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EDITORIAL

Un lema
que genera
un gran debat

A

quests darrers mesos el lema ‘Ni oblit, ni perdó’ ha encapçalat diverses manifestacions referents al “procés”, encara
que aquesta frase no és pas exclusiva del context català. En
molts altres conflictes també s’ha produït el debat sobre la
interdependència d’aquests dos conceptes: oblit i perdó. Estem davant d’una frase curta, però que es pot analitzar per
parts i de forma conjunta.
Com a unitat ens genera la següent pregunta: perdonar
comporta oblidar? Hi ha persones que consideren inseparables els
dos termes. El clergue abolicionista Henry Ward Beecher va afirmar: “Dir ‘puc perdonar, però no oblidar’ només és una altra forma
de dir ‘no puc, perdona’”; ja que segons ell, el perdó només és real
quan s’oblida del tot. Però la separació dels dos conceptes – perdonar sense oblidar-, com han manifestat en diverses ocasions les persones afectades de forma més directe per les conseqüències d’un
conflicte, també semblaria possible.
La següent polèmica que amaga la frase rau en el concepte perdó: negat per uns, absolutament necessari per altres. El perdó és
una opció personal, però una societat que no perdona no avança,
queda reclosa en els seu rancor. I quan l’ira s’enquista es converteix en ressentiment, hostilitat perjudicial per a la convivència. En
aquest sentit el perdó ens allibera, ens guareix i ens fa créixer com a
persones. Alguns consideren el perdó una debilitat, però com apuntava Gandhi: “el perdó és un atribut només dels forts”.
Finalment, en aquest número no volem desatendre la primer
part de la sentència, encara que sobre la necessitat de no oblidar és
on es produeix el màxim consens. Una societat que oblida la seva història és més manipulable i perd identitat. La teoria és clara però, en
un món on s’imposa la rapidesa i la volatilitat, oblidem massa ràpid
les ofenses? I fins a quin punt això és positiu?

MARIA COLL
I JOAN SALICRÚ
Codirectors de Valors

LA PROPOSTA DEL MES

“No només ets
responsable
del que dius,
sinó també del
que no dius”
Martí Luter

Teòleg i reformador religiós alemany

Conferència sobre el llibre Luter,
buscant la veritat va canviar la
història d’Antoni Gelonch, advocat i
farmacèutic, el 13 de febrer al
Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona.
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L’ACTUALITAT COMENTADA

MARIA ROSA BUXARRAIS

Catedràtica de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona

Trump manté
l’administració
tancada

Es vol penalitzar els
alumnes que no avisin
de casos de ‘bullying’

Barcelona impulsa el
primer dentista
municipal d’Espanya

‘Sororitat’ –solidaritat
entre dones–, la
paraula de l’any

n mur és una immoralitat, diu la presidenta
de la Cambra de Representants dels Estats
Units (demòcrata). On
és la solidaritat i l’empatia amb els països
inestables econòmica, política i socialment que tenen arrels històriques en intervencions, oficials o no, amb els
EUA? Es construeix un mur per
aïllar la felicitat pròpia de la desesperació dels que deixen enrere la seva vida per a cercar
un millor futur? Atès que els
demòcrates no volen gastar diners en finançar aquesta horrible construcció a la frontera
amb Mèxic, tant física com moral, la decisió de Trump s’hauria de basar en uns acords presos en base a una negociació
-actitud mínima exigible per a
qualsevol polític que miri pel
bé comú-, no en imposar el seu
punt de vista, amb el discurs
de la por, pressionant amb el
tancament de l’Administració si no aproven el pressupost
per a construir-lo. Un exemple
trist i lamentable de servei a la
ciutadania.

alta greu pels alumnes
que no denuncien el “bullying”, això sí, “quan la
comunicació es pugui
dur a terme sense risc
propi ni de tercers”. Això
vol dir que es poden denunciar els abusos des
del total anonimat? Perquè si
s’ha de donar la cara i posar el
nom en algun informe, sempre
hi haurà el risc propi i dels germans o amics de represàlies
dels “bullies”. Poder denunciar des de l’anonimat, des d’un
formulari en la web escolar, seria una mesura eficaç per a poder fer-ho, evitant la por als violents, però fer-ho per por a
les represàlies del centre no
té cap sentit. La motivació per
denunciar els abusos hauria de
ser perquè des del centre educatiu es promoguin valors com
la companyonia, la solidaritat
o el rebuig a la injustícia, entre d’altres. Un centre escolar
ha de combatre tot el que sigui una amenaça per la integritat física i moral dels alumnes,
no substituir una amenaça per
una altra.

arcelona busca crear el
primer servei d’odontologia municipal autofinançat i orientat a
la ciutadania amb pocs
recursos. Hi ha antecedents al respecte.
A principis del segle
XX, el regidor Giner de los Rios va crear places per a dentistes numeraris per oferir un
servei d’aquestes característiques. Tot i que podríem pensar que es tracta d’una iniciativa necessària que cobreix la
manca de cobertura de la Seguretat Social, la notificació del
Col·legi de Dentistes ens fa sospitar que els polítics van per
lliure i no compten amb els professionals. Sembla que aquest
servei s’oferirà a aturats, pensionistes i treballadors amb salaris molt baixos. S’autofinançarà i no s’haurà de pagar amb
els impostos. Es tracta d’un
exemple de solidaritat a imitar
per altres ajuntaments? O bé
és una proposta oportunista
davant les properes eleccions
municipals? Val a dir que ja hi
ha diverses ONG que treballen
en el camp odontològic: Odontologia Solidària, Creu Roja o
Càritas, entre altres.

epresenta un progrés que el llenguatge
s’adapti als canvis de la
societat i ens faci conscients de les mancances que patim. La paraula “sororitat” es va
fer d’ús comú en castellà i en català fa uns tres anys.
Curiosament, en anglès, malgrat no ser una llengua derivada del llatí, està documentada
des de 1900 i és d’ús habitual des de fa molt temps en les
organitzacions femenines del
potent moviment associatiu
estudiantil en les universitats
d’EUA. Arriba aquesta paraula a les llengües de la península en un moment històric d’especial visibilitat i creixement
del moviment feminista –persones que defensen la igualtat
entre els sexes– enfront una inèrcia masclista en el mon hispà en el qual sempre han estat prejutjades les habilitats,
els interessos i els comportaments en funció del sexe de la
persona, en lloc de jutjar-les en
funció de les habilitats, els interessos i els comportaments
reals de la persona concreta, independentment del seu
sexe.

U F B R

JORDI
CUSSÓ

ÀNGEL
CASTIÑEIRA

MARIA ROSA
BUXARRAIS

BEGOÑA
ROMÁN
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L’ENTREVISTA

“Els valors autoritaris
tornen. Democràcies
que crèiem consolidades
no ho estan. Per tant,
cal adoptar una actitud
vigilant. Tot fa pensar
que ens encaminem cap
a democràcies il·liberals:
tindrem llibertats, però
sota un major control”
Xavier Casals
Vox ha entrat a la cambra andalusa amb dotze escons i
ha decidit el president d’aquesta comunitat. Per primera
vegada a Espanya, al marge de la irrupció de Plataforma
per Catalunya el 2011 a Catalunya, un partit ultradretà ha
aconseguit representació parlamentària. Ho analitzem
amb Xavier Casals, historiador i expert amb moviments
d’extrema dreta.
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E

n aquests moments hi ha partits d’extrema dreta a la majoria de parlaments europeus.
Quins elements comparteixen?
Si ho simplifiquem molt podem
dir que estem davant d’una reacció davant de la globalització
des de la dreta. Tots ells són partits que tenen una doble bandera.
Per una banda la protesta contra
les elits perquè consideren, com
també diu l’esquerra, que les elits
ens segresten drets civils i ciutadans. I, per
altra banda, la bandera de la defensa d’una
identitat nacional suposadament amenaçada pel multinacionalisme, pels fluxos
migratoris i per la pertinença a organismes supraestatals, com pot ser la Unió
Europea. I aquí vinculen l’ultranacionalisme amb la xenofòbia. És a dir, les elits no
només són traïdores a la nació perquè segresten drets socials, sinó també perquè
afavoreixen l’arribada d’immigrants.
Cal diferenciar entre extrema dreta i
feixisme?
Sí. El feixisme està vinculat exclusivament
a l’etapa d’entreguerres. Els partits feixistes enquadraven les masses, ho feien des
d’una vocació totalitària i rebutjaven les
urnes. Ara estem davant d’un fenomen
completament nou. Els partits d’extrema
dreta actuals no reclamen genealogies històriques, és a dir: la Lliga d’Itàlia no es vincula a Mussolini. Parlen del futur i no del
passat. Tampoc parlen de diferències racials o races superiors, sinó de diferències culturals. Consideren que hi ha cultures
que es poden integrar i altres que no, com
seria el cas de l’Islam. En el seu cas, hi ha
una absolutització de la diferència. I, finalment, cal destacar que aquests partits han
fet un gir liberal i això els ha permès entrar
a uns grup de ciutadans als quals abans no
hi tenien prèdica com pot ser l’àmbit homosexual o el femení.
Quines són les causes d’aquest fenomen?
Per una banda, cada vegada la gent és més
conscient que amb el seu vot és menys influent davant les elits, per tant, en primer
lloc, estem davant d’un vot de protesta. I,
en segon lloc –i de forma complementària–, tal com va dir, Laurent Fabius, antic
primer ministre socialista francès, aquests
partits ofereixen bones preguntes, sovint

excloses de les agendes dels partits de govern, sobretot de l’esquerra, però donen
falses respostes. Per tant, estem davant
d’una combinació entre la insatisfacció i
l’oferta d’un discurs que dona respostes a
tot. Una cosa ha de quedar clara: la irrupció de l’extrema dreta és fruit de la crisi del
sistema, no a la inversa.
En aquest sentit, les eleccions a Andalusia han estat un exemple de manual, oi?
Sí. En aquest cas, només un 47,6 per cent
dels votants andalusos ha votat PP, PSOE,
Ciutadans o Podem. És a dir, més de la meitat del cens ha decidit no donar suport a
cap dels quatre grans partits tradicionals.
Per altra banda tenim una gran abstenció
(41,3 per cent) i un vot de protesta difús
(VOX, 11 per cent; vot nul, 3,7 per cent...)
El PACMA, per exemple, passa del 0,8 per
cent, al 1,9 per cent; un augment molt significatiu de la situació.
Podem considerar els partits d’extrema
dreta com a partits antisistema?
És difícil fer generalitzacions. Aquests
partits a l’oposició són una cosa i en el govern en poden ser una altra. Poden moderar el seu discurs, però generalment busquen un equilibri entre partit de govern i
partit de protesta. L’exemple més clar seria La Lliga a Itàlia: per compensar el discurs més moderat de govern canalitza el
discurs de protesta cap a la Unió Europea.
I podem generar un perfil de votant de
l’extrema dreta?
Com que ara l’extrema dreta està present
a molts països d’Europa és molt difícil definir un perfil precís de votant. No podem
oblidar que a part d’Espanya, Portugal, Irlanda i Xipre, a la majoria de països d’Europa l’extrema dreta ja porta forces anys
als governs i ja està institucionalitzada. A
França, per exemple, hi ha molts votants
que han nascut i han crescut veient el
Front Nacional com un partit present a les
institucions. Abans, majoritàriament, votaven l’extrema dreta els homes, els joves,
les persones d’àrees urbanes i amb nivells
d’estudis més baixos. Ara, però, un cop generalitzat el vot d’extrema dreta, aquest
retrat robot s’ha desdibuixat. Avui sabem
que els partits d’extrema dreta poden desdibuixar tant les formacions de la dreta
com de l’esquerra. Són realitats complexes

i polièdriques que s’adapten molt bé a les
diferents realitats. Per exemple, en aquest
moment pugen molt en el món rural i, gràcies a lideratges com el de Marine Le Pen,
s’està equilibrant el vot masculí i femení.
En conclusió, podem dir que el vot de l’extrema dreta actualment respon a diferents
fractures socials que es donen a les comunitats: la fractura entre aquells que volen
una societat obertura i una societat tancada, la fractura entre aquells que estan
disposts a assumir el multiculturalisme i
aquells que el rebutgen, la fractura entre
els perdedors de la globalització i aquells
que en surten beneficiats, la fractura entre aquelles zones del territori que han
quedat excloses dels grans circuits econòmics i aquelles zones que estan integrades
i la fractura entre aquells que volen cultura de protesta i aquells que volen cultura
de govern.
Si els ciutadans voten sense complexos
a partits que abanderen el racisme o el
masclisme, quina reflexió creu que hauríem de fer?
Primer que estem davant d’un canvi de
gran volada: els valors autoritaris tornen.
Democràcies que crèiem consolidades no
ho estan; només cal veure el que està passant a Polònia, Hongria o als Estats Units.
Per tant, si es vol defensar la democràcia cal adoptar una actitud vigilant, ja que
el sistema no està consolidat i es pot tornar enrere. Cal continuar fent pedagogia
entre els ciutadans –cosa complexa en el
món de les xarxes socials–, i a la vegada ser
conscients que estem davant d’una evolució difícil de preveure. Tot fa pensar, però,
que ens encaminem cap a democràcies il·
liberals: tindrem llibertats formats, però
cada vegada sota un major control.
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EL PERFIL

Yassine Maati:
L’heroi per
accident que va
salvar tres nens
de les flames a
Badalona

E

l 2019 no va començar bé a Badalona. El matí del dia 5 de gener,
vigília de Reis, va haver-hi un incendi en un edifici de l’avinguda del Marquès de Mont-roig, al
barri de Sant Roc. El foc va causar la mort de tres persones i en
va ferir una vintena més. Com a
conseqüència, moltes famílies
van haver de viure la nit de Reis
fora de casa, acollits per familiars i amics, o bé en habitatges facilitats per l’ajuntament.
Aquell mateix dia, quan no havien passat gaires hores des de l’incendi, els veïns
que ja tenien l’alta mèdica i esperaven un
lloc per passar la nit, s’aplegaven al Centre
Cívic de Sant Roc. Allà, va començar a córrer la història d’un home que havia salvat
la vida a tres nens. Un heroi sense capa ni
malles que havia evitat que la tragèdia fos
encara més gran.
En el bloc on s’hi va calar foc hi viu Yassine Maati, un badaloní nascut fa 38 anys
al Marroc. Aquell dia, quan va sortir de
casa a les nou del matí, va veure que per
l’escala hi pujava fum. No va fugir de les

“En comptes de
la (lògica) opció
de sortir corrent,
Yassine Maati va
procurar avisar la
resta de veïns
del bloc, que
encara dormien”

flames, sinó que va córrer cap al perill. En
comptes de la (lògica) opció de sortir corrent, va procurar avisar la resta de veïns
del bloc, alguns dels quals en aquella hora
encara dormien.
Entre els veïns que no havien pogut
sortir i encara continuaven dins del bloc
en flames hi havia alguns nens, entre els
quals dos fills d’en Yassine. Els Bombers
encara no havien arribat a l’edifici i ell i un
agent de la Guàrdia Urbana que acabava d’arribar al lloc dels fets van enfilar-se
a una escala per intentar rescatar-los.
Mentre l’agent subjectava l’escala des de
la part de dalt, en Yassine, amb el seu cos
llarg, va poder escalar fins al quart pis a
través d’un tub d’aire condicionat.
Entre la base d’una finestra i l’aparell
de l’aire, l’Spiderman vestit de carrer va
poder arribar fins a on hi havia el nen de
tres anys d’un dels seus veïns i el va poder
treure per la finestra. A continuació, va
fer el mateix amb els seus dos fills, de dos
i quatre anys. Jugant-se la seva pròpia vida, va salvar la de tres infants. Després, ja
amb la grua dels Bombers, es va poder extreure la resta de persones que no havien
pogut sortir de l’edifici.
Quan ja tothom era fora del bloc, entre
la gent que s’havia congregat al carrer, el
pare del primer nen que havia tret per la finestra anava explicant als periodistes que
s’hi acostaven: “el meu fill l’ha salvat ell”.
En els últims anys, Badalona ha estat
una ciutat-laboratori per a alguns discursos xenòfobs. No és estrany, doncs, que
quan es va saber que l’incendi havia estat causat per una sobrecàrrega elèctrica
en unes instal·lacions molt deteriorades,
hi hagués qui no dissimulés gens la intenció d’encendre un altre tipus d’incendi. A
pocs mesos d’unes eleccions municipals,
s’havia obert la veda per llançar gasolina
sobre les cendres.
Dues setmanes després de l’incendi,
l’Ajuntament de Badalona va fer un acte
per homenatjar tots aquells que van ajudar a salvar vides en el foc de Marquès de
Mont-roig. Alguns es van estranyar que,
entre bombers, agents de la Guàrdia Urbana i equips d’emergències, no hi hagués
Yassine Maati, a qui ningú va convidar.
Ell i la seva família encara no han pogut tornar a casa seva i, a hores d’ara, viuen al pis d’uns familiars, juntament amb
nou persones més.
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OPINIÓ

MARTA ROQUETA

Periodista i fundadora de la revista digital Zena

A

Altres famílies

ra que molts es pregunten com frenar l’extrema dreta, cal visibilitzar
més que mai històries que presenten
alternatives a les creences presents
a la nostra societat que han facilitat
l’auge d’aquesta opció política. Per
exemple, un dels elements que caracteritza Vox o Jair Bolsonaro, nou president del Brasil,
és defensar un model de família nuclear heterosexual, la
formada per un pare, una mare i la descendència. En els
últims temps, però, hi ha hagut exemples de sèries, tant
per a infants com per a adults, que han mostrat famílies
que s’escapen de la norma.
Una d’elles és Pose (HBO). Seguint l’estela del documental Paris is Burning (Jennie Livingston, 1990), narra la vida de la comunitat trans i homosexual llatina i
afroamericana de la Nova York de finals dels vuitanta.
La comunitat patia una doble opressió. Per una banda,
s’enfrontava a la LGTBI-fòbia dins les seves famílies biològiques, i sovint n’havien de fugir. Per l’altra, patia racisme i transfòbia als espais dominats per gais blancs. Tot
això, mentre havia de gestionar els estralls de l’epidèmia
de la SIDA.
La sèrie és una oda a la resiliència, l’esperit combatiu
i l’alegria de viure del col·lectiu, organitzat en cases. Les
cases estaven capitanejades per una dona trans, la mare,
que acollia i educava la seva mainada, dones trans i nois
gais més joves. Eren famílies amb els seus conflictes, idiosincràsies i aspiracions, unides per les vicissituds, però
també per la voluntat de crear un projecte col·lectiu que
els permetés expressar-se tal com eren, sobreviure en un
món hostil i, a la vegada, crear una cultura pròpia i preservar-la. Tot això assolia la seva màxima expressió als
balls, on les cases competien en diverses categories de
ball i exhibició que solien imitar, amb maquillatge, vestuari i coreografies, aquelles posicions socials, com la reialesa, la feminitat o el món dels negocis, que se’ls havien
negat per ser trans o homosexuals.
Una altra producció destacada, d’animació i per
a infants i joves, és Steven Universe. Emesa a Cartoon
Network, narra la història de l’Steven, un nen meitat humà meitat alienígena que creix a la Terra amb el seu pare
humà i tres alienígenes companyes de lluita de la seva difunta mare. Les pertanyents a aquesta raça extraterrestre tan sols s’identifiquen amb pronoms femenins i tenen

l’habilitat de canviar de forma. La sèrie representa amb
originalitat identitats trans i de gènere no binari, i ha estat lloada per presentar una visió de la masculinitat diferent a la tradicional, mitjançant l’aparença, actitud i
poders del protagonista. Al mateix temps, explora les relacions lèsbiques, fins al punt que ha estat una de les primeres sèries infantils en mostrar una boda lèsbica.
La història presenta un model de família extensa que
no només està articulat al voltant de la cura entre els seus
membres, sinó que és també una unitat política de resistència. Les mares de l’Steven són rebels que van combatre la seva espècie, caracteritzada per colonitzar móns i
exhaurir tots els seus recursos naturals. Van establir la
Terra com un santuari on les alienígenes desafectes amb
el règim, que jerarquitza els seus membres segons la seva utilitat, poguessin viure en pau. A Steven Universe,
doncs, la família és sinònim de comunitat.
Pose i Steven Universe són una bona manera d’entrar
en contacte amb realitats que moltes persones desconeixen, i que per tant poden mirar amb la por o la recança
que alimenta l’autoritarisme. A més a més, són una gran
oportunitat per reflexionar sobre la riquesa de relacions
humanes que està en risc de desaparèixer per culpa de
les ideologies d’odi.
Marta Roqueta és periodista, especialista en
temes de gènere i fundadora i editora de la
revista digital Zena (www.zena.cat).

“Sèries com ‘Pose’
i ‘Steven Universe’
són una oportunitat
per reflexionar
sobre la riquesa de
relacions humanes
que està en risc de
desaparèixer”

valors 12

DILEMES ÈTICS

Nosaltres parim,
nosaltres decidim?
Els parts domiciliaris
són una pràctica
considerada segura per
a algunes associacions
mèdiques encara que
poden acabar en tragèdia:
la mort del nadó de Vigo
n’és un exemple.

P

oder parir a casa ha de ser un
exercici d’autonomia de les dones? No fa gaire llegíem una
tràgica notícia: un nadó mort a
Vigo al domicili de la mare degut a complicacions durant el
part. Segons diferents mitjans
de comunicació aquesta mare havia tingut un control mèdic normal de l’embaràs i havia
consultat diferents professionals que li havien recomanat
un part a l’hospital ja que el bebè no estava col·locat correctament. Malgrat els
consells, però, la dona –mare d’una altra
criatura– havia mantingut el seu desig de
tenir un part el més natural possible i s’havia quedat a casa.
Durant el part la família va sol·licitar
assistència mèdica a través del 061, que va
mobilitzar una ambulància assistencial i
una altra de medicalitzada. La mare va ser
traslladada al centre hospitalari més proper. Segons expliquen els diferents mitjans, els sanitaris de l’ambulància, quan
van arribar al domicili, no hi van trobar cap
professional mèdic o infermer.
El Jutjat número 5 de Vigo investiga
el cas, però, ja es comencem a sentir veus

tant a favor com en contra que les dones
puguin decidir on tenir els fills. De fet, fins
i tot dins dels diferents estaments mèdics
hi ha opinions contràries. Moltes llevadores formades acompanyen parts a casa i expliquen processos segurs on només
un tant per cent molt petit d’embarassades necessiten atenció mèdica urgent. Però altres professionals sanitaris recorden
els riscos dels parts a casa i els plantegen
en ple segle XXI com una manca de seny si
tenim en compte tots els avenços mèdics
que permeten un millor acompanyament.
Encara que les dades sobre aquest cas
podrien ser esbiaixades, el debat va més
enllà, ja que no solament corren perill les
mares adultes sinó també els nadons, que
poden arribar a morir. Per tant, s’hauria
de prohibir i castigar les dones que decideixin parir a casa? O, pel contrari, com
a signe de respecte, s’hauria de fer tot el
possible per acompanyar les dones que
prenen aquesta decisió incloent el part domiciliari a la cartera de serveis sanitaris?
Quina responsabilitat tenen els pares del
nadó de Vigo? És ètic que se’ls demani responsabilitats legals quan no hi hagut una
prohibició expressa?
D’una banda es pot defensar que la

dona tenia tot el dret a decidir on portar a terme el part però, davant el fet de
no comptar amb cap professional sanitari d’acompanyament, va posar en perill la
vida del bebè i, per tant, n’és responsable.
Però, d’altra banda, és lògic pensar que
els infants també moren als hospitals i, en
aquests casos, no se’n fa responsable als
professionals o als centres.
No tots els països fan front de la mateixa manera a la possibilitat de tenir els
nadons al domicili particular i són molts
els que ja han legislat per tal de permetre
les dones la lliure elecció. Aquest és el cas
d’Holanda, on el part a casa es troba contemplat a la cartera de serveis sanitaris:
quan les mares es queden a casa per parir es preveu un transport d’emergència
a la porta per si cal traslladar-la a l’hospital, amb el qual hi ha una coordinació continuada. Les dades de parts en aquest país mostren que no hi ha diferències de risc
entre el part a casa i l’hospitalari.
Què us sembla? S’haurien de permetre els parts a casa? S’hauria de treballar
amb l’objectiu que les dones puguin tenir
a l’abast qualsevol de les opcions possibles per respectar al màxim el seu procés
de part?

500

parts a casa
Aquest és el nombre de
parts domiciliaris que es
produeixen a l’any a
Catalunya. Es pot parir a
casa sempre que es compleixin tres condicions: l’embaràs ha de ser de baix risc, la
mare ha d’estar assistida per
llevadores i ha d’estar previst
un trasllat ràpid a l’hospital.
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OPINIÓ

FRANCESC AMAT

Doctor en Ciència Política per la Universitat d’Oxford

Vigilar la democràcia

L

legim arreu articles que expressen preocupació per l’ascens del populisme i l’ultranacionalisme. Gairebé cada dia ens trobem un nou
anàlisi que assenyala les bones perspectives
electorals d’algun partit d’extrema dreta. La
primera reacció acostuma a ser d’enuig i preocupació, però després sovint passem a una
acomodatícia relativització del fenomen –si passa a França, Europa de l’est, als països escandinaus i a tants d’altres països, no és estrany que també passi aquí.
Tot i això, l’escriptor Rob Riemen, al llibre Per combatre aquesta època (Arcàdia), assenyala que no s’hi valen
els eufemismes i menys encara la relativització acomodatícia. Riemen argumenta brillantment que no n’hi ha
prou amb dir-ne populisme i que cal anar a l’arrel del problema. Fins a l’extrem que hauríem de parlar sense embuts i dir-ne feixisme: perquè és això i no una altra cosa el
que hem de combatre. Ara bé, una segona observació de
Riemen que ha passat més desapercebuda és la responsabilitat de les elits occidentals. Bona part de l’ascens del
populisme i l’ultranacionalisme és conseqüència de la incompareixença, en el millor dels casos, o directament la
desídia, en el pitjor, de bona part de les elits polítiques.
Però què vol dir la incompareixença o desídia de les
elits existents? Analitzem-ho. Els populistes i ultranacionalistes sovint apel·len a algun tipus d’amenaça –que
pot ser exterior o interior– per mirar de construir una
coalició de suport transversal al seu voltant. D’aquesta

manera, el xoc econòmic que va representar la crisi de
2008, que va tenir unes conseqüències socials gravíssimes, hauria ajudat a adobar un terreny fèrtil perquè els
moviments populistes emergissin. Aquest és l’anàlisi a
curt termini que sovint es realitza i que en bona mesura
és útil per espolsar-se les responsabilitats. En la mesura
que el populisme és fruit d’un xoc econòmic extern, les
elits existents i la classe política que aleshores governava no en són responsables.
Aquest diagnòstic, però, és erroni. No n’hi ha prou en
posar el focus d’atenció en la darrera crisi. La crisi econòmica pot haver estat un catalitzador, però les causes últimes tenen un caràcter més estructural. De fet, sabem
que abans de 2008 ja existien tendències preocupants
pel que fa als nivells de desafecció política. Una desafecció política que sovint es traduïa en menor participació
política, sobretot per part de les persones amb menys recursos i menors nivells educatius. En les raons polítiques
i econòmiques d’aquesta tendència cap al distanciament
envers la política és on trobarem les raons últimes del populisme. La transformació industrial, la desigualtat salarial, l’obertura internacional, són tots ells els atribut d’un
nou model econòmic –el model Sillicon Valley- que sovint
no ofereix cap tipus de compensació creïble als treballadors. I sense compensació el desencantament es pot traduir fàcilment en ressentiment. Oferir aquest tipus de
compensació –que a la pràctica vol dir un paquet de serveis socials i benestar– és responsabilitat de les elits.
En qualsevol cas, la nostra responsabilitat com a ciutadans és també mantenir una actitud vigilant davant
el perill que representa el feixisme i el nacional-populisme. Perquè la realitat és que els processos de degradació democràtica poden ser complexos i no aparents
a simple vista. Ziblatt i Levitsky, els autors del ‘bestseller’ Com moren les democràcies (Ariel), han explicat com
els passos cap a l’autoritarisme sovint es fan de manera acumulativa i no amb grans ruptures. De manera que,
en darrere terme, no seran les institucions sinó els propis ciutadans els qui, amb una actitud proactiva, ens toca mantenir la vigilància perquè aquests passos acumulatius cap a l’autoritarisme no es produeixin. És la nostra
responsabilitat.
Francesc Amat és doctor en Ciència Política per la
Universitat d’Oxford i investigador a l’IPERG de la UB
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TENDÈNCIES

Capitalisme
amb valors
La crisi econòmica ha posat en relleu les debilitats del model
capitalista, però també ha generat algunes alternatives que ja
hauríem de començar a tenir en compte. Sistemes que aposten
per més consciència i menys beneficis econòmics.

L

a crisi econòmica del 2008 va posar en evidència les debilitats
del capitalisme. En aquests deu
anys, el sistema ha estat qüestionat pels experts, així com per
molts consumidors que han anat
adquirint una major consciència
social i una actitud crítica davant
el consum. Però també els propis empresaris s’han adonat que
cal reflexionar sobre la viabilitat
del model i buscar maneres de
reformular-lo.
Fruit d’aquesta reflexió han anat sorgint diferents moviments que, prenent el
capitalisme com a base, intenten buscar
un model alternatiu menys deshumanitzat i basat en nous principis i valors. Entre aquests moviments destaca l’anomenat ‘Capitalisme conscient’, que funciona
a partir d’una organització internacional
present a quinze estats. Aquest terme va
ser definit per John Mackey, fundador
de Whole Foods, i Raj Sisodia, professor
de l’escola de negocis Babson College, de
Massachusetts (Estats Units).
Ells van establir les bases del model de
negoci que deixa un impacte positiu en el
món. Aquest model se sustenta en quatre
pilars bàsics: que les empreses es moguin
per un propòsit superior més enllà d’obtenir beneficis; que s’orientin a grups d’interès implicant i tenint cura tant de treballadors com clients, proveïdors i altres
stakeholders; que comptin amb un lideratge conscient capaç tant d’administrar
l’empresa a favor del Bé Comú; i per últim,

UNA TERCERA
ALTERNATIVA
POSSIBLE

apostar per valors com la confiança, la responsabilitat, la transparència, la integritat, la lleialtat, la igualtat, l’equitat, el creixement personal, l’amor i l’atenció.
Però també hi ha d’altres moviments
que promouen un capitalisme alternatiu.
Un d’ells és l’anomenat certificat B Corporation, un sistema de creació de valor creat
l’any 2006 per Michael Porter i Mark Kramer. Aquest moviment atorga a les empreses un segell que reconeix, a part del seu
èxit en la creació de beneficis econòmics,
la seva contribució a millorar la societat
on actuen i un impacte positiu en els seus
treballadors. Aquest moviment avui ja és
present a 130 sectors de cinquanta països
de tot el món i ja s’han reconegut més de
2.500 empreses amb aquest segell socials
i mediambiental, de transparència i d’impacte positiu.

Encara hi ha més propostes. Per
exemple, dins la tendència del
capitalisme alternatiu, destaca la
iniciativa de Muhammad Yunus
(a la foto) - Premi Nobel de la Pau
2018- i el moviment Grameen
Bank, batejat com el banc dels
pobres. Es tracta d’un sistema de
concessió de microcrèdits per a
l’emprenedoria a dones de
Bangladesh, que ha servit
d’inspiració per altres projectes
similars que intenten humanitzar
el sistema capitalista i dotar-lo
de nous valors. I no parlem d’una
entitat bancària petita. El model
actual de microcrèdits d’aquest
banc cobreix avui a aproximadament 100 milions de persones
amb crèdits per 25 milions
de dòlars.
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OPINIÓ

ANNA PAGÈS

Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport-Blanquerna (URL)

L

Salvar-ne un de sol

legeixo en un hotel de París el The New York
Times. Em fixo en l’article central, que analitza el dilema ètic dels periodistes que cobreixen l’epidèmia de fam al Iemen, titulat: “Dilema en un estat destrossat”. Iemen viu una
tragèdia humanitària punyent. Com abordar
aquest afer des de la perspectiva del testimoni que documenta els fets? Quina seria la millor manera
d’esbotzar la consciència d’Occident, d’esquenes a una
injusta realitat global, en bona part resultat de la política dels països més rics? Com remoure l’individualisme
ultraliberal que promou la llei del més fort o del que ven
més armes? Feia només alguns dies havia circulat per les
xarxes socials la fotografia de la nena moribunda de set
anys Amal Hussain, feta pel reporter Tyler Hicks. Les
ONG, però també els internautes, titllaren d’inhumana
i immoral la difusió d’aquesta terrible fotografia, que no
salvà la vida de l’infant. L’angoixa que produïa la imatge
s’escampà arreu i plantejà molt més que un “dilema” moral: posà al damunt de la taula fins a quin punt una imatge concreta –la del sacrifici inútil d’una petita que el periodista volgué eternitzar– fos realment útil per salvar
altres vides. El reporter es va defensar argumentant que
no podia salvar tots els infants que patien en aquell lloc,
però que, gràcies a la fotografia, podria aconseguir “sensibilitzar” la comunitat internacional perquè mogués fitxa i fes alguna cosa. Però molta gent acusà el periodista
de manca de compassió, el qui fa la foto i després es desentén de la sort d’aquella família. Com és possible que
no hi hagi res més que la foto en unes circumstàncies tan
tràgiques com aquestes? La indignació s’estengué i qüestionà l’exercici del periodisme.
Declan Walsh és el periodista que escriu l’article a
l’edició del diari en paper que tinc a les mans. La descripció de l’ambient a la capital de Iemen, Sanà, fa posar els
pèls de punta. Al costat de supermercats carregats de
queviures, famílies senceres demanen caritat per no morir de fam. Els periodistes americans viatgen amb dòlars
i tenen la possibilitat de circular sense problemes allotjant-se en els millors hotels. El problema de Iemen no és
pas la manca d’aliments sinó que una bona part de la població no té diners per comprar-los. El periodista que escriu l’article passa de sobte de la crònica dels fets a la primera persona. Formula una pregunta difícil, de caire ètic:
donat que una petita part del pressupost amb què viatjo

serviria per salvar una família sencera de morir de fam,
què fer? I diu literalment: “Hauria d’aturar-me, deixar la
meva llibreta de notes i ajudar? Seria suficient amb salvar
una família i no fer res més? No acabaria per ser una mala pràctica, un motiu perquè altres grups s’aprofitessin i
mentissin per tal d’obtenir els preuats dòlars dels estrangers? Hi ha nens petits que moren a Iemen perquè els pares no tenen les monedes necessàries per agafar un taxi
i portar-los a l’hospital. L’article traspua l’angoixa de qui
l’ha escrit després de tornar de l’infern. La gramàtica fa
figa per parlar d’un país i una gent encastats a la mort,
víctimes de guerres i malnutrició.
Penso en Albert Camus, en la seva novel·la La pesta,
en l’escena de la mort de l’infant, assistida pel metge protagonista, el doctor Rieux. Oran és un lloc infestat de pesta. Camus planteja que la mort d’un sol d’aquests infants,
en una ciutat assetjada per l’epidèmia, és una tragèdia
que abasta el conjunt de la condició humana. El doctor
Rieux afirma que ell no pretén salvar la humanitat sinó
un de sol dels qui la conformen. N’hi hauria prou amb salvar-ne un de sol per restituir un bri d’humanitat a qui fa
el gest per la vida. En un instant, per una acció d’un de sol,
hi som tots.
Acabo l’article. El reporter explica que entrega les
monedes que li queden a una família per portar el seu fill
a l’hospital: perquè hi arribin a temps.
Anna Pagès és Professora a la Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i l’Esport-Blanquerna (URL)

“N’hi hauria prou amb
salvar-ne un de sol
per restituir un bri
d’humanitat a qui fa
el gest per la vida. Per
una acció d’un de sol,
hi som tots”
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CARA A CARA
LA COMPASSIÓ

— Si alguna cosa té
la compassió per
sobre de l’imperatiu
categòric de Kant és
que no es fa càrrec de
les conseqüències.
— La pregunta ètica
clau no és “què he
de fer?” sinó “com
fer-me càrrec del
sofriment de l’altre?”

BEGOÑA
ROMÁN
Begoña Román (Petrer,
Alacant, 1965) és doctora en
filosofia per la Universitat de
Barcelona i exerceix de
professora en aquest mateix
centre. La seva tesi doctoral,
La comunidad humana en la
filosofía práctica de I.Kant,
està dedicada a aquest
pensador prussià del segle
XVIII. També és membre del
grup de recerca
de la Generalitat “Ètica i
Filosofia Contemporània” i
presidenta del Comitè
d’ètica de Serveis Socials de
Catalunya i vocal del Comitè
de Bioètica de Catalunya.

JOAN-CARLES
MÈLICH
Joan-Carles Mèlich
(Barcelona, 1961), és doctor
en filosofia i lletres per la
Universitat Autònoma de
Barcelona, on exerceix de
professor. El 2010 va
publicar Ética de la compasión (Herder), concepte que
reivindica constantment.
També és autor d’altres
llibres com Lógica de la
crueldad (2014) i
L’experiència de la pèrdua.
Assaig de filosofia literària
(2017).
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La compassió, la idea de ferse responsable del patiment
de l’Altre, centra una rica
conversa entre Begoña
Román i Joan-Carles Mèlich,
que mantenen enfocaments
no totalment oposats però sí
amb certes diferències sobre
la qüestió.

MODERAT PER

JOAN SALICRÚ

Temàtiques com la compassió, la responsabilitat o la cura, és a dir, com ens relacionem amb els altres, són un tema que està
en el fons de molts debats i reflexions que
tenen lloc en el marc d’aquesta revista. No
tothom, però, entén el mateix per compassió. Abans de començar, cal aclarir que la
següent conversa parteix d’una proposta
de Joan-Carles Mèlich, que tenia interès a
debatre amb vostè, senyora Román, en
relació a la compassió, un tema del qual
n’és experta, perquè no acaba d’estar
d’acord amb l’enfocament kantià d’aquest
tema, del qual vostè és deutora. Senyor
Mèlich, per què no comparteix la mirada
kantiana de la compassió?
JOAN-CARLES MÈLICH —Primer de tot dir
que, per mi, Kant és un monstre de la filosofia. El meu professor de Filosofia Moderna, en Pere Lluís Font, sempre diu que
hi ha tres grans filòsofs a la història: Plató, Descartes i Kant. Sentència que signo. Estarem d’acord també en què Kant és
el gran monstre de la moral a partir de la
modernitat. No tots som kantians, tampoc
som antikantians –jo en tot cas ho seria en
l’àmbit de l’ètica-, però sí que tots som
postkantians, és a dir: cal passar per Kant
i prendre’l molt seriosament. La concepció de l’ètica de Kant marca la modernitat.

No només en el “gran descobriment de
Kant”, que és l’imperatiu categòric, allò de
què l’ètica ha de respondre a la pregunta
“què he de fer”. Jo, de fet, crec que l’ètica
no ha de respondre a la pregunta “què he
de fer” perquè això pertany a la moral. Tot
i que Kant és un monstre, en sentit positiu, de la moral, penso que ignora la dimensió ètica, cosa que ja li posa de manifest sobretot Schopenhauer, per mi el gran crític
a l’ètica de Kant. Ell descobreix que l’ètica
s’ha de plantejar en altres termes, no de
deure sinó de compassió, de resposta, de
responsabilitat. Més tard, a Lévinas, li pregunten què opina de la compassió d’Schopenhauer i diu que no li acaba de fer el pes
perquè hi ha una altra paraula per definir-la que és “responsabilitat”. I, de fet, hi
ha una altra paraula que apareix constantment en Lévinas que és “caritat”, que per
mi seria compassió, també. Un altre autor
molt diferent que també parla de caritat
és Vattimo, l’ètica de la caritat, concretament. Per tant, jo em situaria en un tipus
d’ètica que no és kantiana, que no és una
ètica del deure sinó de la compassió i de la
responsabilitat, i deixaria Kant a l’àmbit
de la moral.
També en aquesta línia: jo diria que
l’ésser humà es mou com a mínim en tres
grans àmbits: l’àmbit polític, l’àmbit moral
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i l’àmbit ètic. I jo els separaria mútuament:
ètica i política, per exemple, no han de coincidir; justament quan coincideixen és
quan entrem en el terreny del totalitarisme. Per tant, compte amb les polítiques
ètiques! Però jo també distingiria entre
ètica i moral. I això no és cap crítica cap a la
moral. Al contrari, és dir: la moral és molt
important però se l’ha de posar al seu lloc.
El mateix amb la política i amb l’ètica: són
molt importants, però han d’estar en el
seu lloc.

bé i que ve tard, en el món de la filosofia. A
més, quan pensem en la compassió, no ajuda que el seu contingut, la seva semàntica
s’associï exclusivamente amb el món de
l’emotivitat. Estic totalment d’acord amb
en Joan-Carles en relació a això; la compassió no és una emoció; va acompanyada
d’emocions però nuclearment no és una
emoció, sinó una resposta ètica a la crida
d’un altre que pateix i ens interpel·la. I això
té alguna cosa de misteri, sense posar-nos
en un pla místic: “Per què passa això?”, ens
preguntem. Efectivament, és quelcom que
no ve de la raó, és un fet que té a veure amb
“la humanitat”. És molt important recuperar aquesta categoria de la compassió per
a millorar les teories ètiques.

Però exactament en què no està d’acord
amb Kant respecte el seu concepte de
compassió?
J-C.M. —En què Kant és un crític de la com-

passió. En general l’ètica no ha estat compassiva; no ho han estat ni les ètiques gregues ni la filosofia moderna. Els tres grans
filòsofs de la modernitat –Spinoza, Kant
i Nietzsche- no suporten la compassió;
l’únic filòsof modern –no contemporanide primera línia que la defensa és Schopenhauer. Entén que la compassió descriu
una resposta humana, que es pot donar o
pot no donar-se. Per Schopenahuer hi ha
tres relacions humanes possibles: la d’egoisme –tot allò que faig és en benefici propi-,
la d’indiferència –passar de llarg, com en el
text del samarità-, i la compassiva, és a dir:
el sofriment de l’altre m’interpel·la i li dono una resposta que té com a finalitat ocupar-me’n, d’aquest sofriment; millorar-lo,
canviar-lo. Per tant la compassió no és una
emoció. En això, per exemple, discrepo totalment de Victòria Camps a El gobierno
de las emociones.

Per què?

—Cura,
responsabilitat,
compassió. El centre
de totes aquestes
paraules és fer-se’n
càrrec del patiment
de l’Altre; carregar
amb el dolor de
l’altre.
que jo defenso, en canvi, crec que sí que
dóna resposta a la pregunta de què és un
ésser humà.

Si no és una emoció, què és?
J-C.M. —La compassió és una resposta.

Ser compassiu vol dir fer-me càrrec activament del teu sofriment fins i tot en contra de la moral, perquè a vegades les morals el que fan és dir que el teu deure no és
ser compassiu o estableixen graus de sofriment; no és el mateix el sofriment d’un
gos que d’un ésser humà, diuen. D’acord,
però què és un ésser humà? És una pregunta que m’agradaria que es respongués
més enllà de la metafísica, dient que, per
exemple, “té ànima” o “té dignitat”, però
que en el fons és una secularització d’un
concepte metafísic. L’ètica de compassió

Begoña Román, vostè, tot i ser d’arrel
kantiana, està d’acord amb les crítiques
que Kant fa a la compassió?
BEGOÑA ROMÁN. —El concepte de compas-

sió, tal com l’estem entenent en l’ètica contemporània, que és com ho està enfocant
en Joan Carles, és una categoria molt relacionada amb la vulnerabilitat, la cura...
i, en aquest sentit, la paraula clau és “responsabilitat”, arrelada a una crida que et
fa l’Altre, perquè la centralitat es posa en
l’Altre. I això és una revolució en l’ètica.
Estic totalment d’acord que la compassió és una categoria que cal pensar molt

B.R. —En la història de l’ètica, quan diem

“els grans enemics de la compassió”, efectivament entre ells hi ha Nietzsche, que ho
relaciona amb el Cristianisme, que creu
que és el culpable de la moral que vol superar; i també hi ha Kant, que està en desacord amb Hume. Kant, contestant-lo, diu
que l’ètica no pot ser una qüestió de sentiments ni d’espècie humana, perquè això
és empíric i res universal i necessari surt
d’aquí. El que passa és que Hume no parla pròpiament de compassió. Parla de simpatia i de sentiments naturals. I per tant
equipararíem la compassió a una cosa
que no és, que és la empatia o la simpatia
de l’utilitarisme de Mill o del sentimentalisme moral britànic, que sí que clarament
són emocions, sentiments morals; i amb la
gran problemàtica que suposa tornar una
naturalesa humana i a la qüestió de l’educació estètica i sentimental que un ha tingut. Per què Kant, Nietzsche i Spinoza
són enemics de la compassió? En el cas de
Kant perquè parteix d’uns dualismes complicats, com el dualisme raó-passió. Posteriorment, l’ètica contemporània intenta superar-ho.
Pels neòfits: Kant és el filòsof de la raó,
amb majúscules, admet pocs sentiments.
És així?
B.R. —L’únic sentiment moral que accep-

ta Kant és el respecte, però quan l’intenta fonamentar, no sap com fer-ho. Ell mateix diu que el sentiment del respecte és
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“l’efecte de la llei moral en mi”. Però quan
es fa la pregunta “com és possible que un
concepte pur, una idea, generi un sentiment?”, Kant contesta humilment: “No
ho sé”. Personalment penso que part del
dèficit ètic de Kant està en què la seva estructura de la racionalitat és dualista i, per
tant, no sap com gestionar la relació entre
sentiment i raó. I això, qui ho veu molt bé
qui va ser? Schopenhauer. Schopenhauer,
que es considera kantià, adverteix que
ens estem centrant massa en el gran interès de Kant, que és el deure racional -tot
i que jo veig a Kant com un gran defensor
de l’autonomia més que com un defensor
del deure-. Kant posa en el centre la pròpia capacitat de l’ésser humà de crear una
llei moral que no depengués d’una naturalesa externa ni de Déu, que era allò tradicional. Kant intentava posar en el centre
l’autonomia de la persona, fonament de
la dignitat, però clar, acaba sent una autonomia molt racional, i això genera moltes problemàtiques. Per exemple: què fem
amb les persones que no són autònomes,
és que no són dignes?

per tenir cura de la humanitat i de la vida,
a les quals hem posat en perill en nom de
contractualismes i de deures d’una forma
que disgustaria segurament el propi Kant.
Joan-Carles Mèlich, comparteix les
reflexions que acaba de fer la seva col·lega
sobre Kant?
J-C.M. —Bé, algunes consideracions. La pri-

mera: Jo diria que hi ha dos grans Kants i
que lluny de ser un la conseqüència de l’altre... són contradictoris. També Schopenhauer ho diu. Són el Kant de la Crítica de
la raó pura i el Kant de la Crítica de la raó
pràctica. La diferència fonamental és que
el Kant de la Crítica de la raó pura és un
crític a la metafísica. Ara bé, quan Kant

Bona pregunta. I, en aquest debat, quina és
l’aportació de Schopenhauer, filòsof
alemany del segle XIX?
B.R. —Schopenhauer posa en el centre no
la racionalitat ni l’autonomia sinó el patiment i per tant la fragilitat, la vulnerabilitat, la dependència. I en posar això al centre, no li interessa tant la coherència com
“poder trobar-li un sentit a la vida malgrat
que sigui patiment”. I així fa variar el concepte de felicitat. Les teories que han vingut després de Schopenhauer sobre la responsabilitat, la cura... s’han adonat –com
Lévinas- de la necessitat de completar les
teories de l’autonomia i del deure amb les
teories de la fragilitat, de la dependència i,
per tant, de la compassió. Si avui cal pensar molt millor la compassió és perquè estem veient que els hereus de la Il·lustració
i les teories que fins ara ens han inspirat
per crear les nostres institucions estan
fracassant; segurament perquè ho hem
basat massa en drets i deures, centrats en
la racionalitat i l’autonomia, i poc en conceptes més propers a la compassió com la
fraternitat, la solidaritat... Cal recuperar
aquesta ètica de la compassió i repensar
com podríem fonamentar les institucions

pensa l’ètica això ho ha de posar en dubte
necessàriament; ha de ser metafísic. Kant
creu que si no hi ha imperatiu categòric no
és possible respondre a la pregunta “Què
he de fer?”; o sigui que necessitem un imperatiu categòric perquè hagi ètica. La relació entre una cosa i altra és inseparable.
Si introdueixes l’imperatiu categòric necessàriament introdueixes la metafísica.

— El gran misteri
de la condició
humana no és
com és possible
la compassió sinó
com és possible
la crueltat. Ens
hauríem de
preguntar: “per
què no som
compassius?”

Què hem d’entendre per imperatiu
categòric?
J-C.M. —És un imperatiu incondicional. I si
hi ha incondicionalitat, necessàriament hi
ha metafísica. Per què? Perquè hi ha transcendència respecte l’espai, el temps, les situacions, els contextos, els sentiments, les
relacions... per tant t’has de situar en una
òptica metafísica. Kant és un metafísic de
l’ètica. Per mi això és fonamental. I n’hi ha
uns quants, però, que pensem que la metafísica és perillosa, perquè és molt fàcil
fer-ne un ús pervers, sobretot en l’àmbit
polític, en la mesura que obre la porta al
pensament totalitari. Pensem que l’únic
filòsof a qui Eichmann va citar en el seu
judici a Jerusalem és a Kant; va citar-ne
l’imperatiu categòric i el va citar correctament! Ara bé, el problema no és Kant
sinó són els kantians o alguns kantians,
com passa amb altres filòsofs. Insisteixo:
el pensament metafísic és un pensament
políticament perillós, perquè és un pensament de la totalitat, com diu Lévinas. L’absolut, la puresa, una ètica pura... són conceptes metafísics i per tant em semblen
perillosos.

Respecte la compassió, on ens porta tota
aquesta reflexió?
J-C.M. —Per mi, la pregunta ètica no és

“què he de fer?” sinó “com fer-me càrrec del sofriment de l’altre?”, d’aquest altre que m’interpel·la, d’aquest cos que
m’interpel·la, per no dir “l’ésser humà”.
Després podem preguntar-nos què vol
dir que m’interpel·la, però primer comencem per aquí. Per mi, també, la pregunta
no és “com és possible que siguem compassius?” sinó “per què no som compassius?”. O “per què ho som davant d’algunes persones i no davant algunes altres?”,
o “davant d’uns cossos i no d’uns altres?”.
El gran misteri de la condició humana no
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és com és que és possible la compassió sinó com és possible la crueltat. Un neurobiòleg vindria aquí i em diria: “bé, perquè
el cervell no li funciona...”. Llavors reformularia la pregunta i diria: “Com és possible que això ho faci Eichmann que passaria qualsevol examen psiquiàtric com un
individu normal?”. Crec que honestament
és així; és un individu que no té cap problema des d’un punt de vista mèdic. Per tant,
com és possible que una persona pugui ser
indiferent davant el sofriment de l’altre?

Per mi, hi ha dues qüestions importants. La primera, cal millorar el discurs
ètic, filosòfic, de la compassió, de la cura i
de la responsabilitat; les poso juntes perquè estan aliades en la interpel·lació de la
fragilitat i estan aliades en la crítica al racionalisme, tot i que, a Kant, cadascuna
d’elles beuria de fonts diferents. Estem
tocant tots la mateixa cosa malgrat que li
posem diferents paraules: cura, responsabilitat, compassió. El centre -ho ha dit
molt bé en Joan-Carles- és fer-se’n càrrec
del patiment de l’Altre. I pateix allò viu. Es
tracta de fer-se’n càrrec, carregar amb el
dolor de l’altre. Per tant, hem de millorar
la filosofia de la compassió i millorar la seva fonamentació, i en aquesta tasca la raó
no pot faltar.

Podríem dir que fins aquí estan força
d’acord, oi?
J-C.M. —Sí, el punt en què podríem discre-

par és en què per mi la compassió és la
condició de possibilitat de la justícia. Lévinas ho diu clarament: “l’ètica és anterior a
la política”. Compte amb la política sense
ètica, compte amb la justícia sense la compassió; hi ha una compassió anterior a la
justícia i a la política. I segona cosa: quan
pensem la compassió en la política, aleshores hauríem d’introduir un nou concepte –les polítiques no poden ser compassives, d’acord- però hi ha una paraula que
hauríem de recuperar per anomenar la dimensió política de la compassió, que és la
paraula ‘solidaritat’. No hi haurien d’haver
“polítiques de la compassió” però sí que hi
hauria d’haver polítiques de la solidaritat,
que no és ben bé el mateix.

I, això, per què no es fa?

—Hi ha una paraula
que hauríem de
recuperar per
anomenar la
dimensió política
de la compassió,
que és la paraula
‘solidaritat’.

Discrepen, efectivament, en aquest darrer
apunt, senyora Román?
B.R. —De totes les teories ètiques se’n poden fer usos perversos i en la majoria dels
casos així ha estat. També de l’“imperatiu
categòric” de Kant. I que Hitler o Eichmann poguessin apel·lar a Kant dient que
“el meu deure era”... són efectivament
usos perversos d’una teoria ètica. El mateix concepte de l’imperatiu categòric no
genera massa amistats, tot i que se’n pot
fer una altra lectura –més enllà de Kant,
però sense trair-lo- i podríem parlar de
certs amors incondicionals. Kant fa distincions entre amors patològics i amors
pràctics, incondicionals. També és veritat
que podríem estirar del fil de Kant per ferlo més proper a teories ètiques més contemporànies on la compassió enriqueix la

perspectiva ètica.
En tot cas, sobre la pregunta que feia en Joan-Carles, que era molt potent,
de dir “no em preocupa tant perquè som
compassius sinó perquè no en som” o, la
més important, “per què arribem a ser
cruels?” cal recordar que les teories de la
justícia contemporànies han insistit també en què “no interessa tant la teoria de la
justícia sinó una teoria de la injustícia”, per
exemple A. Sen. És cert que difícilment em
preocuparé per combatre la injustícia sinó
em commou el patiment que genera la injustícia. Per tant, totalment d’acord que la
condició de possibilitat de la justícia sigui
la compassió, però no és suficient.

B.R. —Una cosa molt bona de la compassió

és que parteix de les circumstàncies concretes, particulars, contingents, i això a
mi em va molt bé perquè defenso una ètica pragmatista: no penso en “la justícia”,
penso en la persona que està sent víctima d’una injustícia. Per mi el centre no és
la justícia sinó la víctima de la injustícia.
La compassió, doncs, em permet ser molt
més pragmàtica i, en comptes de voler tenir teories, em permet avançar en el terreny de l’ètica aplicada. Ara bé, en efecte
el problema és el patiment d’algú. Difícilment em posaré a pensar una solució si no
sóc capaç de veure el problema. I aquí la
compassió fuig de teories utòpiques com
“anem a aconseguir la felicitat” o “la plenitud” i es posa molt més humil, assegura “anem a combatre el patiment perquè
sempre existirà”. D’aquest món se’n va
molta gent sense ser feliç, però ningú marxa sense haver patit. Així, doncs, en comptes de centrar-nos en la felicitat, que és el
leiv motiv clàssic de la societat occidental,
¿per què no ens centrem més en la realitat concreta i particular, que és la del patiment, no només per a aminorar-lo sinó
també per a no negar-lo i per saber gestionar-lo de la manera més adequada possible a les circumstàncies? Si alguna cosa té
la compassió per sobre de l’imperatiu categòric és que aquest no es fa càrrec de les
conseqüències; aquesta és la gran crítica
que li faig a Kant. Acaba, sense voler-ho,
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sent una ètica de Sermó de la muntanya,
de convicció; no es fa càrrec de l’Altre, està massa centrat en el monòleg interior. La
compassió, doncs, té el gran repte de pensar com atendre millor la pluralitat. I això
és molt complicat. I de com fer-ho sense
humiliar, perquè molta compassió és exercida en aquest sentit. Jo tampoc parlaria
de polítiques de compassió, perquè no es
pot exigir; la compassió t’ha de néixer de
dins. Però, insisteixo, certa racionalitat,
universalitat i fonamentació (termes kantians) són irrenunciables.
Hem de ser compassius amb tothom?

J-C.M.: És que la pregunta suposa de nou
situar la compassió en l’àmbit del deure. I jo
el primer que sempre dic és que no situaria
la compassió en l’àmbit del deure sinó en
l’àmbit de la responsabilitat, de la resposta
ara i aquí. Per mi hem de defugir d’això primer. El deure és una qüestió moral. I aleshores jo sí que distingiria entre dos tipus
de moral: les morals metafísiques –universals, necessàries...– o bé morals culturalshistòriques. Jo el que dic és que aquesta
pregunta és molt difícil i alhora molt fàcil de respondre, perquè cada societat posa d’una manera o una altra fronteres a la
compassió. Quan tu preguntes si s’ha de
ser compassiu amb tothom, la veritat és
que tota societat ha dit que no. No hi ha cap
moral social que digui que s’ha de ser compassiu amb tothom. Cap. A més, després
hauríem de descabdellar què és “tothom”.
Els animals formen part d’aquest tothom?
I quins animals? És el mateix ser compassiu amb un mosquit que amb un gos?

—La compassió té el
repte de pensar com
atendre millor la
pluralitat. I com ferho sense humiliar,
perquè molta
compassió
és exercida en
aquest sentit. La
compassió t’ha de
néixer de dins.

B.R.: Clar, jo crec que aquí és on hem de millorar al categoria de la compassió o la seva síntesi o complementació a teories més
universalistes. Jo aquí sí que discrepo d’en
Joan-Carles, perquè em reivindico kantiana. Crec que sí que hi ha universals no
metafísics i no absoluts sinó concrets, els
existenciaris de la nostra pròpia condició
humana. Per mi, des de Kant, que aquesta és la gran lliçó, ens toca fer un treball
de certa fonamentació dels criteris per
saber triar quins límits, perquè efectivament des de la finitud, com que no podem
ser compassius amb tothom perquè som
finits i limitats... hem de triar. I clar, aquí
l’ètica i les morals han de fer una reflexió
profunda de per quins criteris has triat
aquesta persona o aquest ésser i no un altre. I aquí és quan veig que la compassió és
fluixa si és una emoció sense més; ha de tenir un component racional-discursiu-argumentatiu-dialògic per poder deliberar
amb qui sí i amb qui no exercir la compassió, perquè sinó no ens resol el problema,
que és gestionar els conflictes. Per què
prioritzarem un animal respecte un altre,
per què prioritzem les plantes i no els humans? A mi aquesta reflexió sobre els límits m’obliga a recuperar cert to racional,
kantià, de fonamentació de la compassió,
sense que el concepte se’m barregi amb
el de deure. El problema per mi és que la
compassió no té un discurs propi a l’hora de gestionar conflictes. Per què hem de
defensar primer els humans abans que els
aninmals? No et sé dir perquè però ho defensaré. Intueixo que es deu a què l’humà
té més responsabilitat perquè té més capacitat de responsabilitat.
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MONOGRÀFIC
Ni oblit,
ni perdó?

En els darrers mesos,
aquest lema s’ha sentit
en places i carrers de
Catalunya. Però es pot
perdonar sense oblidar?
Una societat que no
perdona, pot avançar?
ENTREVISTA

OPINIÓ

ENTREVISTA

OPINIÓ

OPINIÓ

“No podem avançar
amb aquest
ressentiment creixent”
Laura Masvidal

Marta Burguet
No em puc
imaginar...

“El perdó és un gest
a fons perdut”
Javier Urra

Xavier Casanovas
No negar-se la
capacitat del perdó

Francesc Ponsa
Ni oblit,
ni ressentiment
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Dibuixant sobre el tema
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Ni oblit, ni perdó?

LAURA MASVIDAL

Membre de l’Associació Catalana pels Drets Civils i esposa de l’exconseller Joaquim Forn

“No podem
avançar
amb aquest
ressentiment
creixent”
La dona de l’exconseller d’Interior, Joaquim
Forn, en presó preventiva des de fa quinze
mesos, admet que la frase “ni oblit, ni perdó”
–clam habitual en moltes manifestacions a
favor de la llibertat dels presos polítics–, li
genera un cert malestar.

MARIA COLL / FOTOGRAFIES: SERGIO RUIZ
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Ni oblit, ni perdó?

M

ai és fàcil entrevistar algú que té un familiar privat de llibertat i menys
encara si porta més d’un
any pres pendent de judici. Abans d’abordar el
tema que centra el número d’aquesta revista, la frase “ni oblit, ni
perdó”, la Laura Masvidal, esposa de l’exconseller d’Interior Joaquim Forn, actualment
en presó preventiva al centre penitenciari
de Lledoners, ens explica que tots els presos polítics en vaga de fam ja s’han recuperat perfectament d’aquesta acció; però es mostra preocupada per un fet, s’han
acostumat tant a la vida penitenciària que
“de vegades no toquen de peus a terra”. Ja
han convertit la presó en el seu món, en el
seu hàbitat. Tot i que, segons ella, en certa manera la data del judici, ara ha remogut aquesta quotidianitat: “Tenen moltes
ganes d’afrontar-lo i de saber el seu futur
més proper”.
El seu marit, Joaquim Forn, va publicar
un tuit que deia: “Ni oblit, ni perdó? No
hem d’oblidar, però sense perdó és impossible avançar”. Comparteix aquesta
sentència?
De fet, aquesta reflexió li vaig plantejar jo
molt a l’inici d’aquest procés. Aleshores ell
estava a la presó d’Estremera i allà rebia
molt poca informació de l’exterior. Vaig
ser jo qui li va explicar que a Catalunya se
sentia aquest crit i en vam parlar. Nosaltres tenim un xat familiar. Des que en Joaquim va entrar a la presó el meu cunyat en
fa una actualització diària i sempre l’acaba
amb aquesta frase. Una decisió que ha generat discussions familiars.
Per què?
Perquè personalment aquesta frase
m’ofèn i em fa mal. No sé si és per la meva posició de creient o per la meva forma
de ser, però la frase “ni oblit, ni perdó” em
genera malestar. Crec que no podem avançar amb aquest ressentiment creixent. Ho
vaig veure clar en un moment donat que
vaig anar a casa de dues amigues completament diferents i els seus fills tenien el

cartell amb aquest lema a l’habitació. I això em va fer adonar que aquesta no és una
bona manera de fer créixer l’adolescència
en el nou espai que volem construir amb
tanta il·lusió.
Les converses amb el seu marit sobre
aquesta frase queden resumides en
aquest tuit?
Aquest tuit és conseqüència d’unes reflexions que fa en el llibre Escrits de presó que
publica al setembre, molt temps després
que la frase es repetís en manifestacions,
actes i sopars grocs i que nosaltres debatéssim sobre el tema. I, cal tenir en compte que, des d’aleshores a Catalunya, el sentiment de “no perdó” ha anat creixent, ja
que molts no esperàvem una repressió tan
exagerada i una aplicació tan barroera de
l’ús del dret. He de dir que en molts actes
on he anat s’ha cridat aquest lema en solidaritat plena cap a mi, però no m’hi sento còmode.
En la seva totalitat o exclusivament en la
segona part de la frase?
Només en la segona part. En la primera part de la frase hi estic cent per cent
d’acord. El que ha passat aquests mesos
no ho oblidarem mai. És més, és molt important no oblidar-ho. Cal construir a partir de les ferides, i per això cal reconèixer-les, però també cal intentar curar-les.
No oblidar també forma part del perdó,
mentre que no perdonar no genera espais
de construcció.
Perdonar és oblidar una mica?
En absolut. Perdonar, no s’ha de veure
com una feblesa. Expulsar els teus ressentiments, malgrat que t’hagin fet mal, és
d’una enorme grandesa. Més enllà del mal
i del perquè d’aquest mal, s’ha de construir. És dur dir això, però estic segura que
l’ésser humà aprèn més de l’adversitat que
del confort. L’home, en el confort, mai troba la felicitat plena ni reconeix el goig que
és, simplement, viure. És en els processos
difícils que l’home creix. Dir això és trist,
però forma part de la naturalesa humana.
I dic això sabent que, malgrat aquesta situació em que ens trobem, sóc una persona que viu dins d’un cert confort. Seria pedant no reconèixer-ho.

Vostè defensa que els processos d’interiorització també es produeixen en els
mals moments. Joaquim Forn, a la presó, s’ha conegut més a ell mateix? Després d’un any privat de llibertat, el nota
canviat?
Sí, sens dubte. En Joaquim sempre ha estat una persona de fer, fer i fer. En canvi,
a nivell emocional i sentimental, ha estat
força més hermètic. En canvi, a la presó,
no ha tingut més remei que enfrontar-se a
aquests aspectes de la seva persona, perquè com bé ell escriu en el llibre: la persona, a la presó, sura o s’enfonsa ella mateixa. I explica que de tots els records que ara
l’aguanten, els que més pesen són aquells
petits moments que abans no apreciava,
com llegir la premsa els diumenges al matí en una terrassa o un dinar familiar. I, això, dit per ell, és un xoc. Aquest canvi fins i
tot es veu en els seus gustos. Abans només
llegia llibres d’assaig – per ell, llegir una
novel·la era perdre el temps- ara, en canvi,
em recomana relats plens de descripcions.
‘Ni oblit, ni perdó’ no és una frase original del conflicte català. Curiosament, en
diversos conflictes, són les víctimes més
directes, les que podrien emmagatzemar més odi, les principals defensores
del perdó. Aquí el patró es repeteix.
A la gent li costa molt posar-se a la pell de
la situació real dels presos polítics, per això molta gent ha agraït el llibre d’en Joaquim perquè a través d’ell ha pogut visualitzar conceptes com ressentiment, ràbia,
venjança, incertesa, etc. Sentiments que
se’ns generen, que provoquen un malestar col·lectiu, però que són provocats per
una situació que no vivim en carn pròpia.
Jo, per exemple, he hagut de presentar
per tot Catalunya un llibre que no he escrit i que no he estat en el seu procés de redacció. Per això, des de la seva pròpia experiència, és ell qui decideix perdonar i
construir.
El perdó s’ha de demanar cara a cara? En
aquest cas, vostè a qui perdona?
Jo no puc generalitzar. Necessito posar-me en el cap, en el cor i en les entranyes de la gent que està intentant liderar certs conceptes com si fossin la seva
causa. Igual que nosaltres lluitem per una

valors 27

Ni oblit, ni perdó?

causa, els altres també ho fan: aconseguir
que la nostra causa no sigui possible. Són
persones concretes que, igual que nosaltres, també protegeixen un concepte abstracte. Les persones que estiren el dret
amb l’excusa de protegir un bé superior
com si la col·lectivitat despengués d’ells
tenen noms i cognoms.
Alguns coses costen més de perdonar?
Sobretot em costa perdonar aquella
gent que ha dibuixat de forma orquestrada unes estratègies per generar una opinió pública adulterada i un sentiment
col·lectiu d’odi cap a Catalunya, per exemple, a través dels mitjans de comunicació.
Aquestes accions maquiavèl·liques fan mal
i costen de perdonar.
Abans ja apuntava que aquest tema ha
generat debats familiars. Quina és la reacció en aquest entorn?
A la família més extensa els costa molt entendre la meva opinió sobre el perdó. A casa s’han radicalitzat molt les posicions. Per
exemple, la meva mare, una persona de
vuitanta anys, conservadora en molts conceptes, durant aquests darrers mesos s’ha
radicalitzat de forma intransigent. Una cosa exagerada. Ella és una de les que diu, tot
i ser catòlica i practicant, que no pot perdonar. També és el cas d’algunes germanes o cunyats, amb qui d’aquest tema no
se’n pot ni parlar.
Vostès tenen dues filles...
Sí. Elles, en canvi, no perden temps amb
ressentiments. Una cosa que tan a mi com
a en Joaquim ens satisfà molt és veure que
no solament que tenen futur, sinó que se’l
dibuixen. Malgrat el que ha passat continuen estudiant, lluiten pel que volen, etc.
Elles puc dir que no estan enfadades, ni
ressentides; estan il·lusionades amb el futur. Però també és cert que ja han trencat
completament tota relació amb Espanya.
Elles ja han fet un pas de separació absoluta. Per tant, ja sigui des l’odi, des del no
perdó o des de la il·lusió de construir un
país millor, els llaços amb el país veí tardaran generacions a recuperar-se. I això dol.
El perdó demana esforç?
Jo no penso expressament amb el perdó.

“Jo no penso
expressament amb
el perdó. Jo no
faig un esforç per
perdonar. És a la
inversa, el sentiment
de no perdó ja no em
neix de mi,
com tampoc el
sentiment d’odi cap
a ningú. Com ho
faig? No faig res”

Jo no faig un esforç per perdonar. És a la
inversa, el sentiment de no perdó ja no em
neix de mi, com tampoc el sentiment d’odi
cap a ningú. Com ho faig? No faig res. Evidentment també tinc moments de ràbia,
però generalment cap a mi mateixa, per
no valorar les coses bones de la vida, que
són moltes, i que en moments durs com
aquests és on puc agafar-me. Aquesta és
la meva, de fet, la nostra -d’en Joaquim i
meva- manera de ser. Qualsevol altra opció només et genera malestar a tu mateix.
Estem a les portes del judici contra els
presos polítics catalans. La sentència serà un abans i un després. Com pot variar
aquest sentiment que ens explica?
Aquest és un moment d’incertesa, però
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relativa, perquè han ensenyat tant la cara
que tampoc esperem grans sorpreses.

seus països d’origen. En això, però, els catalans no som pas una excepció.

Això vol dir, que no tenen esperança d’un
alliberament en poc temps...
Sempre intento posar esperança. Fa uns
mesos encara pensava que potser aquest
Nadal el celebraríem tots junts a casa. Però, no! Han passat moltes coses i encara en
podem passar moltes més. Ara bé, si tenim
en compte la duresa i la fatxenderia amb
què han portat aquest procés, és bastant
improbable que ara admetin cap error. En
Joaquim pensa que durant el judici finalment es podrà explicar i també té esperança. Si és un “judici” – ja no parlo d’un judici
just– hi podem posar moltes esperances, si
no ho és, ja veurem què passa.

Vol dir que l’oblit és una malaltia de la societat del benestar?
Avui l’home aposta per intentar viure el
dia a dia. Per cada activista hi ha cent persones que només volen poder fer un petó
als seus fills i gaudir del cap de setmana.
Per això és important que hi hagi activisme, líders i causes per les quals lluitar, perquè sinó al final com a col·lectivitat ens
fan gent molt pobre. Precisament per això, i malgrat les adversitats que ha passat
aquest país, tot el Procés crec que ha valgut molt la pena. Aquests mesos la gent
ha vist que sent generós, que lluitant per
grans causes i pel futur dels seus fills i que
aportant el seu granet de sorra a un projecte col·lectiu, la vida té més sentit. Aquest
mesos he vist molta il·lusió col·lectiva i això és molt bonic.

De vegades, governs, esglésies, institucions.... Han demanat perdons institucionals per fets comesos en el present o en
el passat. Creu en aquest tipus de perdó?
Sí, penso que aquest tipus de perdons són
molt importants. La imatge pública és
molt important. Crec amb totes les formes de perdó –encara que alguns es poden
considerar més de cara la galeria– i amb el
valor que donem als símbols. Una bandera és un tros de roba, però no només és un
tros de roba. Si posem certa èpica a les institucions alguns conceptes deixen de ser
menys abstractes. Aquests perdons institucionals són importats perquè amb
ells l’abstracció es converteix en imatge.
El ciutadà pot pensar: “Si el país –encara
que aquest concepte som tots– ha demanat perdó, nosaltres també ho podem fer”.
Aquests perdons de vegades són el primer
pas o, de vegades, el darrer.
Anem a la primera part de la frase. Som
un país que oblidem massa ràpid?
Estem en un país on es viu molt bé. I, quan
un viu bé tolera de forma diferent les injustícies perquè no veu directament el patiment dels altres. A més, com que també
hem pogut aixecar-nos de moltes adversitats, ens oblidem més aviat de les coses.
Per exemple molta gent ja no és conscient
de la guerra que va passar aquí fa quatre
dies. Res, quatre dies. Cada dia arriben immigrants i refugiats amb pasteres però no
ens preocupen per saber què passa en els

Intueixo que la reacció de la societat l’ha
sorprès.
Molt i en molt positiu. No només perquè
molts pateixen pel que estem patint, sinó
perquè veuen que això era una il·lusió col·
lectiva de fer les coses millor. Els catalans
s’ha tornat més activistes a nivell col·lectiu
i això és un gran valor. Potser sí que oblidarem ràpidament els fets, però reconèixer
la capacitat col·lectiva i la unió per canviar
les coses a favor del bé col·lectiu quedarà
com a pòsit. I això és un gran orgull.
Els ressentiments col·lectius de vegades
s’hereten...
Estic convençuda que a Catalunya els ressentiments passaran de generació en generació si no ho impedim. La família de la
meva mare va ser represaliada per les autoritats franquistes, però d’aquest tema a
casa no se’n parlava. I, de cop i volta, s’ha
obert un calaix i ha sortit tot. Per això crec
que no podem permetre que aquests sentiments negatius s’enquistin; més endavant tornaran a sortir i malament.
D’aquests temes, de l’oblit i del perdó,
creu que entre els presos n’han parlat?
Quan compartien cel·la, perquè ara estan
separats, potser sí. I, segurament, potser
més amb l’Oriol Junqueras que amb en Raül Romeva, per un tema de creences, perquè ell també és una persona de fe.

“Els perdons
institucionals
són importats
perquè amb ells
l’abstracció es
converteix en
imatge. El ciutadà
pot pensar: “Si el
país ha demanat
perdó, jo també ho
puc fer”. Aquests
perdons de vegades
són el primer pas o
el darrer”

Molt sovint es relaciona el perdó amb la
fe quan es tracta d’un valor humà.
Sí, així és, però suposo que és una qüestió
cultural, ja que aquí, generalment, la nostra tradició és catòlica. Ara bé, no es pot
negar que el perdó forma part de la naturalesa humana. Aprofito per fer una crítica molt dura a la institució de l’Església catòlica. En aquest país i en aquest moment
l’Església catòlica hagués pogut tenir un
gran paper de lideratge, però no l’ha volgut aprofitar. Pràcticament se n’ha rentat les mans. De fet, arran d’aquesta frase, “ni oblit, ni perdó”, vaig intentar moure
consciències a les altes esferes de l’Església i n’he quedat molt desencantada. Com
en altres ocasions ha fet durant la història, ara l’Església també hauria pogut liderar un procés de diàleg obrint les portes de les seves comunitats, exemple de
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JOAQUIM FORN
Exconseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya

“Sovint associem la idea de
perdó a la feblesa, a la renúncia,
quan, al meu parer, requereix
d’una gran fortalesa”
A la pàgina 182 del meu dietari, Escrits de presó, reflexiono
sobre aquesta frase a partir d’una conversa que tinc amb
la Laura durant una de les seves visites.
És una frase que em preocupa, que no comparteixo,
que a algú li pot sonar bé, que confereix una pàtina de radicalitat però que s’allunya molt dels valors que defenso
per al meu país i la societat.
Com dic al meu llibre, hi ha una part de l’enunciat que
sí que comparteixo: no podem oblidar. És la nostra obligació no oblidar i cal fer-ho per evitar caure en els mateixos
errors però també per respecte a les persones que s’han
sacrificat, que han arriscat, que han donat testimoni dels
seus ideals. Crec que és fàcil fer una defensa de la memòria en aquests termes.
La segona part de l’enunciat és més controvertida i
com deia no només no la comparteixo sinó que al meu parer comporta unes conseqüències negatives per a la relació amb el nostre entorn social.
Sovint associem la idea de perdó a la feblesa, a la renúncia quan, al meu parer, el saber perdonar requereix

MÉS DIES PRES
QUE EN EL CÀRREC
DE CONSELLER
Joaquim Forn, igual que altres alts càrrecs del govern
del president Carles Puigdemont, serà jutjat les properes
setmanes en el Tribunal Suprem acusat dels delictes de
rebel·lió, sedició i malversació, delictes que li poden
comportar 16 anys de presó, segons demana la Fiscalia.
El polític barceloní va assumir la cartera d’Interior,
conselleria de la qual depèn la direcció dels Mossos
d’Esquadra, en un moment especialment compromès,

una gran fortalesa i unes sòlides conviccions. Per a mi el
perdó és grandesa. En canvi la rancúnia, no perdonar, desvetllen valors estèrils sobre els quals mai podrem construir una societat, un país que valguin la pena.
Precisament, a la presó vaig llegir un llibre de José Tolentino en el que diu: “L’acte del perdó és una declaració
unilateral d’esperança”.
Perdonar comporta un esforç per a un demà que volem i treballem perquè sigui millor.

Presó de Lledoners, 13 de gener de 2019

Joaquim Forn ha estat regidor de
l’Ajuntament de Barcelona, diputat al
Parlament de Catalunya i Conseller
d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

poc abans de l’atemptat de Barcelona i a dos mesos i mig
de la celebració del referèndum de l’1 d’octubre. Després
de votar al Parlament a favor de la independència de
Catalunya i que el govern espanyol aprovés el 155, Forn va
ser substituït el 28 d’octubre de 2018.
Dos dies després, va ser un dels exmembres de
l’executiu català que va aparèixer per sorpresa a
Brussel·les, d’on va tornar el 2 de novembre per presentar-se a l’Audiència Nacional. Aquell dia la jutgessa
Carmen Lamela va decretar la presó incondicional sense
fiança i des d’aleshores - primer a Estremera i després a
Lledoners- es troba pres. Ha estat més dies privat de
llibertat, que ocupant el càrrec de conseller.

pluralitat. Els presos han rebut molts més
suports i complicitats d’altres comunitats
religioses que de l’Església i això la converteix en un poder més de l’Estat. Dit això,
també és cert que la meva visió personal
del perdó va lligada a la meva espiritualitat
i a la meva religió; però, en canvi, en el cas
de les meves filles, que cada vegada se senten menys Església, el sentiment pietós els
neix d’una altra banda. En el llibre, en Joaquim també parla dels valors que l’aguanten, però –i m’ha sorprès– cap és un valor
religiós. Parla de coherència personal, sacrifici, ganes de lluita... molt en positiu. No
només perquè molts pateixen pel que estem patint, sinó perquè veuen que això era
una il·lusió col·lectiva de fer les coses millor.
Els catalans s’han tornat més activistes a nivell col·lectiu. Potser oblidarem ràpidament
els fets, però reconèixer la capacitat col·
lectiva i la unió per canviar les coses quedarà com a pòsit. I això és un gran orgull.

“Estic convençuda
que a Catalunya
els ressentiments
passaran de
generació en
generació si no
fem esforços per
impedir-ho. No
podem permetre
que s’enquistin,
perquè més
endavant tornaran
a sortir”

LA IMATGE
DELS PRESOS
POLÍTICS
Laura Masvidal així com la resta de
parelles de presos polítics fins fa uns
mesos no eren cares conegudes.
Però les circumstàncies han fet que
s’hagin convertit en la imatge dels
seus marits o esposes privades de
llibertat. Ella, com tota la resta,
forma part de l’Associació Catalana
pels Drets Civils, entitat creada per
les famílies dels presos i exiliats
polítics com a plataforma d’actuació
conjunta, per donar veu als represaliats i suport a les seves famílies, per
canalitzar les mostres de solidaritat i
per defensar els drets civils i
denunciar la vulneració que està
portant a terme l’Estat Espanyol.
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MARTA BURGUET
NO EM PUC IMAGINAR...
Doctora en Pedagogia i professora de la UB

N

o em puc imaginar el protagonista del minut
3,47 del documental Human Extended Version emetent la frase “Ni oblit, ni perdó”. Com no
em puc imaginar en Tim Guénard –a Más fuertes que el odio - pronunciant aquesta sentència.
Com no em puc imaginar tampoc presos com
Mandela, Frankl, en Joaquim i potser algun altre dels propers, afirmant-ho amb severitat.
Circumstàncies totes ben diferents.
El primer, sabedor del greuge que ha comès -assassinar-, no pot oblidar el que va fer. Però qui l’ha apropat
a fer tast de l’alliberament del perdó és l’àvia i mare dels
qui va matar. Vull imaginar-me la saviesa de vida d’aquella àvia, la saviesa de trencar amb el dret a l’odi. Capgirant
el que considerem un dret. També a ella me la imagino
sense poder oblidar la mort de la filla i del nét, però amb
capacitat de perdonar l’assassí. No des de la impunitat
dels fets, sinó des de la compassió cap a qui els va cometre. Sabent diferenciar la persona del greuge comès. Com
deia Richard Forer: “Abans creia que l’enemic odiava qui
som, ara veig que l’enemic odiava el que vam fer”.
El segon, en Tim. Resilient a ultrança quan amb el
temps sent la força per fer el pas entre afirmar que desitja matar a qui l’ha agredit i optar per no odiar uns pares que el van maltractar i abandonar. Requereix l’exercici lliure de bescanviar l’afany de venjança i oferir el seu
perdó als qui no sempre van saber-lo rebre. Opció empresa tot fent exercici de la seva llibertat. D’aquell temps necessari entre acció i reacció, que fa mesura a la resposta
lliure de no tornar-s’hi, ni tan sols en odi. Tampoc m’imagino en Tim oblidant. Alguna cosa també em fa pensar
que optar per no viure ressentit potser demana un exercici més enllà de la pròpia voluntat. Un treball espiritual
per a rebre’n el do. Gratuïtat, disposició, gràcia.
I tants d’altres, que han sentit la força d’aquella mirada que trenca amb les ganes d’estigmatitzar els qui ens
fereixen. Un perdó que no treu la necessitat de demanar
i fer justícia. Però en tot cas sabent que el poder judicial
pot anar acompanyat del poder pedagògic. Que l’un, el de
la justícia, jutja, però no sana. Dictamina, però no restaura. Castiga, però no repara. Institucionalitza, però no autentifica. Delega, però no reconeix. Ja deia el filòsof Derrida que el perdó és injust. I no ho deia en va. Perdonar

es desmarca dels paràmetres convencionals. És injust en
tant que no demana bescanvi, és gratuït, trenca esquemes i va contracorrent.
El tan temut perdó, podríem dir-ne. Fa por fer tast de
la feblesa humana, de la nostra capacitat de fer-nos mal,
intencionat també. Fa por considerar el mal i la seva banalització. Potser per això, hem de sentenciar el perdó.
Qui ha patit greuges i encara gosa viure obert al perdó, ho fa sentint-se alliberat de la càrrega del ressentiment. Perquè el perdó descol·loca l’adversari i dignifica
qui el concedeix. Ben bé ressuscita de l’estat de víctima.
Potser trobarem més adeptes a aquesta causa entre els
qui han patit greus ofenses als seus drets fonamentals,
perquè per aquesta causa cal haver-se vist molt amb l’aigua al coll. Potser hi cal disposició, obertura, creure en el
poder d’alguna mirada que capgira i toca el cor.
No em puc imaginar... la vida de tantes relacions de
parella trencades sense contemplar el perdó. No em puc
imaginar la meva pròpia vida sense mode “perdó”. Benvingudes les ocasions de posar en pràctica el perdó. Fan la
vida més humana, les relacions i les persones més fràgils
i vulnerables, i també amb més possibilitat per a la compassió i l’acollida de tota alteritat. I la vida més estimable.
Així és com no em puc imaginar... sentenciar el perdó.
Marta Burguet és Doctora en Pedagogia i
professora del Departament de Teoria i
Història de l’Educació de la UB

“Qui ha patit
greuges i encara
gosa viure obert al
perdó, ho fa sentintse alliberat de la
càrrega feixuga
del ressentiment”
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JAVIER URRA

Psicòleg i exdefensor del menor de la Comunitat de Madrid

“El perdó és
un gest a fons
perdut”
El psicòleg a la Fiscalia del Tribunal Superior de
Justícia i jutjats de menors de Madrid defensa el
perdó com a capacitat essencial de la persona.

Quina és la seva primera impressió respecte la frase “ni oblit, ni perdó”?
Hi ha coses essencials a la vida com la capacitat de perdonar, la capacitat de perdonar-se i la capacitat de deixar-se perdonar.
És a dir, és important perdonar aquella
persona que ens ha ofès, és important autoperdonar-nos per poder mirar el futur i
és important acceptar el perdó d’aquelles
persones que ens el demanen.
Tres formes molt diferents i no coordinades d’interpretar un mateix verb.
I això obre grans debats. Per exemple, si
ens fixem amb el conflicte basc es produeix una situació molt interessant: de vegades l’agressor vol demanar perdó i de vegades la víctima vol concedir el perdó. Però
en aquestes trobades hi ha una dificultat
afegida: la víctima no existeix perquè va
morir. Aleshores, el pare, la dona o el germà pot concedir el perdó en nom d’una víctima que ja no existeix?
Ells en certa manera també són víctimes.
Es pot perdonar sense oblidar?
Categòricament sí. Són dues coses completament diferents. Un ésser humà pot

perdonar-ne un altre sense oblidar el dany
que ha patit. Jo ho he vist en casos de maltractament, en casos de violació... La víctima afirma que cognitivament i per la seva bondat personal pot perdonar el seu
agressor, però en canvi no pot oblidar perquè això ja no està a les seves mans.
Una societat que afirma “ni oblit, ni perdó” pot avançar?
De vegades les expressions es diuen molt
gruixudes. Encara que les paraules anticipen les conductes, també cal tenir en
compte on es pronuncia aquesta frase. És
diferent si un ho diu, ho pensa, ho valora,
ho ratifica o... ho diu davant d’un micròfon.
ETA ha deixat mil víctimes, però només el
fill d’un militar mort ha comès posteriorment un atemptat. Quantes vegades hem
sentit a dir: “Si algú matés el meu fill jo agafaria una escopeta i...”? Doncs no és veritat. La gent bona no oblida, pot o no perdonar, però és incapaç de perpetrar després
un fet realment greu. Per tant, una cosa
són les frases grandiloqüents i una altra
són les frases que ens conformen.
La paraula ‘ressentiment’ sovint també
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s’associa als termes ‘oblit’ i ‘perdó’.
Els ressentiments i l’odi només cremen a
la pròpia persona. Hi ha gent que no perdona mai res i que arrossega una suma de
greuges amb la parella, amb el fill, amb els
amics, etc. Aquestes persones acostumem
a ser unes amargades i, en conseqüència,
amarguen la vida a la resta. La meva tècnica és “maquillar”, fins i tot, tergiversar
la realitat. Si un amic m’ofèn, penso: “Potser no ho he entès bé”, “no sé què va passar”, “potser les coses van ser diferents”...
Aquesta nova interpretació dels fets a mi
em serveix per seguir endavant. Evidentment tampoc cal ser innocent. Perdonaríem una persona dues o tres vegades pel
mateix fet?
Segurament, no. L’experiència ens fa la
pell més dura.
En aquest sentit la justícia és molt més esperançadora que la ciutadania. Mentre
la justícia sovint aposta per la rehabilitació de l’ésser humà, el ciutadà acostuma
a apostar per la llei del Talió: “Ull per ull,
dent per dent”. També penso, però, que hi
ha gent no rehabilitable, com l’assassí de
Laura Luelmo, la professora morta recentment a Huelva.
Curiosament, en diversos conflictes, són
les víctimes més directes –en el cas de
Catalunya els expolítics empresonats i
en el cas del País Basc els familiars dels
morts en atemptats– les que estan disposades a perdonar. Per què?
En els conflictes ideològics i polítics no se
sap massa bé qui és la víctima, perquè l’altre part també se’n sent. En aquests casos
ambdues parts creuen lluitar per una causa que pensen que és justa. A un terrorista li costa molt reconèixer que ha invertit
vint anys de la seva vida i que ha matat per
un objectiu que no s’ha complert; que ja no
pot recuperar el temps perdut ni la vida
que ha estroncat. O un altre cas: és terrible tenir una filla que ha estat violada, però i tenir un fill violador? Per tant, els termes ‘víctima’ i ‘perdó’ són molt subjectius.
De fet, recentment, hem vist pares de
terroristes islàmics demanant perdó
pels actes comesos pels seus fills...
Cert, perquè part de la societat els culpa

a ells. Molta gent creu: “Si vostè l’hagués
educat d’una altra manera, això no hauria passat”. Crec que el nostre model hauria de ser Mandela, Sud-àfrica. Allà no van
apostar pel perdó, sinó per la cooperació
vers un mateix objectiu, la federació de
rugbi. Els éssers humans, per sobre de les
nostres diferències, sempre hem de veure
amb què podem cooperar.
Caldria més educació sobre el perdó?
La gent sempre està parlant d’empatia i de
neurones mirall, però cal tenir en compte
que l’ésser humà té “el jo” molt hipertrofiat. L’ésser humà en general es valora molt
bé a sí mateix. El 90 per cent de les persones creuen que són més intel·ligents que la
mitjana i això no és possible. Per això sovint hauríem de relativitzar moltes coses
que ens diuen o ens fan els altres, però com
que no ho fem i les acabem convertint en
un conflicte.
Vol dir que molts “perdons” es podrien
evitar...
Sí. De fet, la millor recepta prèvia per no
haver de demanar perdó és fer servir el
llenguatge, el diàleg i apostar pel sentit de
l’humor, un element fonamental en tota
societat. Moltes vegades oferir un somriure pot evitar una lluita interna, amb un altre o un perdó posterior.
Creu amb els perdons institucionals?
Els perdons institucionals que fan alguns
governs o l’Església són gestos de supèrbia. No puc demanar perdó en nom dels
meus avis perquè potser ells no m’ho consentirien. Nosaltres no sabem perquè van
fer el que van fer, no sabem res de les seves
circumstàncies. El perdó no es pot demanar a través de la xarxa, a través d’un comunicat, s’ha de demanar cara a cara i mirant els ulls.
Es pot perdonar si l’altre no et demana
perdó?
Sí, és clar. El perdó és un gest a fons perdut. En aquest sentit el perdó s’assimila a
l’amor. Un pare estima el seu fill encara que
aquest no l’estimi. El perdó no busca una
compensació. Si per perdonar esperes que
l’altre et perdoni, oblida-ho. El perdó és la
generositat total. El perdó s’ofereix bo i

“Els perdons
institucionals que
fan alguns governs o
l’Església catòlica em
semblen gestos de
supèrbia. El perdó
no es pot demanar
a través de la xarxa,
s’ha de demanar
cara a cara i mirant
els ulls”

sabent que l’altre no té raó. El perdó mai és
fruit d’una negociació.
Per tant, el perdó és un alliberament per
la persona que el dona?
Sí, per això, la persona que l’ha de rebre de
vegades no l’accepta. Hi ha hagut casos de
violadors que han volgut demanar perdó a
les víctimes i aquestes l’han rebutjat. Pensen que si li concedeixen se sentirà menys
culpable. Però una cosa no exclou l’altre.
Quan Ali Ağca va atemptar contra el papa Joan Pau II, aquest el va perdonar, però
igualment va ser jutjat.
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XAVIER CASANOVAS

Director del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia – Fundació Lluís Espinal

NO NEGAR-SE LA
CAPACITAT DEL
PERDÓ

E

l darrer any i mig, a Catalunya, l’ambient ha estat d’una tensió emocional molt forta. Les ferides que els esdeveniments polítics van generar, sobretot en la jornada de l’1 d’octubre,
són moltes: primer les ferides físiques, algunes d’elles irreversibles; i després, les ferides
emocionals. I, d’aquells fets ençà, han succeït
elements com la presó dels líders independentistes, la impossibilitat d’un horitzó de solucions clares, l’augment de la polarització, etc.
Elements que fan que el ressentiment creixi,
les ferides no puguin ni vulguin tancar-se i la
frustració, el dolor o la impotència es barregin
en un tot difícil de pair. Potser per aquesta raó ha tornat
amb força com a proclama en moltes manifestacions l’expressió: ‘Ni oblit, ni perdó’.
Certament no podem oblidar. De fet, tenim el deure de no fer-ho. Perquè és en l’oblit on es fonamenten les
més grans injustícies de la història. Ho veiem en els debats recurrents sobre les lleis de memòria històrica i en
el deure de reconeixement de les víctimes de la història.
Una comunitat que recorda, que reconeix i fa present el
seu camí de victòries i derrotes, d’encerts i errors, de promeses i traïcions, és una comunitat que és capaç de créixer, acostant-se cada cop més al principi de realitat i no
deixant-se enganyar. La memòria és doncs condició de
possibilitat d’una societat madura.
Però, no perdonar? Pot ser aquest un desig legítim de
qui vol construir un futur per a una societat de pau i de
justícia? Perdonar no està a l’abast de tothom, els cristians diríem que és una gràcia. El que és ben segur és
que no serem mai capaços de perdonar si ens neguem

a fer-ho. Certament el perdó només pot arribar quan
s’ha fet justícia i també s’ha restituït allò que podia ser
restituït.
El perdó ve, doncs, al final d’un camí molt llarg. Però
és indispensable per a poder començar de nou. La filòsofa jueva Hannah Arendt, conscient que les conseqüències de les nostres accions són molt sovint imprevisibles,
apel·lava al perdó com a l’únic recurs que la condició humana té per a poder agafar aire i no viure ostatges d’un
passat que no ens deixi albirar noves oportunitats. Així, doncs, seria insuportable negar-nos la capacitat de
perdonar.
Potser no ens sentim capaços de perdonar a qui ens
ha fet mal, a qui, en alguns casos, ha destrossat literalment la nostra vida. Però potser tenim el deure moral de
desitjar aquest perdó. Almenys desitjar-lo. Sant Ignasi, mestre en el discerniment, preguntava a qui no sentia “desig” de seguir el mateix camí de patiment i entrega que Jesús de Natzaret, si almenys tenia “desig de
desitjar”.
Que cadascú segueixi treballant des de la pau i la noviolència per allò que considera legítim, que no oblidem i
puguem fer memòria dels greuges soferts; però fem-ho,
si ens és possible, sense negar-nos la capacitat d’algun
dia, de poder perdonar.
Xavier Casanovas és director del Centre d’Estudis
Cristianisme i Justícia – Fundació Lluís Espinal

“Una comunitat
que recorda, que
reconeix i fa present
el seu camí de
victòries i derrotes,
d’encerts i errors, de
promeses i traïcions,
és una comunitat
capaç de créixer”
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FRANCESC PONSA
NI OBLIT, NI RESSENTIMENT
Llicenciat en Periodisme i doctor en Comunicació Social

E

l lema de la commemoració de l’1 d’octubre va ser
‘1-O: ni oblit, ni perdó’, en referència a la brutalitat policial per impedir la consulta sobre la independència de Catalunya. La frase no és nova. Ja
l’havien utilitzada les víctimes de la dictadura argentina, també de la franquista o els estudiants
criminalment reprimits en el Moviment de 1968
a Mèxic. Suposo que l’elecció d’aquest lema tenia
com a objectiu vincular l’efemèride amb l’imaginari col·lectiu de les repressions esmentades.
Segurament, com a arenga per mobilitzar a les masses és una consigna efectiva. Clara, concreta, èpica. Tanmateix, des del punt de vista de la resolució de conflictes,
no és oportuna.
M’explico. La primera part de l’axioma és inqüestionable. No podem oblidar els crims, les atrocitats, les vulneracions de drets, etc. És més: tenim el deure moral de
no fer-ho. La memòria és sinònim de progrés. Una societat que recorda i aprèn, avança. La que oblida està condemnada a repetir la barbàrie.
És en la segona part del lema on s’enquista el conflicte. Vejam. Perdonar si oblidem és fàcil, innocu, pueril. És
un perdó amnèsic, intranscendent. En canvi, el perdó
conscient, amb l’ofensa al cap, ben present, és el perdó
transformador, el que possibilita la reconciliació. Hannah Arendt ho tenia molt clar: perdonar és l’única opció
que té la humanitat per evolucionar.

Perdonar no significa blanquejar un conflicte o relativitzar el dolor. Perdonar no és sinònim de debilitat. Al
contrari: en el perdó rau la fortalesa. La voluntat de perdonar requereix maduresa, valentia i molta generositat.
Així, doncs, ens podem permetre el luxe de no perdonar?
La resposta, des d’un punt de vista ètic, és òbvia: no. No
perdonar ens instal·la en el ressentiment permanent, en
l’evocació constant de la llei del talió.
Coincideixo plenament amb Joaquim Forn, un dels
polítics que fa més d’un any que està en presó preventiva, quan va afirmar a la web de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals que “sense perdó és impossible
avançar”. De la mateixa manera, Forn assegura no compartir la idea de la frase “ni oblit ni perdó”: “Ho dic des de
la presó, quan algú podria considerar que estic legitimitat per sentir rancúnia contra algú, que estic legitimat a
no perdonar. No és el meu cas”.
Si us plau, aturin-se, tornin a llegir la frase i reflexionin. En una època de pim-pam-pum polític i de visions de
vol gallinaci, la frase d’en Forn és una lliçó d’humanitat.
Ni oblit ni ressentiment. Amén.
Francesc Ponsa és llicenciat en Periodisme
i doctor en Comunicació Social, professor
de la UPF i consultor de la UOC

“La voluntat de
perdonar requereix
maduresa, valentia
i molta generositat.
Així, doncs, ens
podem permetre
el luxe de no
perdonar?”
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QÜESTIONS
ESSENCIALS

ANTONIO FORNÉS
El fonament
de l’ètica: la
trascendència

L’Ètica
Un dels grans debats
actuals és la manca de
descrèdit de l’ètica en
diferents àmbits de la
societat. Quin és l’origen
d’aquest fenomen?

Antonio Fornés és doctor en filosofia i escriptor
Albert Botta és professor de filosofia i ètica

E

l problema de l’ètica en la modernitat no és el seu
major o menor descrèdit sinó quelcom molt més
profund, i que té a veure amb la seva fonamentació. Així, la pregunta autènticament significativa
davant d’aquesta qüestió és si és possible mantenir avui dia la vigència de qualsevol discurs ètic.
Malauradament, la conclusió sigui que probablement no.
Per què? La resposta hem de buscar-la en el procés
de secularització sistemàtic que s’ha produït a Occident
des de la Il·lustració, amb l’eliminació de tot allò transcendent o espiritual. Hem materialitzat fins a l’extrem
la nostra societat, però no obstant això pretenem viure com si res hagués canviat, utilitzant paraules i valors
creats en i per un context religiós. Un perfecte ateu com
Nietzsche va descriure genialment aquest fet en la seva famosa “paràbola de l’home boig” que buscava a Déu
en ple dia amb una llanterna encesa. Així, el pobre boig
es preguntava lúcidament: “Com hem pogut buidar el
mar? Qui ens ha donat l’esponja per assecar l’horitzó?”.
Si es renuncia a l’existència de Déu només se m’acudeixen dos camins des dels quals construir una ètica: el
naturalisme moral o l’utilitarisme. Probablement la majoria dels que defensen la possibilitat d’una ètica sense Déu se situïn en un més o menys explícit naturalisme moral a partir del propi ordre lògic del que existeix.
S’equivoquen. No hi ha cap ordre moral en la naturalesa,
que és essencialment violenta i despietada; les paraules
‘bé’ o ‘malament’ simplement no signifiquen res, resulten absurdes en un univers que ni tan sols és conscient
de la seva pròpia existència. L’altre camí, l’utilitarisme,
encara és pitjor, consisteix a esperar que l’egoisme individual resulti en benefici
de la comunitat, és a dir,
“La resposta a
lliurar-nos a la perversa
la falta d’ètica
lògica del mercat.
l’hem de buscar
En conclusió, en un
en el procés de
món sense transcendència no hi ha resposta
secularització
possible a la fosca presistemàtic que
gunta de “per què no?”,
s’ha produït a
i per tant, és impossible
Occident des de
sostenir racionalment
la Il·lustració”
l’ètica.
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ALBERT BOTTA
Poliètica: ètica
del dia a dia i
política ètica

E

l descrèdit de l’ètica política duu a Maquiavel i a la
descripció del poder. Voltaire fa notar que Maquiavel no és maquiavèl·lic, sinó el crític honest que
mostra als pobles què fa el poder (no el que diu
que fa). L’Estat -qui té el poder en l’Estat- es mou
amb mecanismes aliens a l’ètica? La raó d’Estat
no entén d’ètica? Una política sense ètica és anàloga a corrupció? La moral, les morals, no són estables, la consciència ètica evoluciona individualment i col·
lectiva, i també depèn de les cultures. Però una cosa és
la variabilitat de les morals i una altra la percepció d’immoralitat cívicopolítica. Una percepció deutora en part
de Marx, Nietzsche i Freud, i les respectives sospites de
frau en el discurs moral.
I tanmateix sovinteixen els clams per vincular ètica
i política. A casa nostra, Fernández Buey va anomenar
poliètica a una certa ètica mínima pública, en sintonia
amb els Drets Humans (malgrat l’eurocentrisme, una referència clara en una ètica universal). Per cert, uns Drets
que, si es vulneren, legitimen la intervenció exterior.
Les enquestes mostren insatisfacció per la incerta qualitat de la democràcia, desprestigi institucional,
i baixa valoració del poder legislatiu, executiu i judicial.
Què diem i què fem en (administració de) justícia, immigració, promoció de la pau, dret a l’habitatge, igualtat
d’oportunitats, violència de gènere, evasió d’impostos, factures sense iva, medi ambient i hàbits de reciclatge, postveritats...? De debò sorprèn la valoració
pseudonovel·lesca del relat ètic? (vegi’s el butlletí 116 de
mientrastanto.org).
S’hi val el que-es-fotin? Nord enllà l’ètica cívica impregna més el comú (s’accedeix als transports sense
control previ de bitllet,
el terra està més net...).
“L’exigència
L’exigència és l’ètica per
és l’ètica per
ella mateixa, l’imperaella mateixa,
tiu categòric de Kant,
l’imperatiu
que no depèn o remet a
res exterior a ell. És l’escategòric de
tatus humà adult d’acKant, que no
tuar com cal no pas per
depèn o remet
un premi -la felicitat- sia res exterior
nó per ser digne de ser
a ell”
feliç.
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La caritat,
puntal de l’islam
La caritat, en la seva possible mesura, és una obligació per a tot
musulmà, ja que el veritable amo de totes les coses no és la
persona, sinó Déu. A través d’aquesta pràctica s’obtenen dos
objectius: el creient es purifica i la societat es reequilibra.

DUES
PARAULES

L

a caritat - que en algunes cultures
religioses i en altres moments històrics s’ha anomenat almoina, tot i que
i actualment s’aposta més pel terme
donació-, és un element comú i destacat en la majoria de religions. Però
en el cas de l’islam adquireix una dimensió especial perquè forma part
dels cinc pilars fonamentals, concretament el tercer. “A l’islam, la caritat no només es recomana, sinó que és considerada
una obligació; és a dir, no es considera una
despesa, sinó una inversió espiritual per
part del donant”, explica Soraya El Farhi,
membre de l’Associació Cultural Al-Ouhada de Mataró. Ara bé, encara que la caritat
és una obligació per a tot musulmà econòmicament estable – ja que ha estat beneït
per Déu amb aquest privilegi- “ha de ser
impersonal, no se’n pot fer ostentació ni
pot esdevenir humiliant per la persona
que la rep; perquè només a Déu se li han de

rendir comptes”. Així, doncs, no és estrany
que la caritat obligatòria a l’islam –pràctica que es va establir a partir de l’any 630–,
s’anomeni zakat o sadaqa, que significa literalment “purificació”.
Es tracta d’una costum que amaga dues premisses: el veritable amo de totes les
coses no és la persona, sinó Déu; i a través de la caritat s’equilibra la societat. Ara
bé, com que no tots els musulmans tenen
el mateix poder adquisitiu s’estableixen
uns paràmetres: “Les persones solvents
han d’entregar el 2,5 per cent anual dels
seus estalvis i actius mentre que les famílies senzilles una quantitat que s’estableix
abans del final del Ramadà. Enguany, cinc
euros per cada membre”, explica la Soraya.
I aquests diners, gestionats per la pròpia
comunitat, tal com dicta l’Alcorà –encara
que en el llibre sagrat es parla de “pobres,
orfes, viudes, presoners i esclaus”– sempre
es destinen a la gent sense recursos.

A l’Islam existeixen dues paraules
per fer referència a la caritat. Per
una banda, la sadaqa o sádaqa (en
àrab, caritat), paraula que s’usa
per definir una almoina voluntària
i que abasta qualsevol acte de
donar per compassió, amor,
amistat, deure religiós o generositat. És una virtut de l’islam, que
pot adoptar moltes formes: donar
diners, ajuda física per construir
una casa, preocupar-se dels altres
mitjançant diàleg, etc. I, en canvi,
més específic és el zakat, almoina
personal i obligatòria; el tercer,
entre els cinc pilars de l’islam.
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HISTÒRIES DE PAU

Vaga de sexe
contra la guerra
Les dones, des de temps
antics, han aplicat una
arma eficaç per acabar amb
els conflictes, en general
protagonitzats pels homes:
l’abstinència sexual.

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

L

es lluites per la pau han tingut en les
dones una força inigualable, des de
fa molts segles. D’elles és una de les
propostes més originals que s’han
pogut convertir en mesura eficaç de
pressió cap als homes que feien les
guerres, quan van decidir condemnar-los a les anomenades “vagues
de sexe”. Aquestes, moltes dones les protagonitzaren no només contra les guerres que feien els homes sinó també per a
la conquesta de drets o la superació de desigualtats. El dramaturg grec Aristòfanes
ja va popularitzar en la seva comèdia Lisístrata, una d’aquestes campanyes inspirant-se en la guerra del Peloponès, que
enfrontava a mitjans de segle V aC, les
ciutats-estat d’Atenes i Esparta. La peculiaritat d’aquest cas era doble, ja que
més enllà de l’original mesura de pressió
antibel·licista, les dones que participaven

provenien d’ambdós bàndols enfrontats,
la qual cosa era una gran novetat en el conflicte. En una època com la Grècia Clàssica,
on la dona estava poc valorada i els nivells
de desigualtats de gènere eren enormes,
sobta com aquestes van poder apoderar-se tant fins al punt de convertir l’abstiència sexual en una eina valuosíssima,
que va fer desistir als homes del combat.
Aquesta genuïna proposta grega no
quedà oblidada en el passat sinó que arriba fins a l’actualitat. Molts casos demostren la seva viabilitat al llarg de la història,
però un de recent és prova de la seva força. L’activista pacifista liberiana Leymah
Gbowee, que va guanyar el Premi Nobel de
la Pau el 2011, creà l’organització Women
of Liberia Mass Action for Peace. El grup,
format per dones musulmanes i cristianes
que volien aconseguir la pau al seu país, en
guerra des de 1989, va promoure diferents
campanyes de denúncia i de pressió política i social, però l’activisme més atrevit i
eficaç fou el que impulsaren declarant-se
en ‘vaga de sexe’ fins que els seus marits
no acabessin amb la guerra civil. I el cert
és que el conflicte a Libèria finalitzà al cap
d’un any d’iniciar-se aquesta radical campanya, reconeixent els experts i testimonis locals la responsabilitat que contingué aquesta llarga acció en el desenllaç del
conflicte. Gbowee va declarar oportunament que “el sexe pot ser quelcom exòtic,
però fa que els homes pensin”.
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EL CONTE

SANDRA FREIJOMIL
Il·lustrat per

JUDIT NAVARRO

O

L’anguila

bre l’estoig i en treu un llapis Staedtler del número
dos amb la part de dalt masegada. Llegeix l’enunciat,
veu endins, mentre es mossega el llavi de baix i estreny
les celles. El torna a llegir, aixeca el cap, observa la resta
de companys escrivint a la fitxa i la mestra que vaga la mirada per l’aula. Torna a ensotar el cap al text,
rellegeix, prova d’escriure alguna cosa però no se’n
surt. No sap què ha de fer.
Rosega el llapis, li queda un tros de fusta prima
a la llengua i l’escup tot seguit. La mestra l’observa,
s’hi acosta, li aparta el llapis de la boca, treballa, li
murmura a cau d’orella.
Li sembla que té una anguila a la panxa que s’arrossega amunt i avall. Mou el cul a banda i banda de
la cadira, aixeca un peu, el posa sota el maluc, el baixa, s’agafa el puny de la bata, el xupa, li deixa la llengua aspra, desitja que sigui l’hora del pati per sortir
fugint.
La mestra s’acosta de nou. “Què passa? Per què
no treballes? No ho entenc”. I ho diu amb un fil de veu
tan prim que la mestra nega amb el cap, atansa l’orella vora seu. “què dius?”. I ell enrojolat i amb l’anguila
de la panxa fent cabrioles, repeteix: “No ho entenc”.
“No ho entens”, exclama la mestra i ell l’odia,
perquè la nena que seu al seu costat s’ha tombat i
ha mirat amb una cara que diu, no entens això tan
fàcil? La mestra li llegeix l’enunciat, li explica, ell està tan vermell i tens, que necessita tres lectures i
dues explicacions per arribar a comprendre. Fa que

sí amb el cap quan la mestra li diu, “ara sí?”. I ell tot
just fa el gest perquè no li surten ni la veu ni les paraules. La mestra s’allunya però fa mitja volta, torna i afegeix aquell incisiu, i “estigues quiet que si no,
no faràs bona lletra”.
Ell s’empassa l’anguila perquè no surti desbocada per la gola i empastifi la taula, el full i la carpeta.
El peu li va amunt i avall i no pot aturar-lo. No pot estar quiet.
Com dir a la mestra que ell ho vol fer bé, però que
no pot, que les cames se li mouen, que les paraules
s’enjogassen i les lletres belluguen i canvien de lloc.
Com li explica que no és que ell no ho vulgui, sinó alguna cosa que no li ho permet i que, com més s’hi encaparra, més se li belluguen les mans i els peus, l’anguila que branda amunt i avall i les dents serrades
que roseguen el llapis per tenir alguna cosa a fer.
Esbufega, la mestra l’observa amb ulls fixos rere el vidre de les ulleres, fa que no amb el cap, ell
queda quiet i rígid, treu la llengua, se la mossega,
s’empassa el rajolí de sang que s’ha fet, escriu una
paraula i una altra, pensa que, si no està ben fet, almenys hi haurà alguna cosa escrita. La mestra passeja pel seu darrere, revisa el full, demana, “què hi
diu aquí?”. I ell fa que no, que no ho sap. “Ho acabes
d’escriure”, afegeix ella, però ell diu que no, que ja
no ho recorda i és cert que no ho recorda, però no
sap com dir-li que no ho recorda, com les cames, que
no sap aturar-les o l’anguila que el mareja per dins.
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IMATGE EN
CREIXEMENT

“Sempre podem
triar a quin tren
pujar... i sobretot
de quin hem de
baixar!”
Miquel Lleixà
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al seu compte d’Instagram una instantània
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