem a dir que la demo·
grafia no està darrere dels reptes que hi 
ha quan pensem en nombre d’habitants, 
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—La contaminació 
i la sostenibilitat 
depenen més del 
gruix de la població 
que no pas del 
nivell de riquesa. 
L’ONU ja ha dit  
que el límit són els 
nou mil milions de 
persones.

HISTÒRIES DE PAU
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que normalment són altres dimensions: 
aspectes molt relacionats amb l’econo·
mia, amb la gestió dels recursos, amb la 
relació amb el medi ambient... tot això és 
el que ens hauria de dir si som molts o som 
pocs. Però no el nombre de persones en si. 
Si les coses funcionessin d’una altra ma·
nera, potser no ens estaríem preocupant 
per aquesta pregunta de si som masses. Al 
final, tot està molt relacionat en com dis·
tribuïm els recursos i com els gestionem: 

l’energia que utilitzem, etc. Sens dubte el 
nombre de persones que som ara i que, in·
dubtablement creixerà més, obre la porta 
a múltiples reptes socials, sabent que te·
nim unes poblacions cada vegada més ur·
banes, més envellides. I hem de resoldre’ls, 
sens dubte, intentant que no es deixi a nin·
gú al darrere com passa amb aquests ni·
vells de polarització entre els rics i els po·
bres, els quals van a l’alça. Hem d’intentar 
trencar aquesta bretxa, com també so·
bre com envellirà la població a l’Amèrica 
del Sud i a l’Àsia i, per últim, els problemes 
mediambientals. Així que no depèn tant 
de quants siguem sinó de la forma que ho 
fem per gestionar·nos.

Per concloure aquesta conversa: a quins 
valors creuen que hem d’apel·lar per 
plantejar aquest debat? Toni, comencem 
amb vostè, si li sembla.
T. L. —S’hauria d’apel·lar a l’equitat, la qual 
es pot desmembrar en diverses qüestions: 
una equitat social, sense deixar enrere els 
més vulnerables ja sigui en l’àmbit global 
com intern dins d’un propi país; una equi·
tat de gènere, la qual és indispensable; i , fi·
nalment, una equitat territorial, sobretot 

avui, que estem en un context internacio·
nal i global on cada vegada les poblacions 
van més a viure a les ciutats. Cal assegurar 
l’equitat en la relació camp·ciutat. 

E. C. — Els valors als qual caldria apel·lar 
són la fe amb el progrés, l’equitat i la igual·
tat entre gènere. Però també hem de vet·
llar per tenir tecnologies netes, tecnologi·
es verdes, al mateix temps que mantenim 
la fe amb el progrés de la humanitat.  

— No és el nombre 
de persones en 
si. Si les coses 
funcionessin 
d’una altra 
manera, potser 
no ens estaríem 
preocupant per 
aquesta pregunta 
de si som masses. 

— Els valors als 
quals caldria 
apel·lar per 
gestionar 
l’increment que 
es preveu de la 
població són la fe 
amb el progrés, 
l’equitat i la igualtat 
entre gènere.



valors 21

U
na orquestra on, ningú o gaire-
bé ningú, sap tocar. Com s’en-
tén això? 
Bé,  aquest projecte en realitat no 
és tant un espai perquè hi vagi la 
gent que no sap tocar —que tam·
bé— sinó perquè hi vagi tothom. És 
a dir, estem oberts. De fet, l’orques·

tra de Vic es diu Orquestra Inclusiva, però 
a la de Centelles li hem canviat el nom per 
diverses raons, entre les quals hi ha l’esgo·
tament de la paraula inclusió, l’abús que se 
n’ha fet i la connotació que té. Perquè, si hi 
ha inclusió, és perquè també hi ha uns ex·
closos. Per tot això, l’orquestra de Cente·
lles s’anomena Orquestra Oberta. I la idea 
és aquesta: que si ets professional i saps to·
car, pots venir, però que, si no en saps, tam·
bé. Es tracta d’adaptar el que tothom pot 
fer a les seves possibilitats aplicant els prin·
cipis d’accessibilitat per aconseguir que un 
grup heterogeni pugui tocar un repertori i 
passar·ho bé.

Voler és poder. Quin és el valor que 
s’amaga dins d’aquest projecte?
La meva filosofia és que ningú ha de dei·
xar de fer música perquè cregui que no n’és 
capaç. La música forma part de la condi·
ció humana. Però el problema que tenim 
és que nosaltres hem convertit la música 
en una habilitat elitista, complexa, excel·
lent, fins que ha arribat a ser un producte 
que només poden fer uns quants i la resta 
de mortals queden relegats a consumidors 

i prou. Però la idea és capgirar tot això. Ja 
ho va escriure John Blacking l’any setanta 
en una tesi molt interessant que va incloure 
en un llibre que s’anomena Fins a quin punt 
l’home és músic, on proposa exactament ai·
xò: per tenir una música com la que tenim, 
hem hagut de sacrificar unes coses i n’hem 
de ser conscients. 

Moltes persones poden pensar que la mú-
sica no fa per a elles.
Totalment. Hi ha gent a qui li pot no agra·
dar fer música, però a qui li agrada escol·
tar·la. A més, està bé que existeixi la mú·
sica d’elit. Quan dic tot això, no és per 
menystenir l’excelsa qualitat de la Capella 
Reial o de l’Orquestra Simfònica de Viena. 
Però el problema amb les arts en general, i 
amb la música molt específicament, és que 
el fet d’aquest model excel·lent fa que mol·
tes persones es facin enrere i no s’hi apro·
ximin. I això en el cas de l’esport no passa: 
ningú deixa de jugar a futbol perquè hi ha 
un a persona que ho fa molt bé que es diu 
Messi; tots tenim el nostre lloc. No anirem 
a actuar al Madison Square Garden, però 
ens ho passarem bé i el públic que ve gau·
deix, perquè veu que hi ha gent que s’ho 
està passant bé.

Al final la importància són les relacions 
que s’hi estableixen...
En el nostre projecte, la música no ha de 
passar mai per davant de les persones. De 
fet, la música és el pretext que ens permet 

“La música no ha de passar mai 
per davant de les persones” 

REDACCIÓ

Moltes vegades, quan pensem en la música o a tocar un instrument, podem creure que és 
una habilitat que demana moltes hores i constància. Des de fa uns anys, Lluís Solé, músic i 
investigador de la Universitat de Vic, trenca tots aquests esquemes. Primer a la ciutat de Vic 
i, aquest any i per primera vegada, a la vila de Centelles, ha impulsat el que es coneix com 
l’Orquestra Inclusiva. Una orquestra on pot tocar literalment tothom sense necessitat de tenir 
cap coneixement musical. 

GENT AMB VALORS

compartir, passar una bona estona i, so·
bretot, crear comunitat, vincles, creixe·
ment personal i benestar. Els participants 
viuen el projecte d’una forma molt gratifi·
cant. Hi ha anècdotes molt bones. De fet, 
a Centelles hi ha un flautista que ha tocat 
a les orquestres més grans del món i, quan 
acaba l’assaig, ve i em diu: “Jo no creia que 
fos possible viure la música d’aquesta ma·
nera”. Està al·lucinant. 

Per acabar, podrem escoltar més or-
questres obertes a més pobles?
Ja m’agradaria! El meu somni és que hi ha·
gi orquestres com aquestes a tots els po·
bles, però jo no em puc anar desdoblant. 
És cert que has de donar i entregar·te 
molt, però el retorn que et ve de la grati·
tud és immens. Convido tots els músics 
que fan projectes musicals que es llancin a 
la piscina i que ho provin, perquè funciona.
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viure amb menys?
L’hivern ha arribat a les 
llars catalanes i, amb ell, 
la pujada dels preus de 

l’energia i dels productes 
bàsics. Per a moltes 

famílies serà un hivern dur. 

OPINIÓ 

Antonio Argandoña  
Valors contra la 

pobresa

ENTREVISTA

“El contacte amb la penúria 
ens fa lluitar per la justícia”

Agustín Domingo

ENTREVISTA

“Tenim la consciència 
limitada respecte als altres”

Ignasi Carreras

ENTREVISTA

“L’ètica de la penúria és 
ajudar algú a aixecar·se”

Victòria Molins

OPINIÓ

Manuel Mas
Penúria versus 

frugalitat 
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El capitalisme ha pervertit la nostra 
ètica? 
La culpa no la té només el capitalisme. La 
crisi ètica o la situació de crisi que estem 
vivint respon a factors diferents. El capita·
lisme s’erigeix de moltes maneres; no és el 
mateix l’europeu, el xinès o l’americà i, per 
tant, atribuir a un subjecte com el capita·
lisme la causa de tot és massa simple. Diria 
que les causes de la crisi actual responen a 
factors diferents i que tenen una perspec·
tiva històrica. 

Reformulem, doncs, la pregunta. Les 
crisis actuals perverteixen o modifi-
quen la nostra ètica? 
Probablement, la condició estructural de 
l’ètica és estar en crisi. José Luis López 
Aranguren ja deia als anys vuitanta que 
estàvem en crisi i, quan em jubili jo, segu·
rament seguirem en crisi. Realment, a l’ho·
ra de fer el diagnòstic del que ens passa, la 
primera paraula que ens sorgeix és la de 
crisi perquè percebem un desajust, per·
cebem que les coses no són com voldríem: 
hi ha un desajust entre el que som i el que 

sobre què passa al seu voltant? Els qui 
ens dediquem a la filosofia tenim la volun·
tat socràtica de fer·nos preguntes a tota 
hora. Desinstal·lar·nos de la realitat per 
aprendre constantment és el nostre mo-
dus vivendi. Cal tenir la voluntat de l’estudi 
i l’aprenentatge; però estem parlant d’una 
voluntat d’aprendre vinculada al creixe·
ment personal. En els meus estudis, jo això 
ho he anomenat generativitat. Quan ente·
nem els aprenentatges com a oportunitats 
de creixement, aquestes oportunitats són 
generatives: ens permeten anar engrei·
xant·nos humanament, sense necessitat 
de guanyar pes. 

Com podem definir avui en dia l’ètica de 
la penúria? 
Primer caldria veure què entenem per pe·
núria. La definició del diccionari ens dirà 
que és la manca o privació del que és ne·
cessari per viure. Això ens duu a pregun·
tar·nos què és bàsic per viure i qui no té 
el que és bàsic per viure. Hi ha un procés 
d’empobriment de la població. La FAO 
diu que s’ha incrementat el nombre de 

AGUSTÍN DOMINGO

 El vicepresident de la Fundació Étnor assegura que l’única manera 
de ser conscients de què és realment la penúria és mantenint-hi un 

contacte estret. Alhora afirma que en èpoques difícils tendim a treure 
el millor de nosaltres. 

 ORIOL TORO 

“El contacte amb la 
penúria ens fa lluitar 

per la justícia”

volem ser. Cada generació, per tant, hau·
rà de fer el seu propi diagnòstic de la cri·
si que visqui. Per exemple, en medicina, el 
concepte de crisi té molta força, ja que és 
una cosa que, si la superes, magnífic, però 
si no… El concepte de crisi és complex, pe·
rò probablement es tracta d’un concepte 
estructural a l’hora de definir l’ètica. 

La crisi, doncs, és un valor des del qual 
donar sentit a la vida?  
La crisi no és un valor com a tal. Si parlem 
de la justícia, la llibertat, la solidaritat… Ai·
xò sí que són valors; però la crisi, com a tal, 
no. La crisi és una manera de descriure la 
insatisfacció entorn dels valors. Podem 
descriure una situació de crisi com aquell 
moment en el qual veiem una distància im·
portant entre el que és i el que hauria de ser.

I què en podem aprendre de totes 
aquestes crisis? 
Els qui ens dediquem a l’estudi volem 
aprendre de tot el que ens passa. Però tot·
hom té la mateixa voluntat d’aprenentat·
ge? Tothom és capaç de qüestionar·se 
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persones que passen fam. L’any 1955, la 
FAO va decidir que calia abordar aquest te·
ma. Pensaven que, a escala internacional, 
les institucions assumirien això com a ob·
jectiu fonamental i que lluitarien per eradi·
car·la. Avui en dia, després de la pandèmia, 
del silenciament d’Àfrica, de les guerres i 
els conflictes que no són notícia, hem des·
cobert que el nombre real de persones que 
passen gana cada any és cada vegada més 
gran. Això és un crit d’alerta clar cap a una 
societat opulent que s’hauria de plante·
jar si està fent alguna cosa per tal d’evitar 
aquesta mena de situacions. Per tant, l’èti·
ca de la penúria consistiria a prendre cons·
ciència de la gravetat del problema humà 
que hi ha rere el fet de no tenir el que és bà·
sic per poder subsistir. 

Aniria lligat al concepte de dignitat? 
Sí, als mínims de dignitat per satisfer les 
necessitats. 

Ens cal, doncs, un nou pacte social, polí-
tic o totes dues coses? 
S’hauria de treballar en diferents fronts. El 
primer que caldria és prendre consciència 
que el gènere humà és una família. L’única 
manera d’afrontar la situació actual és te·
nir consciència de grup. Bauman parla de la 
societat líquida, però en realitat el què pas·
sa és que la cultura actual atomitza i separa. 

Necessitem sortir de l’individualisme 
per acostar-nos a les necessitats dels 
altres?
Totalment. Vivim en una cultura individu·
alista. Byung·Chul Han parla de l’eixam: 
diu que, a les grans ciutats, la convivèn·
cia es pot descriure com un gran eixam, 
on tothom viu aïllat, tot i que sembla que 
visquem junts. Charles Taylor parla d’ato·
misme polític i de desagregació; altres au·
tors parlen de polarització i enfrontament 
de l’espècie humana. Em sembla que el que 
ens manca és tenir una certa perspectiva 
global i holística del fet que la humanitat és 
un tot i no es pot separar. Hem d’entendre 
la humanitat com a col·lectiu i no des d’una 
perspectiva d’aïllacionisme. 

Vivim aïllats dins la col·lectivitat? 
Aquí hi ha dues postures clau. La primera 
és la que ens dona una visió individualista 
i atomista i l’altra és la que advoca per un 
plantejament gregari. La família humana 

L’ètica de la 
penúria consistiria 
a prendre 
consciència de 
la gravetat del 
problema humà 
que hi ha rere el 
fet de no tenir el 
que és bàsic per 
poder subsistir. 

Agustín Domingo és, a banda de 
vicepresident de la Fundació Étnor, 
director del Màster en Ètica i 
Democràcia de la Universitat de 
València, va ser director de la 
Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo i també director 
general de Família, Menor i 
Adopcions de la Generalitat 
Valenciana (2001-2003). Ha rebut 
diversos premis nacionals i, entre 
les seves publicacions, hi destaca: 
Un humanismo del siglo XX. El 
personalismo (1985), Ética y 
Voluntariado (1998) i Calidad 
Educativa y Justicia Social (2002).

PASSIÓ PER LA 
MORAL HUMANA
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és com un ramat. Actuem sense cap mena 
de consciència, ni política ni social. Quan 
Ortega y Gasset publica La rebel·lió de les 
masses, està criticant la manera que té el 
moviment obrer de diluir la responsabili·
tat. Per tant, considero que, entre l’eixam 
i la massa, avui en dia ens cal recuperar el 
concepte de responsabilitat. 

És viable i realista? 
Ens falta realisme. Hem de ser molt més re·
alistes perquè la realitat és molt crua. Però 
aquesta realitat no pot fer que ens quedem 
amb els braços plegats i lamentant·nos 
de la nostra impotència. No podem que·
dar·nos instal·lats en la nostra comoditat 
i ignorar la resta del món. Falta realisme 
per conèixer, descriure i entendre el món, i 
moltes vegades preferim ensucrar la reali·
tat, arraconar·la i quedar·nos només amb 
el nostre microcosmos. 

Som indiferents a la misèria?  
Ens cal recuperar el concepte de respon-
sabilitat comunitària, on les grans revolu·
cions comencen per l’altre. No podem fer 
la revolució global si no ens preocupem 
pels qui tenim més a prop. Ens cal una èti·
ca compassiva, samaritana i generativa. No 
calen grans paraules o discursos, només cal 
adquirir petits compromisos diaris de tre·
ball a mitjà i llarg termini. Tal com diu el pa·
pa Francesc, hem de generar processos. La 
FAO o Mans Unides han nascut gràcies a 
persones que han iniciat processos. Ells sa·
ben que no faran la revolució pendent, però 
han començat un camí perquè els qui tenen 
a prop puguin apuntar·s’hi i col·laborar en 
aquesta transformació progressiva.

Parlem sempre des de la perspectiva del 
benestar. Però, com es veuen modificats 
els principis ètics del qui està en situació 
de penúria? 
Cada vegada hi ha menys rics que tenen 
més –es concentra més la riquesa– i més 
pobres que tenen menys. Però això no ens 
pot fer oblidar els petits compromisos quo·
tidians del nostre dia a dia i en les nostres 
comunitats. Necessitem treballar cada dia 
per la justícia i contribuir a fer que les ne·
cessitats bàsiques de tothom quedin co·
bertes. No des d’una mirada filantròpica, 
sinó des d’una existència de justícia. Les 
institucions o estructures han de treballar 
perquè tothom pugui desenvolupar el seu 

la felicitat per a un catòlic, un musulmà o 
fins i tot per a algú que sigui de l’Espanyol 
o del Barça. Evidentment, els projectes de 
felicitat seran diferents, però també ens 
hem d’adonar que estructuralment som 
animals que tendim a buscar la felicitat. 

Això enllaçaria amb el que comentava 
Aranguren quan proposava una ‘ètica 
estètica’. De trobar un gust nou, un gau-
dir nou… 
Aquí la clau la trobem en el que podríem 
anomenar “construcció d’una estimativa 
moral”. En tota la història de l’ètica espa·
nyola –des de Quevedo, Góngora, Calde·
rón… el Segle d’Or i fins i tot Cervantes— 
ho veiem, que l’ètica està vinculada al que 
Ortega anomena ètica estimativa. És a dir, 
una capacitat d’estimar i valorar, però que 
també és una capacitat existencial de dis·
cernir i degustar. Així generem el que po·
dríem anomenar sensibilitat moral, per la 
qual, sense tenir una dimensió normativa 
d’obligatorietat, entenem que ens aproxi·
mem afectivament i emocionalment cap a 
la bellesa, més que no pas cap a la lletjor. 
Ens acostem a la justícia, més que no pas 
a la injustícia. Aquest és un tema molt bo·
nic i interessant perquè suposa assumir 
que l’ètica no consisteix només a articu·
lar normes universals per treballar per la 
justícia, sinó que l’ètica també consisteix a 
organitzar i promocionar un seguit de va·
lors, virtuts, qualitats… que ens serveixin 
per a tots. 

Podem ser optimistes en els temps que 
vivim? 
Jo intento ser optimista i realista. Però no 
podem ser ingenus. Hi ha un optimisme 
tràgic vinculat al compromís. Per tal que 
aquest canvi es produeixi i que aquesta 
lluita per la justícia es materialitzi, no po·
dem esperar que ho facin els altres, hem 
de començar nosaltres mateixos a fer el 
canvi. 

Estem parlant, per tant, d’aquell “inici-
ar processos” que comentàvem abans? 
Això ho veiem en Nietzsche i en molts altres 
analistes ètics. Si volem que els valors pels 
quals lluitem es materialitzin, cal que ens 
anul·lem a nosaltres mateixos. Els grans 
personatges que han canviat l’ètica del se·
gle XX, han estat herois amb una dimensió 
d’exemplaritat. Estem parlant de gent com 

L’única manera 
d’afrontar la 
situació actual és 
tenir consciència 
de grup. Bauman 
parla de la societat 
líquida, però en 
realitat el que 
passa és que la 
cultura actual 
atomitza i separa.

propi projecte vital. Amartya Sen això ho 
té molt clar i diu que el desenvolupament 
ha d’anar estretament relacionat amb la 
llibertat. Cal que es donin les condicions 
per tal que cadascú tingui el projecte de vi·
da que vulgui, sense imposar un únic mo·
del ètic. 

I això com es fa? 
Aranguren diferenciava entre la moral com 
a estructura i la moral com a contingut. 
Quan parlem de crisi i de l’ètica de la penú·
ria, realment no parlem del contingut mo·
ral, sinó que diem que som animals estruc·
turalment morals i insatisfets que acabem 
tendint a una proposta universal d’ètica, 
cosmopolita… i que ens obliga a lluitar per 
la justícia social, però que també ens ha de 
permetre considerar la possibilitat de pro·
jectes diferents de bona vida. 

Tenim diferents classes d’ètica llavors? 
Hi ha una ètica com a estructura, que abra·
ça aquesta dimensió universal de treball 
en favor dels drets humans; i després hi ha 
una ètica com a contingut. Probablement, 
la felicitat per a un budista és diferent que 
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la Mare Teresa de Calcuta, Gandhi o Mar·
tin Luther King. Tots ells “folls morals” que 
han aconseguit que l’horitzó dels drets hu·
mans no decaigués. Els utilitaristes, els in·
dividualistes o economicistes només veuen 
la realitat en clau materialista i econòmica, 
i ho redueixen tot a un mer càlcul utilitari. Si 
volem evitar que les lluites polítiques es re·
dueixin a això, cal que aquests personatges 
morals existeixin i que estimulin aquesta 
ètica de compromís personal i comunitari. 

Cal promoure la comunitat? 
A l’Institut Emmanuel Mounier hi ha un 
grup de filòsofs i pensadors que fa temps 
que estudiem, publiquem i treballem en di·
ferents comunitats. La nostra tasca és pro·
moure aquesta reflexió de personalisme 
comunitari, que va en contra de l’individu·
alisme i del gregarisme. I és que no hi ha so·
lidaritat sense responsabilitat, i viceversa. 

Ens hem acostumat massa a viure bé i ai-
xò ens ha anestesiat? 
Sí, però això es cura fàcilment. Als meus 

alumnes de la universitat els duc una tar·
da a la presó i, quan surten, de cop, obren 
els ulls a la realitat. O, per exemple, com que 
formo part del comitè d’ètica d’un hospital, 
porto els alumnes a l’UCI i veuen de què va 
la vida. A partir d’aquí es pot fer filosofia. I 
és que, si no has tocat la penúria de prop, 
és difícil que puguis reflexionar·hi i enfron·
tar·t’hi des d’una perspectiva solidària. 

La penúria és motor de canvi? 
El contacte amb la penúria ens fa lluitar per 
la justícia. El treball per la justícia, però, re·
quereix esforç. 

En poden sortir coses bones d’una èpo-
ca de penúria? 
Hi ha un principi bioètic que diu que de 
la necessitat en fem virtut. Normalment, 
quan la gent no té res, treu el millor de si 
mateix. Les situacions límit fan que la nos·
tra consciència d’humanitat es mantingui 
desperta. Les situacions de penúria i injus·
tícia que vivim ens activen. Si no les vivim, 
estem d’esquena a la realitat. 

No podem quedar-
nos instal·lats en la 
nostra comoditat 
i ignorar la resta 
del món. Ens 
falta realisme per 
conèixer i entendre 
el món. Moltes 
vegades vegades 
preferim ensucrar 
la realitat i quedar-
nos amb el nostre 
microcosmos. 
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Economista i polític

MANUEL MAS

PENÚRIA VERSUS
 FRUGALITAT

E
n el món d’avui, al lloc on la humanitat ha acon·
seguit col·locar la seva existència, parlar de pe·
núria, o pensar en termes de penúria, és total·
ment inacceptable des del punt de vista ètic. No 
sé si hi ha gaire gent que aspiri, com a ideal de 
vida, a viure com un eremita –segons el DIEC, 
“persona que viu en un erm”– de l’antigor. No 
és necessari, ni convenient. Ara bé, un compor·
tament frugal –sobri, mesurat– en el consum de 
béns i serveis, més enllà de l’alimentació, és ab·
solutament necessari i convenient si no volem 
portar la humanitat a l’extinció. Ja avanço que 

soc pessimista respecte a l’acceptació generalitzada d’ai·
tal comportament.  
 Malgrat que, des que va començar aquest segle, ja 
passem per la tercera crisi del sistema econòmic “occi·
dental” –la financera del 2008, la pandèmica del 2020 
i l’energètica (amb la inflació) derivada de la guerra 
d’Ucraïna, ara el 2022–, no estem al fons de cap pou. Si 
anem pel carrer i mirem al nostre voltant, si agafem es·
tadístiques del que sigui, ens adonarem de la situació re·
al. Cert, hi ha un 25 per cent de conciutadans nostres que 
estan per sota la mitjana, però això vol dir que hi hagi un 
75 per cent –tres de cada quatre– que estan per sobre. 
Potser sí que alguns, o molts, d’aquest 25 per cent estan 
al fons d’un pou, però crec que cal matisar·ho molt. Vol 
dir això que el 75 per cent dels que estan per sobre, viuen 
bé? Oi tant!, sols cal veure’ls les cares, malgrat que tot és 
matisable. 

 Hi ha un conjunt de necessitats bàsiques de les perso·
nes que estan pràcticament resoltes en les nostres socie·
tats i alguna que no. 
 Les resoltes: el menjar, per exemple. Mercès a la volun·
tariosa i abnegada actuació de molta gent i col·lectius so·
cials, no es veuen desnodrits o famèlics pels carrers; si n’hi 
ha, que n’hi ha, es deriva d’un altre problema del qual par·
laré més endavant. 
 Una altra: el vestir. D’això no cal ni parlar·ne: els magat·
zems de les institucions que recullen la roba d’aquell 75 per 
cent que dèiem abans van desbordats; en sobra, de roba 
sobrera. Tampoc es veu gent amb vestits esparracats, lle·
vat de qui s’apunta a comprar·ne ja així per seguir una es·
trafolària tendència (com tantes altres que hi ha a la nos·
tra societat benestant), ni gent que no disposi de prou roba 
d’abrigar. 
 Una més: l’atenció sanitària, que ara és universal (dei·
xem de banda les situacions irregulars). Pot ser millor o 
pitjor, més eficient o menys, però les dades d’esperança de 
vida –més altes en les dones que en els homes– i les de mor·
talitat infantil ho expressen prou bé. 
 I encara: l’ensenyament. Ara també hi té accés tothom, 
pràcticament des dels tres anys –o menys en alguns ca·
sos–, fins als setze. Que caldria millorar les beques men·
jador, les activitats extraescolars, l’atenció especial d’al·
guns col·lectius determinats? Segur, però ja ningú es queda 
sense saber llegir ni escriure, ni sense saber fer anar un 
ordinador.   
 La qüestió que no està resolta és l’habitatge, per in·
cúria de les administracions públiques. Segrestades per 
una munió d’interessos parcials de col·lectius que inci·
deixen sobre elles, no són capaces de prioritzar i resol·
dre el problema que abans portava al barraquisme i ara a 
l’infrahabitatge o al sensellarisme. Les necessitats que es 

Penúria (DIEC): “Extrema escassetat.” 
Frugalitat (DIEC): “Qualitat de frugal.” 
Frugal (DIEC): “Que s’acontenta amb aliments simples, 
moderat en el menjar.” 
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plantegen no són una quantitat inabordable; és una qües·
tió de temps, sí, però amb constància i perseverança es po·
dria resoldre. També amb algunes polítiques més encer·
tades respecte als actius de les entitats financeres... ah!, 
però aquí toquem os. Quan em parlen de l’experiència de 
Viena, els contesto que hi estan a sobre des del 1919; més 
d’un segle de feina continuada abordant el problema. 

Indigència sí, penúria no
El que sí que hi ha és molta indigència –segons el DIEC, 
un indigent és algú “mancat de les coses necessàries per 
a la vida”. Aquí, perdoneu, sí que parlarem d’ètica. No vull 
confondre indigència amb penúria. Crec que per a la vi·
da cal salut, coneixement i consciència. Les tres coses per 
viure la vida, per viure·la. 
 Sense salut no podem viure. No penso pas en la sa·
lut física –que també, però menys–, sinó en la mental. Hi 
ha situacions de penúria derivades desgraciadament de 
la indigència mental. Es pot resoldre però cal dedicar·hi 
recursos. 
 Sense coneixement no sabem com viure. Si no tenim 
un mínim de coneixement que ens permeti comprendre 
on som, què passa al nostre entorn, com podem afron·
tar·ho, no entendrem què som. Hi ha algunes situacions 
de penúria que es podrien resoldre si forníssim qui les pa·
teix de coneixements concrets.
 Superat el tribalisme, “la ciutat ens fa lliures”, creix la 
tendència d’anar cadascú a la seva, sense mirar gaire al 
voltant, o despreocupant·nos·en, tan humanament com 
natural. Sí, ho reconec: hi ha col·lectius voluntariosos que 
s’afanyen a pensar en la comunitat i el medi, però cal ad·
metre que són minoritaris. La secularització hi ha ajudat, 
com també l’increment del benestar, que permet un cert 
“hedonisme”, fa pocs anys impensable. Pensar en el “co·
mú” no té gaire prestigi si ens atenim al que ens porten els 
vells i els nous mitjans de comunicació. La pèrdua d’una 
concepció transcendent de la nostra existència fa que 
pensem només en el gaudi i els avantatges que podem fru·
ir ara. Del més enllà, el demà, la nostra nissaga, l’hàbitat... 
ja se’n cuidarà “algú”; o “indigentment” ni hi pensem.

Viure amb mesura
Tornem a la frugalitat, viure amb senzillesa, amb mode·
ració, “amb mesura”. Què vol dir? Pensar si tot el que ara 
“necessitem” per viure és necessari i convenient, per a 
nosaltres i per a la comunitat. He exposat al comença·
ment el meu pessimisme. Quina autèntica revolució com·
portaria en el nostre sistema econòmic! Em penso que 
és impossible. Hem bastit un castell tan gran sobre uns 
arenys, que, si en toquem alguna peça, pot ensorrar·se 
de mica en mica o potser fins i tot de cop. 
 Tenim dos grans vectors d’ampli abast a les nostres 
societats sobre els quals hem de reflexionar: la digitalit·
zació i la transició energètica. Deixo de banda –potser 
no ho hauria de fer–, el trasbals demogràfic. Repensar la 

Manuel Mas és economista, va ser alcalde de Mataró 
(1983-2004) i diputat al Congrés (2004-2011) 

digitalització, llançada a tota velocitat, amb les seves coses 
bones i les que no ho són tant, és repensar la societat que 
hem bastit d’ençà de començament de segle. Repensar la 
transició energètica és repensar les bases del creixement 
dels darrers cent anys. Tenim uns comportament socials 
interioritzats de no fa pas gaire, però, com que ens han vin·
gut donats –o imposats– sense que hi penséssim gaire, ara 
tot seran esgarips si es qüestionen. Em sorprèn la sorpre·
sa de la gent quan els dius que, si col·lectivament estigués·
sim al nivell de l’any 2000, a principi de segle, fa poc més de 
vint anys, podríem viure de manera molt decent, còmoda i 
tranquil·la.

Un canvi de consciència
Però, per viure més frugalment, necessitaríem despren·
dre’ns de la indigència de consciència que portem a sobre. 
Ben mirat, no fora pas gaire difícil individualment, encara 
que hauríem d’enfrontar·nos a conseqüències col·lectives 
importants que hauríem de resoldre i fora molt més difícil. 
Viure més frugalment no vol dir viure pitjor; segurament 
seria, tanmateix, millor per a nosaltres i la natura, però 
hauríem de deixar de fer –de viure– moltes coses que ara 
són d’hàbit general i cada dia més esteses. Les estructu·
res de convivència, de feina i d’oci estan portant costums 
nous que potser caldria abandonar, amb el que té conse·
güentment l’efecte sobre la seva causa. Hauríem de bastir 
estructures noves adaptades a una realitat nova. Difícil tot 
plegat. Difícil. 
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Aranguren deia que la moral té una rela-
ció estreta amb la distribució dels béns.  
Aquest és el gran problema del nostre món: 
la distribució dels recursos. Desgraciada·
ment, hem avançat en moltes coses, però 
pel que fa a les desigualtats, encara estem 
pitjor. La crisi de fa dotze anys ja les va in·
crementar; el període de la pandèmia ho ha 
fet molt més; i també la crisi actual de la for·
ta inflació, com a conseqüència principal·
ment de la guerra d’Ucraïna, com ja sabem.

La pandèmia s’ha convertit en una pan-
dèmia de pobres?
Sí. No podem acceptar que hi hagi  situa·
cions de pobresa o d’injustícia que fan que 
les persones no puguin viure dignament. 
La pobresa extrema es va anar reduint fins 
abans de la pandèmia, i el nombre de per·
sones que pateixen fam al món també s’ha·
via reduït, però la pandèmia va afectar molt 
més les persones que viuen en una situació 
de baixos ingressos i no les que tenen in·
gressos mitjans o alts.

I com podem reduir  aquesta pobresa?
La pobresa és qüestió de treballar·la en tres 

nivells. El primer és tenir persones que es·
tan apoderades amb allò que els permet en·
carrilar·se en la societat d’una manera ac·
tiva. El segon és fer canviar totes aquelles 
lleis i maneres de funcionar —públiques o 
privades— que condemnen la gent a la po·
bresa. I, per últim, cal tenir una societat on 
les persones estan a l’altura de la voluntat 
de transformació que vol la societat. I és 
que, a vegades, posem l’èmfasi en la prime·
ra, d’altres en la segona, i últimament ens 
oblidem molt de la tercera, la qual és fona·
mental. Estats que tinguin bones normati·
ves n’hi ha molts; que les puguin aplicar, ja 
no n’hi ha tants; i que tinguin persones que 
les puguin aplicar d’una manera adequada i 
en benefici de tothom, encara menys.

Un 25 per cent de la població de Catalu-
nya està en risc de pobresa.
L’avantatge que tenim aquí és que una per·
sona que està en situació de pobresa o ex·
clusió té més facilitat per accedir a la salut, 
a l’educació o a una sèrie de suports socials 
que en altres països no és possible. Ara bé, 
la persona que està en una situació de po·
bresa extrema, de penúria, se sent exclosa 

IGNASI CARRER AS

El fundador i investigador de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE 
i president d’Oxfam Intermón recorda que l’economia i la justícia 
han d’anar de bracet si volem un creixement econòmic equitatiu. 

MARIA D’OULTREMONT

“La consciència 
respecte als altres  

és limitada”
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de la societat. I sense les xarxes de suport, 
tot és més complicat, ja que el cost de la vida 
és molt alt. Aquestes situacions de pobresa 
extrema són situacions de fort patiment en 
qualsevol part del món. La pobresa atempta 
contra la dignitat de les persones. 

Cal introduir una pedagogia de valors 
dins dels sistemes estructurals?
És evident. Tot parteix dels valors. Hem 
vist projectes polítics o socials que en teo·
ria estaven molt bé, però que a la pràctica 
se sustenten en valors que no estan al nivell 
d’aquests projectes. D’altra banda, també 
és veritat que no solament a partir dels va·
lors s’aconsegueixen les transformacions 
socials. Fa falta tenir projectes que conjun·
tin els grups minoritaris que prenen prota·
gonisme dins de la societat. Però tot parteix 
dels valors. La pedagogia dels valors és un 
element molt important, tot i que estiguin 
vistos com a softs.

I diria que hem perdut aquests valors?
Estem desconnectats d’aquests valors. Hi 
estem connectats mentalment, però no pro·
fundament. Quan faig classe de lideratge, i 
fa dos dies que parlem i discutim amb direc·
tius i directives sobre lideratge, al final, els 
poso un vídeo d’una persona on es veu cla·
rament que li ha passat alguna cosa entre 
fa vint anys i ara. Quan els demano què li ha 
passat, passen els minuts fins que algú em 
respon: “S’ha desconnectat de la seva essèn·
cia”. I aquest és un problema que tenim avui: 
perdem la nostra essència. El que demano fi·
nalment als alumnes és: “Penseu en els tres 
valors que us caracteritzen més i com podeu 
estar connectats amb aquests valors”. No·
més a partir dels valors personals forts es 
podran generar valors col·lectius que funci·
onin. En cas contrari, estem parlant de va·
lors teòrics.

Aquest desgast és conseqüència de 
l’individualisme? 
Més que individualistes, diria que som més 
radicals. Hi ha un vint per cent de la pobla·
ció que és més activista i compromesa que 
fa vint o trenta anys enrere. Després hi ha 
un altre vint per cent que no ajuda a trans·
formar la societat; i, per últim, hi ha el sei·
xanta per cent restant que fluctua com el 
vent. I aquí sí que l’individualisme i el fet de 
salvar·me jo mateix en un context de tan·
ta incertesa com és l’actual es fa visible. En 

Estem 
desconnectats de 
la nostra essència. 
I és important 
connectar-hi, 
perquè, només a 
partir dels valors 
personals, els 
valors col·lectius 
funcionaran.

situacions de patiment, la gent té una ac·
titud de salvar·se peti qui peti. I això és un 
individualisme que avança i que ho fa des 
d’una perspectiva de posar·se per sobre. I, 
conseqüentment, genera contravalors. No 
considero que l’individualisme sigui el pro·
blema, sinó el fet que ens desconnectem de 
la nostra essència perquè vivim en una vida 
molt atrafegada. 

S’ha fet un mal ús de la paraula coopera-
ció o solidaritat? Hi som indiferents?
Sí que és cert que hi ha una falta de consci·
ència o una consciència limitada en el sen·
tit que, fins que no ens afecta a nosaltres, 
no som conscients de com està afectant la 
societat. La consciència que les actuacions 
d’aquí afecten altres llocs s’ha anat desen·
volupant amb el contacte amb les persones. 
Cal obrir una mica més la nostra mentalitat. 
La solidaritat és posar·se en la pell d’una al·
tra persona i entendre i sentir què és el que 
està vivint i deixar·se portar per un valor de 
compassió o de compartir la passió de l’al·
tra persona d’una forma proactiva. Solida·
ritat és posar a disposició d’aquella perso·
na el que tu pots compartir. Però no tot neix 
d’una actitud caritativa de “jo soc aquí, jo et 
dono”, sinó de “jo comparteixo el que soc”.

I la nostra solidaritat és limitada?
Diguem que la nostra consciència és pun·
tual i conjuntural, i també va molt guiada 
per les situacions mediàtiques. Amb la cri·
si d’Ucraïna hem vist una onada de solida·
ritat molt forta, però ha estat per diversos 
factors conjunturals; fins que no hem vist 
els seus possibles efectes, no hem actuat. 
Ha passat igual amb el canvi climàtic, i hem 
d’aconseguir que això maduri. Cal tenir la 
ment una mica més oberta per entendre la 
nostra posició i contribució al món. 

El president francès, Emmanuel Ma-
cron, va parlar del final de l’era de 
l’abundància. Tornant a l’ètica de la pe-
núria, som capaços de reduir el nostre 
benestar? 
El benestar està molt relacionat amb sen·
tir·te bé, a gust amb tu mateix, amb les 
persones que estimes, sentir·te dins d’una 
societat que creus que prospera i, també, 
d’un món que genera prosperitat per a tot·
hom. Per mi, aquesta és la manera d’enten·
dre el benestar. Però, alhora, també hem 
donat molta importància al component 
econòmic en aquest concepte de benes·
tar. Sí que és cert que una bona economia 
ajuda, i això s’ha de dir: les persones que 
poden viure del que els agrada tenen més 
possibilitats de sentir·se a gust amb el que 
fan; i les persones que tenen recursos per 
viure dignament, també. El benestar és sa·
ber ser feliç amb un nivell material sufici·
ent però on els altres elements no materi·
als són fonamentals. I entendre això és un 
dels grans reptes d’avui dia. 

Amb tot això, economia i filantropia 
haurien d’anar de bracet?
El que hauria d’anar de bracet són econo·
mia i justícia. Hem de generar sistemes 
econòmics que no només donin l’oportuni·
tat que tothom pugui guanyar·se una vida 
que sigui digna, sinó que garanteixin una 
redistribució dels recursos que permeti 
que tothom pugui viure d’una forma ade·
quada. Per mi, és important generar un 
creixement econòmic que generi equitat. 
La filantropia sempre serà necessària, en 
el sentit de persones que volen contribu·
ir amb el que tenen, més enllà del que se’ls 
demana pel que fa a impostos, entre d’al·
tres. Només donant·te és quan reps i quan 
creixes com a persona. El que és important 
és compartir el que se’ns ha donat.
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VALORS CONTRA 
LA POBRESA

V
alors contra pobresa? El lector segurament 
deu pensar que aquest article pertany a la ca·
tegoria de “fer volar coloms”, que pretén su·
perar un greu problema econòmic, moral i hu·
mà amb una mica de bonisme. No és aquesta 
la meva intenció. La pobresa es combat amb 
mesures econòmiques i polítiques, però no 
només amb aquesta mena de mesures. És un 
problema que afecta tota la societat, no els 
governants i prou. La pregunta que intento 
respondre aquí és: “Quins valors ètics i soci·
als són necessaris per combatre la pobresa?”.

De pobresa n’hi ha... i n’hi haurà 
Si entenem per pobresa la manca de capacitats i mitjans 
per satisfer necessitats bàsiques o essencials, cal conclou·
re que avui en dia, també en el nostre entorn de país de·
senvolupat, n’hi ha molta: famílies amb uns ingressos que 
no garanteixen un mínim d’alimentació, confort i accés a 
serveis com ara l’habitatge i l’energia; aturats de llarga du·
rada i joves amb contractes porqueria que no poden for·
jar plans de futur viables; persones que viuen en l’econo·
mia informal; llars que no poden fer front als deutes, amb 
dificultats per arribar a final de mes i sense recursos per 
cobrir despeses extraordinàries; immigrants sense pers·
pectiva d’ingressos suficients per obrir·se camí; gent gran 
amb pensions baixes; famílies monoparentals que depe·
nen totalment dels ajuts públics...
 Es tracta d’una pobresa que no és només econòmica, 
sinó també social, mental i psicològica. Una pobresa que 
necessita ajudes materials, però també altres recursos, 
per recuperar la dignitat i evitar la marginació, el risc d’ex·
clusió social i l’estigma. Una pobresa duradora, enquista·
da, a la qual s’afegirà, probablement, una onada de nova 

pobresa derivada de les crisis que ens afecten: la inflació 
en productes necessaris (aliments, gasolina, electricitat); 
l’augment de les despeses financeres; una crisi energèti·
ca que serà, segurament, llarga; l’impacte del canvi climà·
tic; una probable recessió que es pot veure agreujada per 
factors impossibles de predir, com pot ser l’evolució de la 
guerra d’Ucraïna... Una onada, probablement transitòria, 
però que afectarà les mateixes persones que ja són vícti·
mes de la pobresa estructural i que pot esdevenir també 
duradora per a moltes d’altres, per exemple, si la forma·
ció insuficient de les noves generacions, conseqüència del 
tancament de les escoles durant la pandèmia i de l’elevat 
fracàs escolar, acaba deteriorant el capital humà de molts 
treballadors futurs, i els condemna a feines precàries, sa·
laris baixos i, al final de la seva carrera, a pensions insufici·
ents, que faran que cada cop depenguin més de les ajudes 
públiques.
 “Els pobres els tindreu sempre amb vosaltres.” Aques·
ta frase evangèlica continua vigent en la nostra societat 
avançada. Per molt encertades que siguin les polítiques 
públiques, és inevitable que els immigrants continuïn fu·
gint de la pobresa material i del menysteniment dels seus 
drets humans i polítics, i que, tot i que els acullin bé al lloc 
de destinació, fracassin en l’intent de crear·se una vida no·
va. Passa el mateix amb els que perden la feina a causa del 
progrés tecnològic: potser reben un subsidi generós, però 
aquesta dependència és una altra mena de pobresa.
 Davant d’això, la resposta de gran part de la població 
és ignorar l’existència dels pobres, sobretot, si no es conei·
xen de prop persones en aquesta situació i si es tenen prou 
ingressos per no haver d’experimentar la duresa de la po·
bresa. “Per què me n’he de preocupar? Ja en tinc prou, 
amb els meus, de problemes... Jo no tinc la culpa de la se·
va situació. Disposen de transferències públiques: ajudes 
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familiars, pensions no contributives, serveis públics gra·
tuïts o subvencionats de sanitat, educació, dependència... 
Si en necessiten més, que les autoritats es facin càrrec 
dels seus problemes, jo ja pago els meus impostos; o que 
recorrin a institucions socials o religioses que atenen per·
sones sense llar o nens discapacitats, o que vagin a menja·
dors socials...”.

Informació, solidaritat i comprensió
Malgrat això, ja hem dit que la pobresa estarà sempre amb 
nosaltres i que ens afecta a tots, com a societat i com a ciu·
tadans. Sovint es trasllada el problema a les empreses, que 
són les que “tenen diners”. Però no només elles en són les 
responsables: tots tenim recursos –no només diners– que 
podem comprometre a aquesta tasca. Quins principis i va·
lors entren en joc en la lluita contra la pobresa?
 En primer lloc, la informació: cal saber en què consis·
teix la pobresa, conèixer·ne les causes i les conseqüències, 
també per a les generacions futures, que experimentaran 
els efectes de les nostres decisions d’avui.
  En segon lloc, passar de la informació a la compren·
sió. Això és més fàcil amb la gent més propera: no ens des·
entenem del seu problema, tot i que puguem afirmar que 
“és culpa seva”; però hem d’anar més enllà, i reconèixer la 
igualtat fonamental de tots els éssers humans i defensar 
els seus drets.
  D’aquí sorgirà la solidaritat: compartir amb ells els 
nostres recursos, fins i tot, el nostre temps. Donar, sem·
pre que no sigui una cosa immoral o injusta, o que vulne·
ri un dret més important –començant pels del donant i la 
seva família. Hi ha moltes maneres de donar: de vegades 
es pot facilitar l’accés a serveis socials o privats, a un lloc 
de treball o a una formació útil. Altres vegades pot ser una 
ajuda econòmica, directa o a través d’alguna institució so·
cial: per exemple, una aportació periòdica que contribuei·
xi als fins d’aquesta institució, o una ajuda extraordinària 
quan arriben uns ingressos no esperats.
  Per descomptat, hi ha moltes excuses, més o menys 
sòlides, per no donar. Potser perquè el possible donant 

no coneix prou les necessitats de la persona que necessi·
ta ajuda. O perquè pensa que la seva situació és culpa se·
va, per manca d’iniciativa o d’esforç. O perquè “no té sentit 
donar una petita quantitat de diners: és com una gota en·
mig de l’oceà”. O perquè “treure’n als rics per donar·ne als 
pobres” és un argument polític o ideològic, més que mo·
ral. O perquè la filantropia corre el risc de crear problemes 
nous a qui rep, començant per fer·lo dependent de l’ajuda.
 Tot això ens duu a un altre valor: la prudència, per 
preveure que els aspectes negatius de la solidaritat no 
seran pitjors que els positius, i per encertar la mena 
d’ajuda que es necessita en cada cas. És clar que cal res·
pondre amb urgència als problemes urgents, per exem·
ple, davant de l’impacte d’una catàstrofe natural, però és 
necessari considerar els efectes de l’ajuda, a mitjà i llarg 
termini, sobre el donant i el seu entorn i sobre el benefici·
at i el seu. “Netejar la consciència” amb un gest de gene·
rositat no és el més adequat. Una petita ajuda a una per·
sona no resol el problema de la fam al món, però sí el de la 
persona que ajudem.
 Un altre valor rellevant és que els beneficiats coope·
rin en tot el que sigui possible, perquè superar la situació 
de pobresa que viuen també és responsabilitat seva, per 
evitar la dependència en el control de la seva pròpia vida 
i la dels seus.
  Probablement, hi ha molts altres valors que interve·
nen en la solució del problema de la pobresa al món, però 
n’esmentaré només un altre: l’exercici de la responsabili·
tat per part del donant, no només en l’acte de donar, sinó 
en la gestió de la seva vida: com utilitza els béns que té, si 
se sent responsable de com impacta en la vida dels altres, 
com evita fer·los mal... En definitiva, com respon ell, en pri·
mera persona, a la pregunta: “Què tinc jo a veure amb la 
pobresa que veig al meu voltant i amb la que està més lluny 
i no puc veure?”.

Antonio Argandoña és professor emèrit  
d’Economia i Ètica de l’Empresa a IESE
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Ètica de la penúria. Som capaços de viure amb menys?

Assegura que el terme “ètica de la penú-
ria” li agrada molt. Què li suggereix? Què 
entén, vostè, per ètica de la penúria?
Penúria és una paraula que prové de pena 
i, tenir pocs mitjans per viure genera molta 
pena. I, alhora, viure en la penúria comporta 
una sèrie de dificultats que moltes vegades 
no tenim en compte. En el meu cas, que he 
estat al costat de molta gent durant molts 
anys he après moltíssim de coses que a mi 
em semblava normal tenir i com n’és, de ter·
rible, que et manquin. Això és penúria.

Ara que comentava que fa molts anys 
que treballa en aquesta penúria, podrí-
em dir que vostè viu envoltada de penú-
ria o viu directament cara a cara amb la 
penúria?
Exactament, cara a cara. Perquè moltes ve·
gades, per mi, la cosa més terrible és la im·
potència que sents. Jo, quan arribo a l’hos·
pital de campanya, veig que hi ha una cua 
de gent que ve, la majoria sensesostre. I 
quan dic sensesostre, em refereixo als que 
dormen al carrer o als que tenen una habi·
tació per a ves a saber quantes persones o 
que només tenen un alberg a la nit. Això són 

sensesostre. Si pogués donar sostre a tan·
ta gent… És la impotència. Això és viure de 
cara a, no és viure solucionant coses sinó al 
costat d’aquestes persones. 

És una exageració dir que estem en 
penúria?
Actualment, hi ha molta gent que viu mala·
ment, però molta; més de la que jo em pen·
sava. L’altre dia em va sorprendre una se·
nyora que semblava una mica avergonyida 
de venir al menjador. Gràcies a Déu és un 
menjador que no en diuen social, sinó de 
fraternitat. Nosaltres ens asseiem mol·
tes vegades amb ells. Ella em va mirar i em 
va dir: “Potser li estranya que vingui, però 
m’han apujat el lloguer del pis i, jo, o dor·
mo o menjo”. I aquesta és la frase que em va 
quedar gravada i que sento de moltes de les 
persones que venen al menjador. “O dormo, 
o menjo, o pago el lloguer o no arribo a final 
de mes”. Per tant, estem parlant de triar en·
tre coses vitals. 

Creu que actualment tenim ètica en la 
penúria? O cal implementar-la? 
La veritat és que la gent és solidària en 

MARIA VICTÒRIA MOLINS

Aquesta monja teresiana, coneguda popularment com “la monja 
del carrer”, fundadora de l’hospital de campanya de la Parròquia 

de Santa Anna de Barcelona, escriptora i filòsofa, assegura que no 
sabem què és la penúria fins que la veiem. 

LAURA CERA

“L’ètica de la penúria 
és ajudar algú 
a aixecar-se”
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moments determinats de la seva vida. No 
sé si m’explico. Per exemple, en un moment 
determinat es fa una campanya i la gent res·
pon a aquesta campanya. Ara, viure de cara 
a aquesta penúria i fer el possible perquè hi 
hagi menys gent que la pateixi... no hi ha gai·
re gent que visqui així. Perquè per viure així, 
has de donar temps o idees i, si no tens ide·
es, tens temps. 

De penúria n’hi ha hagut sempre, n’hi ha 
hagut molta hi hem conviscut encara que 
no l’hàgim volgut mirar als ulls.
I la majoria de vegades, si no mires, no veus. 
I si no veus, no t’impressiona. Jo soc nascu·
da en la postguerra, però vaig viure la post·
guerra sense adonar·me’n. Dins de la situ·
ació social que teníem a casa, no m’hauria 
adonat de cap penúria. Però el meu pare 
ens acompanyava d’adolescents a Mont·
juïc a veure les barraques i ens deia: “Vos·
altres teniu, però hi ha altra gent que no 
té res”. Això, en l’educació d’una família et 
queda gravat. I, per tant, si de debò l’educa·
ció que donem als nostres fills i adolescents 
estigués lligada a aquesta ètica de la penú·
ria, s’entendria amb més facilitat que la pe·
núria d’un poble és responsabilitat de tots.

Com hem d’afrontar la realitat que ens 
envolta? Quina hauria de ser la reac-
ció davant d’una persona que demana 
caritat?
Aquí hi ha una cosa que sempre dic: mi·
reu·lo. Jo mateixa tinc molts amics que són 
captaires, en sé el nom, i alguns són molt 
amics meus. Però jo, per exemple, no els do·
no cada dia, però perquè no puc. Ara bé, els 
ofereixo que vinguin a dinar al menjador. La 
meva intenció és fer el possible perquè sur·
tin d’aquesta situació de demanar, que és 
la més fàcil de totes. Però de vegades hi ha 
persones que estan tan enquistades que és 
gairebé impossible. No s’ha de donar sem·
pre, però sí que s’ha de mirar sempre. 

Els diners són el valor que han de donar 
sentit a la nostra vida? En temps de crisi, 
això és el que està passant?
Els diners són una porqueria comparats 
amb altres valors, però sense diners no es 
pot viure. La societat actual està fonamen·
tada sobre els diners i això, per mi, és terri·
ble. Ara, venint pel carrer, una noia amb la 
qual parlo de tant en tant, m’ha saludat des·
prés de molt temps. El primer missatge ha 

Si l’educació 
dels nostres fills 
estigués lligada a 
l’ètica de la penúria, 
s’entendria amb 
més facilitat que la 
penúria d’un poble 
és responsabilitat 
de tots.

estat la salutació; el segon, la cordialitat de 
“com estàs”, i el tercer, “em podries ajudar, 
fa molt de temps que no et demano...”. De 
manera que sí, l’última paraula sempre aca·
ben sent els diners. La meva resposta ha es·
tat: “Només et recordes de mi quan neces·
sites diners?”. És molt trist, però moltes 
vegades l’acompanyament està unit als di·
ners, i això no hauria de ser. L’acompanya·
ment hauria d’anar encarat a sortir·se’n. 
Per això, una de les coses que més m’agra·
da de tot el que estem fent a Santa Anna són 
els pisos d’oportunitat.  

En què consisteixen?
Es tracta d’oferir feina i compromís a nois 
que estaven al carrer. Ells es comprometen 
a seguir les pautes de convivència (desper·
tar·se, treballar, estar pendents dels hora·
ris de menjar, entre d’altres), mentre fem 
un acompanyament perquè tinguin una au·
tonomia i puguin treballar. Si ho accepten 
tot, viuran un any o dos al nostre pis; nos·
altres els ajudem mentre ells compleixen 
els compromisos i surten amb papers i fei·
na. De moment, ja tenim cinc pisos d’opor·
tunitats, i això és el que m’agrada fer. Això 
sí que és una ètica de la penúria, perquè la 
penúria la trobem en aquestes dues qüesti·
ons: la cultura i la feina. Perquè les persones 

que no tinguin cultura ni capacitat per tre·
ballar no trobaran res. I quan dic cultura no 
em refereixo als estudis, sinó a una cultura 
dels hàbits on es compleixen els horaris de 
dinar, dormir i treballar. I aquesta formació 
és la que nosaltres volem donar. És l’ètica de 
lluitar contra la penúria ajudant les perso·
nes a sortir de situacions de marginació i de 
perifèria.

A qui hem d’ajudar?
Doncs a tots els que es deixen ajudar i que 
vulguin sortir de la seva situació. I, si no vo·
len, fer el possible perquè comencin a tenir 
una sèrie de valors que els facin veure que 
ho necessiten. Perquè, a vegades, el mal es·
tà tan enquistat que sembla que no vol sor·
tir, però potser és que no pot. Necessita una 
abraçada, necessita una persona al costat 
que a poc a poc li vagi donant la mà. Aixe·
car·se, agafar la cadira i començar a cami·
nar, i penso que això és l’ètica de la penúria 
de veritat: ajudar a aixecar·se.

Som capaços de viure amb menys?
És que no tindrem cap més remei. Hi ha 
molta gent que no ho volia fer i que ho està 
havent de fer. Perquè, si no, no arriba a final 
de mes. I això és una necessitat i que ho es·
tem veient molt clar.

Per acabar, quins valors troba a faltar 
en la societat avui dia? I quins seran in-
dispensables per afrontar aquests me-
sos que venen?
Per mi, un valor fonamental és l’empatia 
amb l’altre. No podem dir mai: “Això és co·
sa seva”. L’empatia és importantíssima. 
Cal estar al costat de l’altre i veure què po·
dem fer. També penso que els valors edu·
catius i els familiars s’han perdut, moltes 
vegades, per culpa dels mitjans de comu·
nicació, que ens transmeten una societat 
que potser no és la que hauria de ser. Hem 
perdut de vista uns valors bàsics com són 
els de la família, el de l’amistat, el de l’em·
patia, el de la conversa. Aquest aïllament 
dels mitjans de comunicació —i, sobretot, 
el de les xarxes socials— ens ha fet perdre 
aquesta cosa tan maca que era la tertú·
lia. El fet d’estar amb l’altre, de saber què 
li passa... Ara, al Raval hem viscut La ga-
ta perduda, una òpera preciosa que ha de·
mostrat que, quan la gent s’uneix per fer 
una cosa en comú, s’enriqueix mútuament 
d’una manera impensable.

Ètica de la penúria. Som capaços de viure amb menys?



P
odem defensar una cosa simplement perquè 
sempre s’ha fet així? Segurament no estem 
disposats a acceptar que aquest argument si·
gui definitiu; per això ho anomenem fal·làcia 
de la tradició. Però, alhora, aquesta mena 
de justificació es fa servir ben sovint. Mirem 
d’entendre la força de la tradició a l’hora de 
justificar alguna cosa mentre esbossem breu·

ment algun aspecte de la teoria política del pensador 
irlandès Edmund Burke (1729·1797).
 Burke està en contra de l’arrogància de la raó. Se·
gons Burke, la raó humana no ho pot entendre tot. Per 
exemple, defensa que ningú pot entendre plenament els 
avantatges i els desavantatges de les institucions que te·
nim. Aquestes institucions no són fruit de posar en pràc·
tica unes idees molt ben pensades. En comptes d’això, 
les institucions són el resultat de com s’han desenvolu·
pat al llarg de la història; són filles de tots els assajos i de 
tots els errors que les han fetes tal com són.
 Per això Burke defensa que ens hem de fer responsa·
bles del que hem heretat de la tradició. No tenim dret a 
malbaratar l’esforç de les generacions passades. Tenim 
l’obligació de deixar a les generacions futures unes ins·
titucions com a mínim tan bones com les que hem rebut 
del passat. Burke defensa que la societat no es pot can·
viar d’un dia per l’altre. Més aviat, les reformes han de 
ser orgàniques i graduals, i ens han d’assegurar que ca·
da canvi millori el que tenim sense posar en risc el que 
hem heretat.
 En resum, el fet que una cosa sigui tradició pot ser, 
com a molt, un bon motiu per considerar·la atentament. 
Però dir “que sempre s’ha fet així” no pot ser mai, per si 
mateix, una justificació 
definitiva per a res. De la 
nostra tradició hem he·
retat el dret a l’educa·
ció i el dret a vot, però, 
també, conductes mas·
clistes i xenòfobes. Així 
doncs, hem de continu·
ar preguntant·nos: de la 
tradició, què n’hem de 
mantenir i què n’hem de 
canviar?Albert Botta és professor de Filosofia i Ètica

Ignasi Llobera és doctor en Filosofia

La tradició
Comencem dies de 
moltes tradicions.  
Què n’hem de 
mantenir i què n’hem 
de canviar?

“Tenim 
l’obligació de 
deixar a les 
generacions 
futures unes 
institucions 
com a mínim tan 
bones com les 
que hem rebut”

QÜESTIONS  
ESSENCIALS

IGNASI LLOBERA
Perquè 
sempre s’ha 
fet així



S
ense memòria, el món fora perpètuament nou. 
Un costum o una tradició té valor perquè és 
identitat cultural. Perdent memòria es perd 
identitat. En analogia al gen del codi biològic, 
Dawkins proposa la noció de mem, o unitat mí·
nima de transmissió de l’herència cultural. Així, 
una tradició és un paquet de mems d’una identi·
tat. Una cultura fa de programa o soft en el disc 

dur d’una col·lectivitat. Els mems evolucionen i, amb 
ells, la cultura. La diada de Tots Sants pot exemplificar 
aquest canvi. El Halloween, amb disfresses i llaminadu·
res al·legòriques a la mort, s’ha amalgamat amb la nos·
tra tradició de fer memòria de difunts, i les castanyes i 
panellets. Com canvien els mems? 
 D’una banda, la raó i la voluntat ens fan encarar 
conscientment els nostres reptes, com ara passa amb 
la democràcia, la pau, o l’ecologia i la sostenibilitat. Diu 
Protàgores que l’humà és la mesura de totes les coses. 
Això obre pas a un primer humanisme i a la voluntat de 
dirigir proactivament el canvi. Un exemple paradigmà·
tic és l’eradicació del mem masclista. Segons John Stu·
art Mill, cadascú pot fer la seva mentre no afecti altri; si 
ho fa, cal filar prim en què repercuteix. El filòsof i econo·
mista anglès ja ofereix l’any 1869 bones raons contra la 
tradició de sotmetiment de la dona.  
 D’altra banda, la sociologia, l’antropologia, l’etno·
logia i la lingüística, descriuen canvis menys proactius. 
Mems d’una col·lectivitat arriben a una altra per difusió 
cultural, com passa amb la moda (i algunes es queden, 
com les aplicacions digitals o les begudes de cola). Més 
dura és l’aculturació o substitució de mems per man·
lleus de fora. Així, la lingüística explica l’spanglish o el 
francglais per la pressió i 
influència de l’anglès. Per 
què McLuhan adverteix 
que (també) “el mitjà és el 
missatge?” L’aculturació 
aboca a l’assimilació cul·
tural, un formatat del pro·
grama cultural. Si sentiu 
catanyol, un català amb 
mots i sintaxi barbarit·
zats, valoreu què és i si la 
raó hi ha de fer res.

ALBERT BOTTA
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Quin pes volem 
donar a la tradició i 
a la raó?

“Una tradició 
és un paquet 
de mems d’una 
identitat. Una 
cultura fa de 
programa o 
soft en el disc 
dur d’una 
col·lectivitat”
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Victoria Woodhull,  
una rebel amb causa

REDACCIÓ

Ja fa cent cinquanta anys que Victoria Woodhull va fer allò que cap dona havia arribat a 
pensar mai. El seu caràcter lluitador i crític en favor de la llibertat sexual la va portar a ser, 
l’any 1872 –cinquanta anys abans que les dones tinguessin dret a vot–, la primera dona a la 
història que es va presentar a les eleccions dels Estats Units. 

N
ascuda en un petit poble d’Ohio, 
Victoria Woodhull va tenir una in·
fància moguda per l’ofici del seu 
pare, un venedor que es mudava 
cada vegada que ho considerava 
oportú. Va ser una espècie de ro·
damón fins que, amb catorze anys, 
els pares la van casar amb un home 

que, més tard, Woodhull va demostrar·los 
que era alcohòlic.      
 Durant aquests anys, el seu estil de vi·
da nòmada, lligat a la figura de l’home, no 
va cessar. Com és sabut, en aquells temps, 
les dones no podien fer gairebé res si no les 
escortava el marit. Cansada de tot això, un 
dia Woodhull va tenir l’impuls de sortir al 
carrer i declarar a tort i a dret que podia 
ser una dona sense haver de dependre de 
cap home. Va fer les maletes i se’n va anar 
cap a Nova York, on, amb el temps, va enge·
gar un diari radical —Woodhull and Claflin’s 
Weekly— així com la primera firma comer·
cial per a dones.   
 La fama no li va arribar fins que, el 2 
d’abril de 1871, va enviar una carta al The 
New York Herald en què es declarava can·
didata a la presidència: “Prego el meu dret a 
parlar en nom de totes les dones a qui es ne·
ga el dret a vot i anuncio la meva candidatu·
ra a la presidència”. Un acte rebel. 
 Moltes dones sufragistes li van donar 
suport, però per a unes altres —que tam·
bé lluitaven en pro de la dona, tot i que eren 
majoritàriament de classe mitjana·alta i 
havien rebut una bona educació— Victo·
ria Woodhull no era més que una grollera 
de classe baixa que, d’alguna manera, con·
sideraven una dement. Un dels motius de 
pensar això va ser el discurs que va fer el 20 

de novembre del mateix any anomenat “Els 
principis de la llibertat social”, en el qual 
afirmava que el matrimoni era una mena de 
tirania per a les dones. Va ser la primera do·
na que mediàticament va parlar sobre la lli·
bertat amorosa.   
 L’any de les eleccions, va ser nominada 
per l’Equal Rights Party (‘Partit de la Igual·
tat de Drets’), el qual reclamava els drets de 
la dona i una reducció de l’horari laboral, ai·
xí com la no·discriminació per raça. Però 
aquest va ser el punt més alt on va arribar. 
Frederick Douglass, l’activista afroameri·
cà més important del moment, no va reco·
nèixer la proposta de vicepresidència de 
Woodhull, ja que fer·ho era una manera de 
dignificar el partit. Davant d’aquesta falta 
de suport i la hipocresia de l’època, Wood·
hull reaccionava escrivint cartes que treien 
a la llum les relacions sexuals fora del matri·
moni de prestigiosos ministres, com va ser 
el cas de Henry Ward Beecher. Woodhull no 
tardà a ser empresonada. El dia de les elec·
cions, l’activista en favor del dret a vot no 
era a la papereta, sinó a presó. 

Malgrat que el radicalisme 
anterior de Woodhull havia 
sorgit del socialisme cristià de 
la dècada de 1850, durant la 
major part de la seva vida va 
estar involucrada en l’espiritu-
alisme, tot i que no va fer 
servir llenguatge religiós en els 
seus discursos públics. No 
obstant això, el 1875, Woodhull 
va començar a abraçar 
públicament el cristianisme i 
va canviar les seves posicions 
polítiques: va començar a 
exposar els fraus espiritistes 
en el seu diari, alienant els 
seus seguidors espiritistes. 
També va escriure articles 
contra la promiscuïtat, que 
anomenava una “maledicció 
de la societat” i, contra tot 
pronòstic, Woodhull va 
repudiar les seves opinions 
anteriors sobre l’amor lliure i 
va començar a idealitzar la 
puresa, la maternitat, el 
matrimoni i la Bíblia en els seus 
escrits. 

DE L’ESPIRITUALISME 
AL CRISTIANISME

ELS VALORS DE LES RELIGIONS



La història de la 
bandera blanca
Tothom sap que la 
bandera blanca és símbol 
de Pau. Ara bé, quin és 
l’origen d’aquest ús? Per 
què utilitzem la bandera 
blanca i no una d’un altre 
color?

XAVIER GARÍ DE BARBARÀ

L 
a  bandera blanca és un símbol que 
s’ha fet servir sovint per aturar les 
hostilitats enmig d’un conflicte bèl·lic, 
fos per rendir·se o bé per mostrar in·
tenció negociadora per frenar o aca·
bar una batalla o guerra. Que els com·
batents aprofitessin per enganyar 
l’adversari amb l’estratègia de la ban·

dera blanca, o bé els contraris executessin 
els rendits quan s’apropaven desarmats, 
constituïa un crim de guerra.
 Si bé aquest senyal blanc ha estat gaire·
bé sempre relacionat amb les reglamentaci·
ons de la guerra derivades de les Conferènci·
es de la Haia de 1899 i 1907, i les Convencions 
de Ginebra vigents avui dia, la veritat és que 
l’origen de la bandera blanca es remunta uns 
quants segles més enrere. La primera vega·
da que apareix històricament citada és en 
un text de Titus Livi, historiador romà, que 
explica que un vaixell cartaginès va enlairar 
unes teles blanques i branques d’olivera com 
a senyal de rendició durant la Segona Guerra 
Púnica (218·201 a. n. e.).
 La segona vegada que va quedar regis·
trada fou gràcies a Tàcit, quan relatava la 

guerra civil que va enfrontar el món romà 
després de la mort de Neró, cap a l’any 69, 
amb l’ascens de Vespasià, i durant la Sego·
na Batalla de Bedriacum, prop de Cremona. 
Fins aleshores, la manera de rendir·se dels 
exèrcits romans era sostenint els escuts per 
sobre dels caps; en canvi, els partidaris de 
Vitel·li van rendir·se onejant teles blanques. 
 A la Xina de la dinastia Han (25·220 
d. n. e.) també es va fer servir algun cop, 
si bé sembla que devia provenir de tradi·
cions més antigues, i possiblement inde·
pendents d’Occident, que no deixa de ser 
força curiós.  
 A l’època medieval, els missatgers i 
també els presoners, quan es desplaça·
ven, portaven teles blanques per indicar 
que no estaven armats ni en combat. L’es·
tratègia de fer servir teles d’aquest color 
es va anar estenent arreu, fins al punt que 
a l’Índia hi van recórrer quan es van rendir 
en els combats del descobridor Vasco da 
Gama, en senyal de pau i de demanda de 
negociacions. 
 El 1625, la gran obra d’Hug Grotius 
De iure belli ac pacis, que avui és un refe·
rent que ha fonamentat el dret internacio·
nal, ja es referia a la bandera blanca com a 
símbol inequívoc per demanar negociaci·
ons entre bàndols. Els historiadors estan 
d’acord en la teoria que diu que una tela 
blanca era fàcil identificar en ple conflicte 
i des de lluny, i que, a més, es podia acon·
seguir sense gaires problemes enmig de 
qualsevol batalla.

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



Mina
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EL CONTE

A 
vanço d’esma pel petit pont romà·
nic que tants cops havia traves·
sat per tornar a casa. Quan jo era 
petit em semblava infinit. La tor·
re que hi ha a l’inici era un castell 
i grans lluites hi tenien lloc; jo era 
un guerrer experimentat i la Mi·
na, que em mirava amb ulls d’ado·

ració, sempre feia d’invasor i jo li clavava la llança 
i ella moria de forma dramàtica tirant·se per terra 
fent gestos exagerats amb les mans i rebolcant·se 
de dreta a esquerra fent sorolls d’ofec. Al final de·
ia “m’he mort”.
 Recorro amb els ulls les muntanyes que m’envol·
ten, per mi formidables anys enrere. Hi havíem cor·
regut la Mina i jo, sovint descalços, recollint pedres 
i pinyes, jugant a tocar i parar. Hi fèiem excursions 
tots tres, i el pare ens deia “més amunt”, i nosaltres 
pujàvem i pujàvem i crèiem que fèiem el cim més alt 
i que érem forts i que érem valents. Ara les veig me·
nudes, envolten el poble com merlets d’una muralla 
protegint els seus soldats. 
 M’aturo i em fixo en la part més alta del poble. 
Tantes nits que hi havíem anat a cridar els nostres 
noms, al mirador, i la Mina també hi feia xiscles imi·
tant ocells —se’ls sabia tots, ella—, i algun veí es 
queixava des d’una finestra i marxàvem rient com 
beneits amb un mal de panxa que ens caragolàvem 
de dolor, i com més dolor més riure i així fins a arri·
bar a casa.
 Miro cap a baix, el riu s’escola alegre entre els 
grans arcs de suport com si l’esplèndida torre de 
guàrdia li hagués donat permís per passar. M’enva·
eix una sensació de vertigen que em porta al dia en 
què gairebé m’hi tiren entre tres, i ella, una patufe·
ta, amb un simple pal, els va fer fora repartint cops 
i fent udols. Després, durant molt temps, a l’esco·
la em deien “el germà petit de la Mina” per bur·
lar·se’n, i vaig decidir no anar a cap aventura més 

amb ella, perquè n’estava tip, de les mofes. Vaig de·
cidir tornar·me molt seriós, vaig decidir fer·me gran 
de sobte: prou de castells, prou de crits enmig de la 
nit, prou de mals al ventre de tant riure, prou d’anar 
descalços i fer el cim.
 El sol de tarda m’acompanya amable i una brisa 
lleugera sembla que m’acaroni i em digui “au, au, vin·
ga cap a casa”. 
 Quants anys fa que no trepitjo aquestes pedres 
mil·lenàries? La de vegades que hi havia ensopegat. 
Genolls pelats, pantalons estripats; era el meu abi·
llament diari. La Mina s’hi havia trencat el turmell 
una vegada, i em demanava que li escrivís alguna co·
sa al guix i jo “que no, que això és de petits”. Ella em 
treia la llengua i se n’anava ranquejant fent veure 
que era un senyor gran que fumava i deia coses im·
portants amb veu molt greu, i s’inventava paraules 
com informatòfon i jo havia de girar·me perquè no 
volia que em veiés riure.
 Per fi arribo a la porta de casa. M’havia semblat 
sempre gruixuda i pesada com un rastell. La Mina 
quan era molt menuda l’empenyia fins a posar·se 
vermella, i al final, emmurriada, em demanava que 
l’ajudés. L’empenyo sense fer cap esforç i l’olor fami·
liar de fusta i espígol em sorprèn. El meu cor reacci·
ona fent un bot i la veig apropar·se caminant d’aque·
lla manera tan seva, fent saltirons. Però les llàgrimes 
venen a recordar·me que ja no hi és. 
 A la taula del rebedor hi veig la capsa. La veïna em 
va avisar que l’havia preparat quan ja no es trobava 
gaire bé.
 Obro la capsa amb dits tremolosos. El que hi ha 
a dins em corprèn: pinyes, pedres boniques, bran·
ques, plomes d’ocell i, al damunt de tot, una fotogra·
fia en blanc i negre on jo la tinc en braços i ella és un 
nadó. Escrit amb la meva lletra infantil s’hi pot lle·
gir: “Jo et cuidaré com una mare, Mina”. Quan la gi·
ro, hi veig el missatge que m’hi ha deixat ella: “Gràci·
es, guerrer”. 

MARTA BOFILL
ANNA COLL
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