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Editorial

Tenir fills o no
tenir-ne. Aquesta
és la qüestió

A

quest darrer mes de novembre, onze mil científics de 184 països diferents han subscrit un manifest en el qual insisteixen
en la gravetat de l’emergència climàtica i plantegen sis mesures urgents per fer front a aquest fenomen. Una d’aquestes mesures proposada per la comunitat científica, concretament la sisena, se centra en la sobrepoblació mundial: els
experts insten a estabilitzar la població mundial, que segons
les darreres estadístiques augmenta en més de dues-centes
mil persones per dia, fent ús de mesures que garanteixin la justícia
social i econòmica.
Sobre aquesta mateixa teoria, aquests darrers mesos s’està expansionant amb molta força el moviment internacional BirthStrike,
liderat per la cantant anglesa Blythe Pepino. Aquest moviment el
formen homes i dones que han decidit no tenir fills en resposta a un
suposat “pròxim col·lapse climàtic i de la civilització”. Si observem
el planeta, realment qui vol portar nens a un món tan miserable?”, es
pregunten aquests “vaguistes del naixement”. És just condemnar
els nostres fills a viure en aquesta realitat? Segons els seguidors del
BirthStrike res consumeix més carboni catorze que un home del primer món, per tant, per què contribuir al problema del canvi climàtic
sumant encara més gent?
Aquest moviment deixa clar que no condemna qui decideix construir una família, però deixa una pregunta molt impactant sobre la
taula: en el context actual, és moralment qüestionable tenir fills? I,
en conseqüència, aquesta pregunta obre un gran ventall de moltes
altres reflexions: Quines raons hi ha darrera de la reproducció humana? La reproducció continua sent en el segle XXI una pressió social?
Si hi ha ciutadans que rebutgen la reproducció s’han de fer càrrec
dels costos dels fills dels altres? És més justa una societat que limiti la procreació en nom de la igualtat? Un tema complex respecte el
qual en aquest número intentarem trobar algunes respostes.

maria coll
i joan salicrú
Codirectors de Valors

LA Proposta del mes

“Volem posseir
l’altre i acabem
desposseintnos a nosaltres
mateixos”
Marta Segarra
Catedràtica de Literatura de la UB

El 16 de desembre, el CCCB,
convida dues referents en
pensament feminista per parlar
d’igualtat i llibertat: Fina Birulés,
professora de Filosofia a la UB, i
Marta Segarra, catedràtica de
literatura francesa i d’estudis de
gènere a la UB i cofundadora i
directora del Centre Dona i
Literatura.
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L’actualitat comentada

BEGOÑA ROMÁN

Professora d’Ètica (UB) i presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya

Els cementiris viuen
per Tots Sants el dia
més concorregut

Barcelona Pensa: el
festival que apropa la
filosofia al carrer

El PSOE guanya, Vox
es dispara i Ciutadans
s’enfonsa

Georgetown
indemnitza els hereus
dels esclaus

ots Sants és el dia que
els cementiris reben
més gent. Com que cada cop s’enterra menys
i la pràctica de la religió
perd adeptes, suposo
que el costum d’anar al
cementiri s’anirà extingint. Malgrat tot, seguirem morim. En aquest sentit, seria bo
resignificar els dies i els ritus,
com ara aquest de celebrar un
dia per a rememorar els morts.
Pot ser viscuda com una forma
de reconciliar-nos amb la nostra condició mortal i una mostra de gratitud vers els qui ens
van donar una oportunitat sobre la Terra. Els epicuris i els estoics recomanaven pensar que
avui podia ser el darrer dia de la
nostra vida, perquè consideraven la mort un bon criteri per a
jerarquitzar els projectes i endreçar la vida. Aquest ritus de
Tots Sants a l’inici de la tardor,
pot esdevenir una bona forma
de celebrar que, malgrat la vulnerabilitat que ens constitueix com a humans, encara estem vius. També la mort mereix
un dia en el calendari, un dia de
gratitud, de memòria i de lligams, per saber-se i sentir-se
part de la tradició de la vida.

l tercer dijous del mes de
novembre, la UNESCO
va proposar celebrar el
dia mundial de la filosofia. Per això en aquestes dates, i durant tota la setmana del 18 al
23, la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona ha promogut el VI Festival Barcelona Pensa. S’han
organitzat tot un seguit d’activitats ben variades: cafès filosòfics, pensar a través del cinema, el teatre o la fotografia;
presentació de llibres, taules
rodones, conferències, etc.. Hi
ha actes públics per a totes les
edats i en diferents formats.
Com s’anuncia al programa
del festival, s’aposta pel dret a
la filosofia com a tret fonamental d’una cultura crítica i participativa. Es tracta de difondre,
transmetre i apropar la filosofia, de donar a conèixer a qui
estigui interessat, sobretot fora de la Facultat, com i què es
fa filosòficament, fidel al desig
de pensar junts i contagiar-nos
la passió pel saber.

em votat de nou, en el
meu cas, amb un veritable desig de constatar que les coses es
mouen, que finalment
es desenquista el panorama polític. La sensació d’espera, em començava a pesar i, fins i tot,
a desesperar. La pujada de
Vox ens hauria de fer pensar
i, sobretot, reaccionar. Potser
quan ningú diu res diferent,
aquell que marca la diferència,
fa propostes (ni que siguin retro) i no té res a perdre, acaba
sent el que més content està.
Així com a la tardor cauen les
fulles dels arbres, cal una profunda renovació dels partits.
Criticar els polítics és fàcil, però més enllà de les persones,
cal sacsejar mentalitats i estructures de partit. Per construir els objectius són cabdals
i aquests, en polítiques públiques, es legitimen per atendre
les necessitats de la vida quotidiana de la gent: serveis públics de qualitat, habitatge,
feina, pau. Sense confiança i
sense esperança, impossible.
Però calen raons i accions per
confiar sense desesperar-nos.
Si menys no, jo no vull més del
mateix.

l 1838 els jesuïtes van
evitar la fallida de la
Universitat George town, als Estats Units,
venent-se 272 esclaus.
Fruit de la pressió d’alguns estudiants, exestudiants i professors,
Georgetown ha creat un fons
de reparacions de quatrecents mil dòlars anuals per
saldar part de aquest deute
històric. El problema és que el
fons no es finançarà amb una
nova taxa ad hoc, sinó amb les
típiques campanyes de captació de fons. Els estudiants
mobilitzats han criticat la mesura al·legant que es tracta de
justícia, no de caritat. En efecte, reparar els mals del passat
ens obliga a la justícia intergeneracional, és qüestió de dret
i deure moral, no de practicar solidaritat emocional i de
butxaca. Malgrat que tard, cal
compensar amb polítiques de
reconeixement. Tant de bo
que aquí, nosaltres també sapiguem fer memòria: mai és
tard si la justícia arriba.

T E H E

Jordi
Cussó

Àngel
Castiñeira

Maria Rosa
Buxarrais

Begoña
Román

Il·lustrat per

visualomelette
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L’entrevista

“La doble criminalització
de les preses avui encara
existeix. Ser dona pobra,
ser dona estrangera...
cada adjectiu que poses
després de ‘dona’
és una doble o triple
condemna”
Elisabet Almeda
El sistema penitenciari és un reflex de la societat.
Viure a la presó no és fàcil, però encara ho és menys
si ets dona. Quina realitat s’amaga dins les presons de
dones? Elisabet Almeda és sociòloga, catedràtica de
la UB i autora de diferents llibres sobre aquest tema.

laura cera
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L

es dones representen només
un 6,82 per cent de la població reclusa. Hi ha un perfil genèric de dona a les presons de
Catalunya?
Més enllà del percentatge, sempre m’agrada subratllar el nombre concret de dones que hi ha a
les presons catalanes perquè són
persones: 592 dones. El perfil general d’aquestes dones és el d’exclosa. La majoria de dones que hi
ha a les nostres presons són pobres, de nacionalitat estrangera –sobretot d’Amèrica Llatina i cada vegada més d’Europa de
l’Est–, mares soles que encapçalen famílies monoparentals, dones que han sofert
violència de gènere, que han delinquit per
raons de pobresa i que generalment han
estat acusades de delictes contra la salut
pública –temes relacionats amb el tràfic
de drogues o el contraban, algunes han fet
de “mules”– o contra la propietat –petits
atracaments o robatoris–.
Una altra dada: un 80 per cent de les dones empresonades a Espanya ha patit
algun tipus de violència.
Totalment d’acord. Una gran part de les
dones preses aquí i arreu del món ha patit
prèviament violència masclista a l’àmbit
familiar, en el lloc de treball, institucional,
al carrer... Han estat, des de joves, víctimes de moltes violències. Són dones que
ja havien estat excloses dels mecanismes
de la societat del benestar i ho tornen a ser
quan entren a la presó. Són dones que han
patit molts tipus de violència al llarg de la
seva trajectòria vital.
Dones pobres, estrangeres, víctimes de
violència... i mares. Un 48 per cent de les
preses catalanes tenen fills. Les presons
catalanes estan preparades per gestionar els vincles familiars?
La maternitat a les presons és un tema
clau. La família és l’únic suport que tenen moltes dones, per això és molt important mantenir aquest vincle. La majoria
de preses tenen fills i la majoria són menors d’edat. A Catalunya, només la presó
de Wad-Ras té un departament maternal,
on hi ha una quinzena de dones. Dones que
han de complir certs requisits i que tenen
fills menors de tres anys, la qual cosa suposa una discriminació respecte les altres.

Perquè la resta de dones no viuen amb
els seus fills...
No. Generalment els fills són cuidats per
altres familiars; per això és tan important
que els fills o filles puguin anar a veure la
mare assíduament i evitar que el vincle es
trenqui. La maternitat és un dels temes
que preocupa més les dones que entren a
les presons. Privem les dones de llibertat,
però no les hauríem de privar del dret de
ser mares i de mantenir el vincle amb les
seves famílies. En cap cas, poder veure o
no veure els fills no hauria de ser un premi o un càstig per haver tingut bona o mala conducta. I això passa.
De fet, parlem de presons de dones, però, a Catalunya les dones es reparteixen
en cinc centres i cap és exclusivament
de dones.
Aquest és un altre problema. Pels funcionaris i per les pròpies recluses, les presons exclusivament de dones funciones
anirien més bé. A Catalunya només teníem una presó de dones, Wad-Ras, però ara
també hi ha homes (297 homes i 260 dones). Totes les presons són compartides:
a Mas d’Enric, hi ha 763 homes i 37 dones;
a Puig de les Basses, 723 homes i 45 dones;
a Ponent, 574 homes i 36 dones; a Brians
I, 1.016 homes i 178 dones... Ara, a Catalunya, no tenim cap presó només de dones!
Des de la Direcció General de Serveis Penitenciaris s’ha dit que es faria, però no es
fa. Una presó de dones és necessària perquè en els centres penitenciaris mixtes, el
mòdul de dones acaba sent la berruga del
gran centre i els recursos (formació, oci,
personal...) es dediquen més a la població
masculina, que òbviament és majoritària.
Les primeres presons de dones són del
segle XVII. Aleshores estaven pensades perquè les dones de mala reputació
“tornessin al bon camí”. En certa manera, encara tenim aquesta visió moralista
de les recluses?
Sí. Aquesta idea prové dels criminòlegs
positives de finals del segle XIX. El psicòleg Cesare Lombroso deia que la dona delinqüent era pitjor que l’home, perquè ella
havia transgredit la llei penal, però també la seva condició social femenina. Des
d’aquest punt de vista la funció de la presó
era domesticar i disciplinar la dona, portar-la novament cap el bon camí (ser bona

mare i bona esposa). Aquesta doble criminalització de la dona avui encara existeix.
Ser dona pobra, ser dona estrangera, ser
dona d’una nació oprimida... cada adjectiu
que poses després de “dona” és una doble
o triple condemna.
El tracte dels funcionaris és diferent
respecte un home i una dona?
Depèn. En una presó hi ha molt tipus de
funcionaris. S’ha fet una reforma, però encara falta més perspectiva de gènere en la
formació dels funcionaris penitenciaris.
Els funcionaris haurien de tenir en compte les problemàtiques dels diferents col·
lectius i les problemàtiques de les dones
són molt concretes. Els funcionaris també
estan abduïts d’aquesta idea que la dona
s’ha desviat del seu rol.
L’apoderament de la dona està a l’ordre del dia i a Catalunya hem tingut diverses conselleres de Justícia. Per això sorprèn que a les presons de dones
només s’hi facin cursos de tall i confecció, brodats, cuina, estètica, cosmètica,
perruqueria...
Les presons es canvien amb petites coses. Quan la gent està privada de llibertat
té una altra concepció del temps, per això
és molt important organitzar bé aquest
temps. I les activitats penitenciàries han
de ser enfocades a la reinserció i han de
tenir un enfocament de gènere. Fa molts
anys que estem treballant sobre les presons de dones, però aquest tema sempre
ha estat molt oblidat; per això ara cal aprofitar la realitat que viu el país i la feina que
des de les presons estan fent l’expresidenta del Parlament, la Carme Forcadell, i l’exconsellera, Dolors Bassa.
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el perfil

Jane Fonda:
la coneguda
actriu torna
a les barricades
amb 81 anys
Ramon Radó

V

a ser model abans que actriu i,
als seus 81 anys, encara és una
icona de la moda. Però Jane
Fonda ha anunciat que ja no es
comprarà més roba. Un abric
vermell que li va costar 500 euros de rebaixes és l’última peça que ha adquirit; creu que hi
ha un excés consumisme i no
és necessari continuar comprant coses.
I amb aquest abric vermell
se’n va cada divendres a les protestes davant del Capitoli de Washington per reclamar una acció immediata contra l’escalfament global. Inspirada per la jove sueca
Greta Thunberg, que va alertar que el planeta estava en flames, Fonda ha fundat el
grup Fire Drill Fridays, és a dir, el simulacre d’incendi dels divendres.
El cinquè dia de la setmana, ella i altra
gent es concentren davant del Congrés
nord-americà per demanar als polítics
que impulsin l’anomenat “Green new deal”
i apostin per les energies renovables netes
en comptes dels combustibles fòssils. En
poc més d’un mes, ja l’han detingut quatre

“Més enllà de
l’oposició a la
guerra, Hanoi Jane
-sobrenom de
l’actriu- fa dècades
que es rebel·la
contra tot tipus
d’injustícies”

vegades. I a totes les fotos surt emmanillada amb el seu cridaner abric vermell.
Nascuda en una família admirada arreu del món, amb un cognom mític en la
història del cinema, Jane va tenir una infantesa traumàtica: la seva mare es va suïcidar i el seu pare va pressionar-la fins a
inculcar-li rebuig al seu propi cos. D’adolescent va patir bulímia i, amb 18 anys, la
seva madrastra va fer-la fora de casa. I, des
de ben jove, s’enfronta a l’ordre establert.
No és la primera vegada que la detenen. El 1970 van arrestar-la a l’aeroport de
Cleveland per unes pastilles que portava a
sobre. En realitat, aquelles pastilles eren
les seves vitamines i tothom va sospitar
que el motiu ocult de la detenció eren les
seves posicions polítiques.
La seva oposició a la guerra va fer-la
viatjar fins a Vietnam del Nord i entrevistar-se amb l’exèrcit que lluitava contra els
Estats Units. Les fotos d’ella somrient al
costat de líders vietnamites i armament
de guerra no van agradar gens al seu país:
la van acusar de traïció i la van batejar amb
el malnom de “Hanoi Jane”.
Però, més enllà de l’oposició a la guerra, Hanoi Jane fa dècades que es rebel·a
contra tot tipus d’injustícies. Dels Panteres Negres a l’ecologisme, Fonda ha batallat pels drets civils, els nadius americans
o les víctimes d’assetjament sexual. I ho ha
fet de les maneres més curioses, fins i tot
fent servir com a arma la gimnàstica. Els
seus famosos vídeos tutorials d’aerobic van
servir-li per finançar algunes de les causes
polítiques per les quals lluitava. De fet, “En
forma amb Jane Fonda” és, amb 17 milions
de còpies, el VHS més venut de la història.
Ara, a punt de fer 82 anys, ha aprofitat que és a Washington rodant la sèrie
“Grace&Frankie” per dur les seves idees
fins al cor del poder: “que em detinguin és
la manera com faig servir la meva fama per
difondre el missatge que ens enfrontem a
una crisi que afecta directament els nostres fills i néts”.
La seva icònica imatge amb el puny alçat a la foto policial quan l’acabaven de detenir fa quasi 50 anys ha deixat pas a les
fotos somrient mostrant les mans lligades amb una brida i abandonant el Capitoli escortada per policies, detinguda per
desobediència a l’autoritat. Potser és que
les velles guerreres no abandonen mai la
trinxera.
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Professor de Filosofia moral i política de la UAB

E

La comunitat ideada

l nacionalisme és un invent de principis del segle XIX, diuen els historiadors contemporanis.
Sota una perspectiva simplista de les coses,
per tant, costa imaginar com es devien sentir
de perduts des del punt de vista identitari els
individus durant els milers d’anys d’història
i prehistòria de la humanitat abans d’aquesta data. És clar, sabem que hi havia altres identitats col·
lectives, però no eren la nació. Hom identificava amb la
tribu, el clan, la família, el gremi, la ciutat, la classe social, el gènere, l’ètnia, i altres formes de pertinença social
que dotaven de sentit col·lectiu als individus i els atorgaven un lloc en el món, fins i tot una transcendència; i, en
molts moments, també una presó, cal dir-ho tot, perquè
no hi ha res tan ofegant com una comunitat que fiscalitza
el que fem i el que som.
Per això, la Il·lustració que apareix a finals del segle
XVIII esdevé un canvi tan rotund en la vida de les persones en posar en qüestió tota identitat social que asfixia la
individual, culminant la tasca que havia començat amb el
Renaixement i la Modernitat. Perquè la modernitat volia dir, entre d’altres coses, això: la col·locació de l’individu en el centre del món, amb els seus drets, la legitimitat
dels seus desigs, el trencament de tots els lligams socials
que empresonaven el talent, les aspiracions individuals
i la mateixa felicitat; però també la seva soledat i confusió en el món cada vegada més complex que estava naixent. El filòsof Kant es va referir a aquesta transformació
cultural i cognitiva com el pas de la minoria a la majoria
d’edat de la humanitat, i Kafka, anys més tard, a través
de les seves novel·les a mig camí entre la realitat i la fantasia, va descriure la desorientació vital de l’individu modern com una estranya i sobtada metamorfosi en un escarabat horripilant.
En un ambient de desconcert i desarrelament, resulta fàcil entendre el naixement de la nació i els nacionalismes. Per bé i per mal, aquests s’han convertit en el paradigma polític de la identitat comunitària, de manera que
qui no té nació no sembla tenir ni origen ni destí, i la nació
que no té un estat polític que la visibilitzi sembla abocada a una humiliant marginació.
Tanmateix, la identitat nacional no està lliure dels mals
que afecten a tota identitat social. A les moltes cadenes
identitàries que encara queden per trencar (el gènere, la
raça, la classe social...) hi hem de sumar el nacionalisme.

El nacionalisme identitari va en contra de tots els intents il·lustrats d’alliberament i emancipació individuals,
i rema a favor de la obediència cega al grup, del càstig a la
diferència i la dissidència (els botiflers, en llenguatge actual), i de la desconsideració (a voltes deshumanització)
dels “altres”; en definitiva, ens retorna a la minoria d’edat
de la humanitat. No hem d’oblidar que el nacionalisme és
excloent per definició: un nacionalisme obert i acollidor
porta de pet cap a l’auto-dissolució en alguna forma de
cosmopolitisme, llevat que ser obert i acollidor no sigui
més que una trampa de l’assimilacionisme.
I que quedi clar: el poble (sigui el que sigui això de poble) té dret a auto-governar-se fins i tot en un món d’obligades sinèrgies globals; però si fundem aquest dret en
el nacionalisme, o l’ataquem des d’ell, no només estem
confonent la lluita pel poder amb les identitats, sinó que
també estem ofuscant la noble tasca il·lustrada d’alliberar els individus de tots els grillons socials, inclosos els
del nacionalisme.
La llibertat, la igualtat i la fraternitat són i sempre seran drets individuals, i els estats (nacionals o plurinacionals) seran bons o dolents pel respecte fratern que donin
a la igual llibertat de tots els individus.
Àngel Puyol és professor de Filosofia
moral i política de la UAB

“La llibertat, la igualtat
i la fraternitat són i
sempre seran drets
individuals, i els estats
seran bons o dolents
pel respecte que donin
a la igual llibertat de
tots els individus”
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dilemes ètics

Nen o nena.
Qui decideix?
Una parella divorciada de
Texas no es posa d’acord
sobre si el seu fill de set
anys ha de canviar de sexe.
Un jutge ha de prendre
aquesta decisió? Qui vetlla
pels drets de l’infant?

soraya Hernández

L

es dificultats amb les quals es
troben els pares i mares divorciats en relació a la custòdia dels
infants generen un ampli ventall
de processos de presa de decisions: l’escola, la religió, les activitats extraescolars... Per això sovint es proposa una mediació o,
fins i tot, la intervenció judicial,
quan ambdós tutors legals tenen
opinions diferents i no són capaços d’arribar a acords sobre un
tema important. I aquest és el cas d’un pare i una mare de Texas (EUA) que es troben en un procés legal que ha estat notícia
per la seva controvèrsia i mediatització.
L’Anne i en Jeffrey es van separar al
2016. Segons els mitjans de comunicació,
en la sentència de divorci el poder de decidir sobre l’educació i els temes de salut
del fill, en James, es concedeixen a la mare. Malgrat això, el pare segueix present de
forma activa a la vida del nen, que als set
anys expressa conductes considerades típiques del gènere femení i per això la mare
el comença a anomenar Luna. És en aquest
moment que el pare, argumentant que s’està segrestant la infància d’en James, inicia
una batalla legal.

80%

Durant mesos ambdós progenitors
fan valer els seus drets: el fill es diu James
quan està amb el pare i Luna quan està
amb la mare. En Jeffrey pensa que el nen
és massa petit per prendre decisions, que
només està experimentant i jugant, que és
la mare la que vol una filla i, per tant, l’inici
d’un canvi de sexe amb medicació hormonal pot ser perjudicial. D’altra banda, l’Anne té clar que la Luna sempre ha estat una
nena i que ha de prevaldre la seva identitat al sexe biològic. Aleshores comencen
les denúncies creuades i la recerca de la
custòdia en exclusiva, fins que una jutgessa dictamina: els pares s’hauran de posar
d’acord.
Abans d’arribar a aquest punt el pare
inicia una campanya a les xarxes socials
en la qual demana ajuda a la comunitat i a
les institucions religioses. Són diversos els
sectors conservadors del país que li donen
suport. Al mateix temps, al costat de la
mare, grups a favor de la llibertat d’elecció
de sexe en els menors també es fan sentir.
Mentre, en James/Luna és explorat i valorat en diverses ocasions per psicòlegs, pediatres i psiquiatres.
El debat passa a la societat. D’una banda, els defensors de les teories queer i del

Suïcidi de
transsexuals
Més del 80 per cent dels
menors transsexuals pensen
en suicidar-se, més del 40 per
cent ho intenten i prop del 7
per cent ho aconsegueixen.
Des d’aquest col·lectiu
asseguren que les principals
causes són el rebuig familiar,
l’assetjament escolar i de
l’entorn, els obsolets i el
model d’atenció sanitària.

postmodernisme asseguren que tant el sexe com el gènere són construccions socials i culturals, per tant, podem definir qui
som, amb multiplicitat de possibilitats,
evitant el binarisme i facilitant que els infants puguin fer transicions ja que neguen
el sexe com una realitat física. D’altra banda, hi ha els defensors del feminisme i del
model de l’evidència científica, que parlen
del sexe biològic, de la realitat de ser home
o dona des del naixement i de la importància d’abolir la construcció del gènere.
Sigui com sigui, aquest cas ens presenta multiplicitat de qüestions ètiques. Inicialment el debat ja conegut sobre qui dels
dos tutors legals ha de prendre decisions
quan hi ha desacords i com el context sociocultural influeix en els jutges per resoldre
conflictes greus. També cal posar el focus
sobre els dret dels infants a ser escoltats i
a prendre decisions sobre el seu propi cos
i els conflictes ètics que se’n deriven. Tampoc podem oblidar les polèmiques sobre
les teories de gènere i els canvis de sexe en
els menors d’edat. Qui ha de decidir si serà James o serà Luna: l’infant, els pares o
un jutge? I com conjugar tots aquests aspectes per acompanyar de la millor manera els infants?
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opinió

Marta Camp
Graduada en Psicologia

El poder de les situacions
aplicava una descàrrega. Amb cada error, la descàrrega
era més intensa. Ara bé, els participants s’havien sotmès
a un experiment amb informació falsa. En realitat, l’experiment no se centrava en l’estudi dels efectes del càstig sobre l’aprenentatge de l’alumne, sinó sobre el professor i,
més concretament, en esbrinar la quantitat de dolor que
era capaç d’aplicar una persona normal a una altra simplement quan una tercera persona l’obligava a fer-ho.
Mentre l’alumne estava assegut a la cadira, el professor ho estava davant d’un generador de descàrregues
elèctriques. Es tractava d’un tauler amb trenta interruptors de tipus ON/OFF amb el voltatge indicat a cadascun
dels botons, que anaven des dels 15 als 450V. Per tal que el
professor no tingués cap dubte, a sota de cada interruptor
hi havien descrits els seus efectes: des d’una descàrrega
lleugera, fins a una que s’hi podia llegir, “perill, descàrrega
greu”. El suposat alumne en realitat era un actor que fingia rebre aquestes descàrregues. Arribades a les descàrany 1962 va ser executat Adolf Eichmann
regues de 150V, l’alumne demanada aturar l’experiment.
a Israel, home de confiança de Hitler i un
Amb els 250V, els alumnes llençaven crits d’agonia i, a pardels principals organitzadors de l’Hotir d’allà, amb descàrregues elèctriques molt més fortes,
locaust. Acusat de quinze càrrecs cril’alumne ja no emetia cap tipus de soroll.
minals, la decisió es va prendre després
Davant d’aquestes manifestacions de dolor dels alumd’un judici que va despertar l’interès innes, els professors mostraven la intenció d’abandonar la
ternacional. Durant el procés, Eichmann
prova. Però, aquí ve la part interessant, davant el dubte
no va mostrar penediment, deia que tenia la consciència
d’abandonar o administrar la descàrrega, l’experimentatranquil·la perquè les seves accions es van limitar a exedor els ordenava que l’administressin. A vegades era suficutar ordres i que, per tant, simplement va complir amb el
cient amb la frase: “Per favor, continuï”. Sorprenentment,
seu deure. 						
dels quaranta participants del primer experiment, 25 van
Una de les persones colpides per aquestes declaraobeir fins al final. Per què va ser possible arribar al punt
cions va ser el psicòleg social nord-americà Stanley Milque aquestes persones es comportessin d’aquesta magram (1933-1984). Milgram, motivat pel testimoniatge
nera? Quan la persona està obeint les ordres d’una altra,
d’Eichmann, va decidir dur a terme uns experiments soaquesta última deixa de sentir-se responsable dels seus
bre obediència a l’autoritat. Són els defectes personals o
propis actes. Per a què una persona se senti responsable
el poder de les circumstàncies allò que ens porta a efecde les seves accions, ha de sentir que és ella mateixa qui
tuar males accions? A cada sessió de l’experiment hi pardecideix sobre el seu propi comportament.
ticipaven dues persones: un era el professor i l’altre era
Com a conclusió, Milgran diu: “No es necessita una
l’alumne. El director de l’experiment els explicava que es
persona dolenta per servir en un mal sistema. La gent codisposaven a estudiar els efectes que tenia el càstig somuna s’integra fàcilment en sistemes malèvols”. És a dir,
bre l’aprenentatge de l’alumne. Aleshores, s’emportaven
l’obediència no sempre és una virtut ni un convenient.
l’alumne a una sala on l’assentaven a una cadira elèctriL’important és conrear la cultura de l’autoconeixement,
ca. Li lligaven els braços amb unes corretges i li posaven
del criteri, del discerniment deliberat.
als canells un elèctrode. Quina era la tasca de l’alumne? A
Marta Camp és Graduada en Psicologia i
l’alumne li llegien unes paraules que després hauria de repostgrau en Psicopatologia Clínica
cordar. Cada vegada que cometia un error, el professor li

L’
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Tendències

Avergonyits
de comprar
El moviment Köpskam castiga a través de les xarxes socials aquells
que “presumeixen” de les seves adquisicions i el “No buy year” anima
la gent a no comprar roba durant un any.

Judith Vives

en col·laboració
amb Finques Pous

E

n una època d’excés consumista,
en què ens hem acostumat a comprar-nos roba que pràcticament
usem i llencem, una nova tendència vol intentar revertir-ho. És
l’anomena’t Köpskam, un concepte nascut a Suècia que descriu la “vergonya de comprar”,
especialment en relació a la moda. Aquesta “vergonya de comprar” neix quan ens fem responsables davant el cost climàtic i els
problemes que per al planeta suposa estar
comprant roba constantment per complir
les tendències de la moda. I és que, segons
un informe de l’ONU, una peça s’usa de mitjana en els països occidentals entre set i deu
vegades abans de ser rebutjada.
El Köpskam castiga aquells que “presumeixen” de les seves adquisicions, per
exemple publicant fotografies o vídeos a les
xarxes socials. Aquest fenomen ha posat en
el punt de mira especialment les influencers
i les marques de moda, ja que moltes d’elles
basen gran part de la seva activitat en mostrar els productes que compren o que les
marques els regalen, a través dels unboxings i altres col·laboracions. Això les converteix en portaveus d’un model de vida basat en el consum massiu i irresponsable.
El Köpskam promou una forma d’entendre la vida totalment oposada, més amable
i, sobretot, més sostenible. I, per això, intenta reduir el consum de roba pel seu alt
cost climàtic i promou comprar només el
que es necessita, així com també anima a
adquirir roba de segona mà. A més, vol fer

UNA INDÚSTRIA
ALTAMENT
CONTAMINANT

reflexionar sobre la irresponsabilitat ecològica que representa seguir els dictàmens
de la moda i fer entendre a la indústria tèxtil
que la seva producció ha de ser sostenible.
A banda del Köpskam, a diversos països s’ha instaurat el moviment ‘No buy year’, que anima la gent a no comprar roba
durant un any, per demostrar que no cal
comprar-ne amb tanta freqüència. Segons
la UOC, el sector tèxtil és conscient que el
2030 la pressió social s’intensificarà fins al
punt d’amenaçar el mateix creixement de la
indústria. Es preveu que arribi un moment
en què aquest malbaratament estarà tan
mal vist com avui ho és no reciclar. Entre els
joves, la consciencia és gran. Segons un estudi de Nielsen de 2015, un 66 per cent de
la població mil·lennial es mostra disposada
a comprar peces amb l’etiqueta sostenible
tot i pagar més. Els experts assenyalen que
la generació Z motivarà el canvi definitiu.

La indústria de la moda és la
segona més contaminant del
planeta: produeix més emissions
de carboni que tots els vols i
transports marítims internacionals junts. Només a tall d’exemple, per a confeccionar uns
texans es necessiten 7.500 litres
d’aigua, quantitat que equival al
líquid que beu de mitjana una
persona en set anys. Segons
assenyala l’ONU, en els darrers
anys el sector de la moda ha
passat de produir dues temporades a produir-ne més de sis, per a
oferir cada dos mesos noves
peces. Avui, un consumidor
acaba llençant la roba en la
meitat del temps que fa quinze
anys. Actualment, comprem de
mitjana un 60 per cent més de
roba que fa una dècada, però
només portem una peça entre set
i deu cops abans de llençar-la.
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Xavier Serra

Professor de Filosofia a l’Institut “Carles Rahola” (Girona)

Sentir-nos segurs! I vigilats?

S

i descobreixo una càmera de seguretat pel
carrer, la saludo. Vés a saber si el pobre vigilant, que hi ha al darrere, n’obté una mica
del meu afecte. Aquell humil treballador –
home o dona, jove o gran, amb estudis o
sense... -deu estar ben avorrit. Però, i si rere aquella càmera no hi hagués ningú? Ajudo a suportar la solitud d’algú? Estic fent el cretí?
A reportatge “Big data. Ciutadans sota control”
(2015), del programa Sense ficció de TV3, el dilema era
evident: o seguretat o llibertat. Ho il·lustren les vuit-centes càmeres d’un petit poble nord-americà, on els lladregots ja no poden amagar llurs malifetes, enfront de l’esforç ingent per encriptar (i “encriptar-te”) totalment.
Voldria mirar més enllà: anar de “seguretat versus llibertat” fins a “control versus intimitat”.
Tota vida – també la meva, és inevitable – ha deixat i
deixa un rastre, unes dades: com s’elaboren? No puc no
ser a un lloc, no dir o no mirar quelcom, no triar “això” o
“allò”. És cert: “We are data”. Però, s’hi pot jugar? Quin és
el Déu que en té el permís?
Al 1984, d’Orwell existeix un instrument de vigilància
a cada llar, que està lligat a un poder centralitzat i totalitari, és l’ull del Partit i del Big Brother. Més que vigilància
–contra la “vida privada” – és una submissió radical del
subjecte i del seu pensament.
A Philosophie Magazine (octubre 2019) s’hi analitza
“La societat del control”. El tema ha coincidit amb el triat
per a la “Jornada de Filosofia de Girona” (filoara.cat/jf19),
congrés de casi 300 batxillers de set Instituts. Malgrat
que el reconeixement facial o biomètric massiu, la geoidentificació de qui sigui a zones no autoritzades o l’eficient satisfacció dels nostres desitjos, siguin sorprenents,
altres indicadors són encara més preocupants.
Per exemple, a casi ningú li importa qui som. La Marta Peirano es qüestiona: “per què em vigilen, si no sóc ningú?” (TED Talk, 2015). No ens controlen com a individus,
ni se n’ocupen persones: som “dades” i són “sistemes”.
Tan de bo, com a La vida dels altres (Henkel, 2006), hi hagués un oficial de l’Stasi, que “vigilava”. Ara no hi ha “ningú”, només algorismes que decideixen què veiem o què
rebem per a fer-nos sentir bé: la nostra vida ja no és tan
“nostra”.
Philosophie Magazine actualitza el punt de vista de
pensadors “consolidats”: a) l’optimista Leibniz (segle

XVII) recomanaria deixar-nos fascinar per les immenses arquitectures digitals, que ofereixen “el millor dels
mons possibles”; b) Bentham (principis del segle XIX)
admetria els avantatges d’obtenir allò desitjat i d’un ambient benvolent, tots ben vigilats per tots; c) Diderot
(segle XVIII) ens encoratjaria a reprendre el control, alliberant-nos dels monopolis: visca el “codi obert”!; i, finalment, d) Thoreau (segle XIX) incentivaria a desconnectar-nos de tanta informació, oposant-nos a la dispersió i
a la superficialitat.
La nostra “humanitat” és real i és inevitable: som ànima, comunicació, relacions. Emetem dades, sí; però, ho
som? Ara mateix, mentre estic llegint aquest text, ja fa
estona que no rebo “inputs”, i això em preocupa: tindré
la síndrome “FOMO”: “fear of missing out”? M’he perdut
dades o connexions?
Quina angoixa, oi?
Xavier Serra és professor de Filosofia a l’Institut “Carles
Rahola” (Girona)

“No ens controlen
com a individus, ni se
n’ocupen persones:
som ‘dades’ i són
‘sistemes’. Ara són
algorismes els qui
decideixen què veiem
o què rebem per a fernos sentir bé:
la nostra vida ja
no és tan nostra”
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Cara a cara
la democràcia A ESPANYA

— No podem fer una
crítica incondicional
de les institucions
que sigui destructiva
per a la vida pública.
— Espanya viu un
procés de degradació
parcial del sistema
molt similar al
d’altres democràcies.

alicia
garcÍa ruiz
Alicia Garcia Ruiz, doctora
en Ciències Polítiques i
Sociologia (Universitat de
Granada) i llicenciada en
Filosofia (Universitat de
Barcelona), és professora de
Filosofia Política a la
Universidad Carlos III de
Madrid. És autora de
diversos llibres i compilacions en el camp de la
Filosofia Contemporània i la
Filosofia Política. Escriu en
mitjans de comunicació com
‘El País’, ‘Letras libres’, ‘El
Periódico de Catalunya’, i ‘El
Confidencial’, entre d’altres.

josep maria
carbonell
Llicenciat en Filosofia i
Lletres per la
Universitat Autònoma de
Barcelona i doctor en
Comunicació per la
Universitat Ramon
Llull, on és degà de la seva
Facultat de Comunicació i
Relacions Internacionals. Ha
estat president de la
Fundació Joan Maragall,
màxim responsable del
Consell de l’Audiovisual de
Catalunya i diputat al
Parlament de Catalunya.

Arran de les darreres
sentències judicials i del
bloqueig polític, s’ha posat en
dubte la qualitat del sistema
democràtic espanyol. Una
acusació que s’emmarca en
un debat molt més ampli que
té lloc tant a Europa com al
conjunt del món.

moderat per

joan salicrú

Un informe recent de l’Institut
Internacional per a la Democràcia i
Assistència Electoral anomenat ‘L’estat
global de la democràcia 2019’, constata
que a Europa i al món augmenta el nombre
de països amb sistema democràtic però
baixa la seva qualitat. En aquest moment
podria semblar que Espanya s’inscrigui en
aquesta dinàmica, però de fet, aquest
informe situa Espanya entre les 21 millors
democràcies de tot el món amb els
resultats més alts en tots els àmbits que
analitza. Aquestes dades, doncs, no lliguen
amb la percepció que poden tenir alguns
ciutadans ara mateix. Comparteixen
aquesta sensació?

JOSEP MARIA CARBONELL —En primer lloc,
és important ressaltar, que malgrat alguns els pesi, Espanya és un estat de dret
i no només perquè ho diem nosaltres sinó perquè ens ho reconeixen. El Consell
d’Europa, la Unió Europea, el Tribunal Europeu... i ONG com Amnistia Internacional. Hem de començar insistint en aquesta realitat. Ara bé, hem de dir que Espanya
viu un procés molt similar al d’altres democràcies europees, i no només europees,
que és la degradació, en part, del sistema.
Un procés de deslegitimació progressiva i
de degradació dels valors fundacionals de

la democràcia liberal propis d’un estat de
dret. Això també passa a França, a la Gran
Bretanya, als Estats Units... i en menor
grau als països nòrdics. Està passant molt
als països de l’est d’Europa i no cal que digui en els països de l’Amèrica Llatina.
Alícia, quan preparàvem aquesta conversa
vostè deia que el tema li semblava “molt
necessari i urgent” de parlar. Per què?
ALICIA GARCÍA RUIZ —Té a veure absolutament amb el que acaba d’indicar en Josep Maria. Vivim en un procés molt preocupant de degradació i deslegitimació de
la democràcia. Hi ha qui ho ha qualificat
com una pèrdua d’autoritat de les institucions, entenent un concepte constructiu d’autoritat, evidentment, entès com
un respecte al caràcter públic i compartit d’aquestes institucions. És necessari
i urgent parlar d’aquesta qüestió perquè
dins aquest concepte estan precisament
apareixent extremismes de diferents signes, però tots ells coincidents en fixar la vida política com l’objectiu a abatre. Estem
tenint símptomes molt alarmants d’una
gran polarització, no només en la vida institucional sinó també en les formes en què
la gent discuteix a les xarxes socials i a la
vida quotidiana. És urgent i necessari replantejar-nos totes aquestes qüestions,
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tenint molt presents els perills reals que
tenen les democràcies contemporànies liberals, en la mesura que els moviments a
què feia referència abans són essencialment antipolítics. Penso que actualment
hi ha dos problemes: per una banda, l’amenaça antipolítica, com a fenomen de fora
de la política, i , per l’altra, l’espectacularització de la política, en el sentit que l’escenificació de la vida política cada cop està
més polaritzada i el to és més brusc. Si es
du a terme una valoració de la vida política
a partir d’aquestes escenificacions la gent
normal i corrent pot tenir una sensació de
gran degradació, que potser no es correspon realment amb el funcionament de les
institucions.
I per tant, què responem a aquestes
persones que tenen la sensació que “tot va
cada cop a pitjor”?
J. M. C. —Si em permets, abans voldria insistir en una reflexió per complementar
la reflexió de l’Alícia. Al meu entendre, un
dels temes de fons que avui afecten més
les democràcies liberals és el trencament
del pacte social vinculat al pacte constitucional del model d’Estat del Benestar especialment a l’Europa occidental. La majoria dels països europees occidentals són
fruit d’un pacte entre partits socialdemòcrates i la democràcia cristiana, amb un
model de reequilibri social, de la riquesa.
Què passa en aquests països? Que amb la
globalització els estats han perdut la capacitat de gestionar aquest tipus de pacte
-no tenen control sobre la política econòmica i monetària-; i cada cop tenen menys
capacitat per garantir aquest pacte social. I aquesta degradació de la cohesió social és un dels factors principals del nou
populisme, sigui de dretes o d’esquerres.
És el malestar del trencament de les antigues nacions-estat. Qualsevol mesura que
es prengui per reestablir una major legitimitat de les institucions, una major autoritat... passa per intentar ampliar aquests
pactes socials. La Unió Europea ha d’esdevenir un actor molt actiu per recuperar-los, necessari per la recuperació de la
legitimitat de les institucions.

I, respecte el sentiment pessimista?
J.M.C. —Sí, ara vaig a la pregunta que feies:
Europa és, junt amb els Estats Units, el
territori on hi ha més llibertat d’expressió

Però alguns elements per pensar-ho
–moments en què la justícia o l’executiu
falla- els ciutadans sí que tenen, no?
J.M.C. —Alerta, això és diferent del que ens
preguntaves abans, eh? Evidentment a
Espanya hi ha un problema amb el sistema electoral, que tot i que és proporcional
genera alguns desequilibris. També, sens
dubte, hi ha una assignatura pendent amb
el sistema judicial, que no acaba de funcionar. I no ho dic per la Sentència del Procés!
Jo, tot i que no sóc jutge, possiblement estic en desacord amb la sentència, però,
igual que Amnistia Internacional considero que ha estat un judici just, amb uns procediments emparats per la llei.

—Espanya té
una assignatura
pendent amb el
sistema judicial,
que no acaba de
funcionar. I també
un problema amb el
sistema electoral,
que té desequilibris
del món. Ara bé, també estem vivint els
aspectes negatius de la llibertat d’expressió que es produeixen quan aquesta empara la mentida. Atenció amb això, sempre hi faig molt d’èmfasi! Cal que tinguem
clar que Europa té un sistema de llibertat
d’expressió més limitat, que és derivat del
Conveni de Drets Humans de Roma. Tenim a la gran majoria de països de la Unió
Europea –excepte països com Polònia i
Hongria– un sistemes de llibertat d’expressió molt notables; no tant com als Estats Units, però molt notables. Si parlem
del sistema de llibertat d’expressió, a mi
em preocupen més les fake news que degraden els processos de discussió democràtiques que no la teòrica reducció de la
llibertat d’expressió. Per mi és més preocupant l’altre factor.

A.G.R. —Efectivament la ruptura de pacte
social és essencial i serà un factor de destrucció democràtica si no es fa res al respecte. De fet, el darrer informe de l’OCDE
assenyalava que el creixement de la desigualtat de les democràcies contemporànies serà un factor destructiu de primer ordre. Està tenint lloc una emergència d’una
cosa que jo en dic ‘polítiques de la ira’ i ‘polítiques contra la ira’. Les polítiques socials haurien de lluitar contra els motius de
la ira però estem assistint a una utilització
molt perversa dels sentiments d’ira i de
frustració per posar en qüestió el sistema
polític i aquí és on deia que tenim unes dinàmiques antipolítiques preocupants.
També, com a professora de teoria política i de filosofia política, volia afegir una
altra qüestió. Sovint em trobo amb el mateix desafiament: com ensenyar als meus
alumnes a fer una crítica ben ponderada,
crítica, de les institucions sense caure en
la paradoxa de tirar la cadena del vàter
amb el nadó dins. Noto en molts dels meus
estudiants una tendència incondicional
contra les institucions pel fet de ser institucions. Hauríem de començar a parlar,
com Kant, que parlava de les institucions
com el dur tegument que protegeix la llavor abans de néixer.
Què vol dir Kant amb aquesta metàfora
tan visual?
A.G.R. —Doncs que les institucions no són
només una carcassa sinó també una pell,
que també són una forma. Jo, a les meves classes, també ho comparo amb un
edifici; evidentment que les institucions
són reformables, evidentment que tenen
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esquerdes i cal saber on són per poder-hi
posar contraforts; però els edificis es
construeixen –almenys els gratacels- amb
un coeficient de flexibilitat precisament
per donar-los estabilitat. El que no podem
fer és du a terme una crítica incondicional
de les institucions de manera que resulti
destructiva per a la vida pública. I aquesta postura cada cop la detecto més, no només en els estudiants, sinó també en el
tipus de crítiques que es fan a la vida pública. Si no vigilem podem acabar provocant
allò que els metges tenen perfectament
definit com la diatrogènesi, que es produeix quan un facultatiu intenta curar alguna
cosa però s’equivoca en la dosi i provoca
un empitjorament de la malaltia. És allò de
“és pitjor el remei que la malaltia”. Molts
dels tons amb els quals en aquest moment
s’estan fent crítiques institucionals poden
acabar per aquí; en comptes de curar poden ser destructives i acabar fent el joc a
les formacions ultres, que venen a destruir, no a reformar.
J.M.C. —No puc estar més d’acord amb tu,
Alícia. I diré una cosa “incorrecta”, ara mateix a Catalunya, però a la meva edat ja la
puc dir. Ara, al nostre país, quan analitzo
els Comitès de Defensa de la República o
les CUP o fins i tot alguns sectors de JxCat
i Esquerra Republicana –molt més minoritaris, en aquest cas–, en les seves crítiques a les institucions hi veig la petita ànima anarquista de l’època de la República.
Les ànims dels pobles es mantenen i a Catalunya teníem apagada aquesta ànima
anarquista. I ara tot això està tornant. Les
CUP o els CDR són més anarcos que marxistes-leninistes. Sé que això ningú ho diu
però jo com a observador de la vida política del meu país ho he d’afirmar. I això francament és molt perillós.
A.G.R. —En el transcurs de la història els
moviments anarquistes han proporcionat dosis saludables de crítica, però no
crec que estiguem en un moment d’aquest
to. Aquestes crítiques avui s’estan convertint en munició pels extrems de l’arc
parlamentari.
La repetició d’eleccions en els últims
quatre anys i el posterior bloqueig que es
genera és un símptome d’incapacitat de la
classe política? O pel contrari vivim en un

context en què la negociació, el pacte, les
converses... s’han convertit en un anatema,
precisament per la polarització política que
vivim?
A. G.R. —Jo diria que aquest fenomen que
assenyales és indicatiu d’una incapacitat
de la classe política no només per pactar
sinó per fer alguna cosa diferent al que en
podríem dir una “política-espectacle”. És
a dir, no crec que hi hagi una incapacitat
política per arribar a acords, tota la vida hi
ha hagut persones en els partits encarregades de fer funcionar la maquinària de les
negociacions des de posicions no visibles.
El problema és que avui els partits s’han
lliurat a una dinàmica d’espectacle, d’escenificació excessiva, que els fa fer política
comunicativa més que política real. Amb

— Avui a Espanya
els partits
s’han lliurat a
una dinàmica
d’espectacle,
d’escenificació
excessiva, que
els fa fer política
comunicativa més
que política real.

això vull dir que parlen per al seu públic i
en certa mesura, com les caricatures dels
actors histriònics, es deuen al seu públic.
Sembla que hagin dimitit de prendre responsabilitat perquè sovint declaren que
“jo no prenc x o y decisions sinó que compleixo un mandat”. I això els col·loca en una
posició de manca d’autoritat i de manca
d’iniciativa política; tot és sempre traslladat en última instància als que hi ha darrere del “mandat” (que per cert mai està del
tot clar quin és).
En referència a la segona qüestió que
apuntes, jo diria que són un anatema relatiu. Precisament perquè s’ha convertit en
un lloc comú aquesta idea de què “cal dialogar” sense que ningú es molesti exactament en determinar els punts concrets
sobre els quals tindria lloc aquest diàleg
tan desitjat. Sembla que no interessa baixar als detalls, amb la qual cosa el “diàleg”,
que sens dubte és un valor crucial, queda buit de contingut pràctic i relegat als
llimbs de les bones intencions. Amb això
no es va enlloc, especialment quan la polarització mateixa impedeix que es baixi a
punts concrets. Es demana dialogar però
quan es planteja un diàleg real llavors es
posen condicions impossibles perquè es
produeixi. És un contrasentit.
J.M.C. —Hi ha dues raons que expliquen la
repetició d’eleccions. La primera raó és
evidentment la fragmentació del vot electoral a Espanya i a Catalunya: hem passat en els darrers anys d’un sistema amb
dos partits hegemònics a un sistema molt
més plural de representació política. Això és un fet incontestable. La segona raó,
i tal vegada la més important, és la nostra
manca de cultura política democràtica i
per tant la manca de capacitat de diàleg i
d’entesa amb el diferent. Hem de tenir en
compte que a Catalunya i Espanya tenim
una democràcia francament jove. I cal recordar que la democràcia és molt més que
unes normes jurídiques; la democràcia és
també una cultura. Una cultura de respecte, d’escolta, de reconeixement de l’altre i
de manera molt especial de les minories. I
això s’ha de situar en un marc internacional on l’autoritarisme voldria substituir al
diàleg i a la democràcia, on el hard power
sembla substituir el soft power on el populisme emergeixen com una amenaça real
als sistemes democràtics.
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—Necessitem
concòrdia, en el
sentit d’Aristòtil: la
recerca del bé comú
entre diferents,
situar-nos –des de
posicions diferentsen què el que ens ha
d’unir és la recerca
del bé comú.
Quins valors receptarien vostès per
envigorir el sistema democràtic espanyol i
per tant el català?
A.G.R. —El primer lloc, la veracitat. Estem
en un moment en què la mentida en política està absolutament en auge. Ja en van
parlar Jonathan Swift, Benjamin Constant i Hannah Arendt però ara mateix estem en una de les fases més infectades i
perilloses, amb la proliferació d’informacions no contrastades, les fake news, i en
general d’una falta de sistema de control
de la informació que actua de factor formatiu de l’opinió pública, que és quelcom

essencial. És essencial desenvolupar sistemes de control, de verificació, de tota
aquesta allau de mentides.
En segon lloc, l’alteritat. Em preocupa de forma extraordinària. Penso que
hem perdut la capacitat de posar-nos en
el punt de vista dels altres, especialment
quan no són de la teva preferència política. Parlo de la capacitat no de posar-se
d’acord sinó d’atendre el punt de vista
d’un interlocutor amb el què no coincideixes. Això em sembla essencial. Si destruïm
la possibilitat de posar-se en altres punts
de vista, de què et contraargumentin, de
deixar-te penetrar per les raons de l’altre... i, insisteixo, no per assumir-les sinó,
com a mínim, per intentar entendre-les,
eh? Doncs sense això anem cap a societats
fanàtiques i creixentment dogmàtiques. I
on el principi de “tenir raó” te l’atribueixes
tu mateix i no els altres a tu. I això és molt
preocupant.
J.M.C. —Volia subratllar també el diàleg.
Fer un diàleg vol dir entendre que tu no
tens tota la veritat i que l’altre té una part
de veritat. I en aquest país nostre ens cal
molt de diàleg... i menys mentides. Segon, la concòrdia. Sé que no és un terme
que s’utilitzi molt, actualment, però ho dic
pensant en el concepte de concòrdia que
feia servir Aristòtil: la recerca del bé comú

—Ens cal alteritat, la
capacitat de posarse en el punt de vista
dels altres, fins i tot
quan no siguin de
la teva preferència
política. No de
posar-se d’acord
sinó d’atendre el
punt de vista aliè.
entre diferents, situar-nos –des de posicions diferents- que allò que ens ha d’unir és
la recerca del bé comú.
I en tercer lloc, la pau. I en això, vull ser
molt clar, també. I ara diré una altra cosa políticament incorrecte, a casa nostra,
en el moment que vivim. Estic francament
preocupat perquè a Catalunya no entrem
en un espiral de violència; i ho he de dir,
perquè això a Catalunya ara mateix també
és un tema tabú. Hi ha un segment de catalans que voldrien que Catalunya es convertís en el País Basc. I hem de fer el que sigui
perquè això no succeeixi.
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dona
cabells
per fer
perruques

Cada any hi ha més de 270.000 nous
casos de càncer a Espanya. Els tractaments de quimioteràpia afecten el cabell
i de retruc l’autoestima. Només un 8 per
cent dels espanyols ha donat cabell per
fer perruques en algun moment de la
seva vida. Fins al 31 de desembre,
Treatwell i l’ONG Mechones Solidarios
organitzen una campanya a través de
més de mil establiments de tot l’Estat.

la UE ha
construït
sis murs de
Berlín

Segons un informe publicat pel
Transnational Institut (TNI), el Centre
Delàs i Stop Wapenhandel, des del 1990
en els països de la Unió Europea s’han
construït mil quilòmetres de murs
terrestres, l’equivalent a sis murs de
Berlín. En concret, des del final de la
Guerra Freda s’han gastat com a mínim
900 milions d’euros en murs i tanques
terrestres.

poques
dones als
llocs de
decisió

La productivitat acadèmica de les dones
a la Universitat és un 11,55 per cent més
gran que la dels homes, però només al
començament de la carrera, quan elles
no tenen càrregues familiars. Segons un
estudi de la UOC, el nombre de dones en
llocs d’ajudant de doctor és més alta que
el d’homes (50,4 per cent),però les
catedràtiques només representen el 21,3
per cent del cos funcionarial.

per a
pacients de
càncer de
mama

Woman’s Back és la primera empresa
mundial dedicada a la fabricació de
motxilles adaptades a pacients que han
patit un càncer de mama i a les quals han
retirat part o la totalitat dels ganglis
limfàtics. La firma, amb seu a Barcelona,
ha ideat set models que eviten que el pes
i la pressió recaiguin sobre l’espatlla i
l’aixella afectades. De moment, el
producte només es pot comprar online.
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monogràfic
Reproduir-se
és immoral?
En el mes que tot gira
entorn d’un naixement
històric, ens preguntem
si concebre una vida avui,
tenint en compte factors
com el canvi climàtic, és
èticament qüestionable.
Entrevista

REPORTATGE

Entrevista

Entrevista

“Sense educar, tenir
fills és immoral”
Alba Castellví

Tenir fills o
salvar el planeta?

“Els fills no són
per salvar pàtries”
Albert Esteve

“Tenir fills ara és
moralment més arriscat”
Serena Olsaretti

Dibuixant sobre el tema

Toni Batllori
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ALBA CASTELLVÍ
Mediadora de conflictes, sociòloga i educadora

“Sense el
compromís
d’educar,
tenir fills és
immoral”
L’autora d’Educar sense cridar (Angle Editorial)
recorda que tenir un fill és una decisió de futur i
analitza les conseqüències socio-educatives del
fet que els pares cada vegada siguin més grans i les
famílies més reduïdes.

Maria Coll / Fotografies: Sergio Ruiz
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C

ada any centenars de pares i
mares escolten les xerrades
que realitza arreu del país la
sociòloga i educadora Alba
Castellví, un veritable sismògraf dels canvis que ha viscut
la institució familiar els darrers anys a casa nostra.

Cada persona és un món,
però, en general, per què tenim fills?
Hi ha diverses raons i diverses
persones comparteixen raons diferents.
Avui a casa nostra hi ha molta gent que té
fills per ampliar el seu horitzó, tenir una
experiència vital, amplificar la seva mirada
sobre la vida i el món. Per gaudir i per créixer, per evolucionar personalment. També
hi ha qui té fills per transcendir o per traspassar un llegat, de manera que allò que ha
fet tingui continuïtat i més sentit. I perquè
la família no s’acabi, en una mena de lleialtat a les generacions anteriors. En tercer
lloc, també es tenen fills per pressió social.
Sovint es promou la idea que, si no tenim
fills, un dia ens podem penedir i que en el
futur trobarem a faltar alguna cosa.

Per ampliar horitzons, per transcendir,
per pressió social... Quines raons hi ha
més?
Hi ha famílies que a través de la maternitat o la paternitat busquen alguna cosa
que poden obtenir, per exemple, compartir circumstàncies en el grup d’iguals – els
amics de la colla tenen fills, doncs nosaltres també–. També hi ha parelles que
decideixen tenir fills per tenir una relació
més estreta. Pensen que l’amor cap els fills
els vincularà més que res en el món, perquè tots dos s’estimaran igual una persona resultat de tots dos. El vincle d’estimar
algú en la mateixa magnitud és molt poderós en una parella.
Però no sempre els dos membres de la
parella volen tenir fills...
De fet, una altra raó és la preferència d’un
dels dos membres de la parella. Un dels
membres de la parella intenta complaure el desig de l’altre pensant que així seran més feliços junts. També hi ha parelles que pensen que tenir fills forma part

de manera “natural” de la seva trajectòria vital conjunta. Tenir fills és una fita
més de la vida en parella estable. I també
hi ha persones que no tenen gaire clar perquè volen ser pares o mares, però tenen incorporada la idea que el cicle biològic implica néixer, créixer, reproduir-se i morir,
i ho fan quan els ve de gust, una mica “per
defecte”. També hem de tenir en compte
que per algunes parelles tenir un fill és una
dinamització de la vida: un hobby que pot
durar anys. Els infants permeten fer nous
vincles, noves activitats, donen vida a la
llar... Finalment, també hi ha gent que sent
la crida del sexe i de la tendresa.
La majoria de raons fan referència a
l’estat vital dels pares i no esmenten el
futur fill. Tenir fills és un acte absolut
d’entrega o és un acte egoista?
Tenir fills és un acte d’entrega en el sentit de comprometre’s generosament en
el benestar d’un altre ésser. També ho és
si entenem la reproducció com una forma de perpetuar l’espècie. Però es pot ser
generós amb un ésser que encara no existeix? No ho crec pas. Encara que de vegades se’ls presenta així, les persones que
no tenen fills no són pas egoistes. De fet,
avui, de cara el futur del planeta no tenir
fills és un acte de generositat. Cuidar els
fills que ja tenim és un acte de generositat
cap a ells i cap a les cries de l’espècie humana i no cuidar-se’n un acte d’irresponsabilitat insuportable, però tenir-los no és
pas una acció generosa. Per què, si ho fos,
cap a qui seria aquesta generositat? Fins i
tot podríem dir que és un acte d’egoisme
perquè moltes de les raons abans citades
(traspassar el nostre llegat, conèixer millor la vida...) són raons autocentrades.
Si tenim en compte algunes raons que
exposava vostè abans: tenim fills sense pensar o pensem massa abans de tenir-los? Reflexionen més aquells que no
en volen tenir? O els que sí que ho volen?
Els que no volen tenir fills segur que s’ho
pensen molt. En canvi, els que en volen tenir de vegades s’ho pensen molt i de vegades, per inèrcia o per pressió social, poc o
gens. Hi ha de tot. Cal dir que el fet de pensar-s’ho molt no sempre dona un resultat
millor. Hi ha mares solteres o parelles que

han volgut tenir totes les variables acotades, però després s’han trobat amb molts
factors imprevistos o amb experiències
de la realitat que no s’esperaven per desconeixement de si mateixos, de la realitat
de tenir fills, de la dinàmica de la parella,
etc. No sempre és possible preveure-ho
tot. Tenir fills està força idealitzat i sovint
no hi ha prou consciència de les implicacions que aquest fet arriba a tenir.
En el moment de tenir fills, cal pensar
amb el present o amb el futur?
Encara que mai es pugui preveure tot sempre és més bo considerar prèviament una
sèrie de coses i no deixar-se endur per les
emocions del present, perquè aquest dura poc. Si no hi ha una reflexió respecte la
maternitat o la paternitat ens podem trobar al cap dels anys pares i mares penedits
d’haver tingut fills. D’això se’n parla molt
poc perquè sovint ens centrem en les emocions familiars quan els fills són petits i no
tant quan són més grans.
Quan reflexionem sobre la maternitat/
paternitat pensem més en nadons que
amb adolescents...
Exacte, pensem amb les satisfaccions dels
infants. No pensem que el fill evolucionarà
i que nosaltres evolucionarem al seu costat. De l’experiència de tenir fills d’altres
edats i de com valorem aleshores l’experiència viscuda anys abans se’n parla poc.
Vol dir que hi ha molts pares i mares
penedits?
Sí. Aquest és un tema ocult i amagat, però
real. Sobre ell l’autora israeliana Orna Donath en va escriure el llibre Madres arrepentidas, un recull de mares anònimes que
expliquen per què tenir fills no va ser la millor decisió que van prendre.
Tenint en compte que els fills evolucionen i es fan grans, quina seria la principal responsabilitat dels pares respecte
els seus fills i filles?
Aquesta és la meva feina quan intento que
els pares pensin sobre la seva responsabilitat respecte els fills i la millor manera
d’exercir-la. Les responsabilitats poden
ser moltes, però totes es poden resumir
en una: fer que els fills siguin capaços de
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fer realitat els seus projectes personals.
Aquesta és la responsabilitat bàsica dels
pares, compartida per la majoria. Fins i
tot els pares que ensenyen els seus fills
a delinquir –un cas extrem–, ho fan perquè aquests tinguin els recursos necessaris per poder avançar i fer realitat els seus
projectes.
Quin pes juguen els pares en l’èxit o fracàs dels fills?
Encara que el fill no aconsegueixi els seus
objectius, els pares no fracassen. Les circumstàncies, les dissorts, les limitacions
personals o socials... també juguen el seu
paper. Els pares que fan tot el possible perquè ells fills tinguin aquesta capacitat fan
les coses ben fetes. I això inclou, quan són
petits i indefensos, protegir-los de la intempèrie, d’un ambient hostil i dels perills;
alimentar-los i cuidar-ne la salut i, també,
educar-los perquè es coneguin a si mateixos, perquè tinguin bones relacions amb
els altres i perquè entenguin el món on viuen. D’aquesta manera els fills estaran
preparats per fer el seu camí i fer-lo amb
garanties.
Ara tenim menys fills, concretament 1,4
de mitjana per dona. Quines conseqüències educatives i socials creu vostè que
té aquest fet?
Ara els destinem més recursos i, per tant,
els fills tenen més opcions. Tenir menys
fills, però, també comporta que aquests infants tinguin menys possibilitats d’aprendre a compartir. Els fills únics, encara que
si els pares fan les coses no té perquè ser
així, generalment, són més autocentrats.
Cal tenir en compte, que centrar-se molt
amb els fills pot ser perjudicial. Ara també hi ha menys diversitat familiar i més
pressió sobre els fills. Quan els pares tenen menys fills, els pares es fan més responsables de tots els aspectes de la vida
d’aquests.
I això és bo?
Avui els pares se senten responsables i culpables de tot, com si les coses només depenguessin exclusivament d’ells. Abans,
quan es tenien més fills per parella, la percepció dels fills era més natural i menys
social. Els fills eren com eren i sortien

“Cuidar els fills que
ja tenim és un acte de
generositat cap a ells
i cap a les cries de
l’espècie humana i no
cuidar-se’n un acte
d’irresponsabilitat
insuportable, però
tenir-los no és pas
una acció generosa,
fins i tot pot ser
egoista”

ASESSORA
DE PARES
I MARES
Alba Castellví (Sant Sadurní d’Anoia,
1976) és llicenciada en Sociologia per
la Universitat de Barcelona, postgrau
en Mediació per la UB, diplomada en
Magisteri d’Educació Primària i
diplomada en Direcció d’Empreses.
La seva principal activitat és
l’assessorament de pares i mares
mitjançant tallers, conferències i
sessions particulars amb les famílies.
Anteriorment va impartir classes a la
Facultat de Teoria Sociològica i
Metodologia de les Ciències Socials
(UB). Ha publicat diversos llibres: Un
cistell de cireres. Set contes petits per
fer-nos grans (Estrella Polar) i Educar
sense cridar (Angle Editorial).
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com sortien; la incidència de l’educació
no es considerava que tingués tant de pes.
Abans la providència tenia un paper més
important en el futur dels fills. En canvi,
ara, l’autopressió dels pares perquè els
fills siguin reeixits és molt més gran. Fan
els possibles perquè els fills aprenguin anglès a l’estranger, vetllen perquè no tinguin problemes amb els amics... En resum,
els fills han de tenir èxit.
Si augmenta la pressió dels pares, també augmenta la pressió dels fills? En una
o dues persones ara recau tot el possible orgull patern...
Certament ara hi ha més expectatives dipositades en una sola persona, però això
no vol dir que aquesta s’esforci per respondre-hi; en una societat en la qual cada
vegada es tendeix a satisfer més els fills,
ells cada vegada també es tornen més individualistes. Que les expectatives hi siguin
no garanteix que l’altre se senti responsable de respondre-hi.
Cada vegada tenim els fills més grans.
Això té conseqüències a nivell educatiu
respecte la relació pares-fills?
Una vegada, un pediatre em va dir: “Les
mares joves les haig de retenir perquè no
marxin abans d’explicar-los res. Les mares grans, en canvi, mai no volen marxar!”. És veritat que les mares joves tenen
més energia, més paciència, menys sentiment de responsabilitat i de culpabilitat;
per tant, tenen una manera més fresca de
viure la maternitat. En canvi, en els pares
i mares més grans tenen més consciència
i més experiència. Les dues coses tenen
avantatges. En el punt mig hi ha la virtut.
De fet, sovint el grau de preocupació
respecte els fills també decau a mida
que la família augmenta...
Sí, l’experiència de tenir un fill o tenir-ne
dos és molt diferent. Quan hi ha un segon
fill, els pares ja no s’han de fer càrrec exclusivament del primer i del segon, sinó també de la relació entre el primer i el segon.
Un tercer element que sovint desgasta i
preocupa molt als pares.
Quins factors creu que ara influeixen en
el fet que les mares siguin cada vegada

més grans i que, per tant, es tinguin
menys fills?
Una dona quan té fills renuncia a una carrera professional sense obstacles, perquè és
evident que la maternitat avui ho és. Per això la dona, abans de tenir fills, intenta consolidar la seva posició professional. També, però, hi ha factors econòmics. Per tenir
fills es necessiten recursos i espai.
Actualment ser mare encara vol dir haver de renunciar a més coses que ser
pare?
Sí, sens dubte. Hi ha un factor zero que no
podem oblidar. La dona posa en risc la seva salut i tenir fills genera un gran desgast
del cos. L’experiència del part és una satisfacció, però també és un esforç que només
afecta la dona. Però, a més, la dona renuncia, a una tranquil·litat de per vida. En comparació amb els pares, les mares sempre se
senten més responsables d’allò que no funciona en relació amb els fills. Les mares es
preocupen més i viuen amb més intranquil·
litat –això no vol dir que els importi més,
alerta– l’acompanyament dels fills. Una
prova d’això és que a les meves xerrades
o a les reunions de les escoles sempre encara hi ha més dones que homes. Pensem
que les coses canvien, però tampoc canvien tant!
Aquesta major preocupació de les mares vostè l’atribueix a una qüestió biològica o cultural?
No ho sé, però les dones sempre han de
viure amb la pressió social del fet de ser
mares i això les fa més responsables dels
fills. Hi ha la creença que les mares són mares per una decisió lliure i personal, però
sovint les dones són mares per moltes altres raons. Per a moltes dones del món la
maternitat les protegeix, podríem dir que
les promou, en certa manera. Per exemple,
poden prendre decisions per ser “mares
de” i les corrobora com a dones, és a dir,
és com si la maternitat justifiqués socialment el fet de ser dones. Per això, avui, que
una dona prengui l’opció de no tenir fills
és respectable, però encara és vist amb
estranyesa. Als homes no se’ls pregunta
tan sovint si volen tenir fills i, en el seu cas,
una resposta negativa no és considerada
sorprenent.

Seguidors del moviment Birth Strike
han decidit tenir menys fills a causa del
canvi climàtic. Hi estaria d’acord?
És important que hi hagi moviments coherents que ajudin a prendre consciència
que no només són les decisions sobre el reciclatge les que contribueixen a fer un món
millor o pitjor. Ara bé, també és cert que
es podria evitar la renúncia demogràfica
amb una consciència política ecològica
que eviti l’escala de destrucció del capitalisme. Estem en un moment perillós. Més
que injust, segurament ara portar gent al
món és una mala passada. Dit això, hem de
poder tenir fills com a éssers humans que
som, però cal dotar-los de l’ètica i de la responsabilitat necessària. No és immoral tenir fills, però pot ser-ho si no els eduquem
en la consciència del seu impacte en el medi i de la responsabilitat que tenen sobre
el lloc on viuen.

“Les dones sempre
han de viure amb
la pressió social del
fet de ser mares
i això les fa més
responsables dels
fills. Actualment,
que una dona
prengui l’opció
de no tenir fills és
respectable, però
encara és vist amb
estranyesa”
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tenir fills o salvar el planeta?
Cada vegada hi ha més joves que decideixen no tenir fills o
limitar-los per motius de sostenibilitat. Un exemple d’aquesta
tendència és el moviment Birth Strike

S

egons un estudi firmat per Seth Wynes i Kimberly Nicholas, investigadors de la University
of British Columbia, a nivell personal només
hi ha quatre formes eficients de combatre el
canvi climàtic: reduir l’ús del cotxe, evitar vols
transatlàntics, rebaixar el consum de carn i
tenir menys fills. La darrera proposta es basa en una reflexió ben senzilla: si la principal
causa de la contaminació és l’activitat humana, menys gent és igual a menys contaminació. I reduir la nostra descendència és l’acció
més eficient de les quatre. Tenir un fill menys
té un impacte anual de 56,8 tones de diòxid
de carboni en l’ambient, mentre que deixar de fer servir
l’automòbil representa 2,4 tones d’emissions menys; acomiadar-se dels vols transatlàntics 1,6 tones menys; i tornar-se vegetarià 0,8 tones menys a l’any.
A l’espera que aquest debat arribi a l’esfera política, algunes persones ja han pres aquesta decisió a nivell individual. Al Regne Unit, per exemple, ha nascut un moviment
anomenat Birth Strike que dona veu a persones que han
decidit no tenir fills a causa de la “severitat de la crisi ecològica i la inacció actual de les forces de govern en relació
a aquesta amenaça existencial”. Plantegen una espècie de
vaga de naixements. La principal portaveu d’aquest moviment és la cantant del grup Mesadorm, Blythe Pepino, de
33 anys. En aquest moment el moviment Birth Strike està
format per unes tres-centes persones, un 80 per cent de
les quals dones. “Realment vull un fill. Estimo la meva parella i vull formar una família amb ell, però no crec que ara
sigui moment per tenir fills”, explicava en una entrevista a
la CNN. Pepino ha reconegut que encara hi ha “massa por”
a fer manifestacions d’aquest tipus, per això ha manifestat
la valentia de les persones que s’han sumat a aquest moviment: “Gràcies per parlar d’això, una cosa que jo ni tan sols
podia dir a la meva família”.
A diferència dels moviments antinatalistes, que consideren que portar un fill al món és un acte egoista ja que a
la vida només es ve a patir, l’objectiu dels ‘birthstrikers’ no
és convèncer la gent que no tingui fills oferint arguments
ètics o morals, sinó conscienciar sobre la gravetat de la
crisi climàtica. Elles neguen que la solució passi per una

reducció dràstica de la població, sinó per canviar la nostra forma de viure. De fet, sí tenen en comú una cosa amb
els antinatalistes, consideren que tard o d’hora la seva decisió personal haurà de tenir una dimensió pública. Fins i
tot, figures conegudes i famoses s’han unit a aquesta tendència. La cantant Miley Cyrus ha explicat en una entrevista recent que ha decidit no procrear: “Estem heretant
un planeta fet una merda i em nego a deixar aquesta herència a un nadó”. I, fins i tot, el príncep Enric d’Anglaterra, després del naixement del seu primer fill amb Meghan
Markle, va assegurar a la premsa que com a màxim tindria
dos fills també amb la voluntat de protegir el planeta.
El debat sobre si és moral aportar noves vides a un planeta que tendeix a desaparèixer no para de créixer. A Austràlia, segons una enquesta elaborada a principis d’aquest
any per l’Australian Conservation Foundation, un terç de
les dones menors de 30 anys es planteja no tenir fills per
por de les conseqüències del canvi climàtic i un 22 per cent
d’entre 30 i 40 dubten si tenir més fills per la mateixa raó.
Als Estats Units, l’emblemàtica congressista demòcrata, Alexandria Ocasio-Cortez, intenta que aquest tema arribi al Congrés: “El consens científic indica que les
vides dels nostres fills seran molt difícils, i això porta a persones joves a preguntar-se: encara està bé tenir fills?”. Segons una enquesta, un 38 per cent de les nord-americanes
d’entre 18 i 29 anys consideren que el canvi climàtic hauria
de ser un factor clau per prendre una decisió respecte la
reproducció.
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ALBERT ESTEVE

“Els fills no són per
salvar pàtries”
Espanya té una de les esperances de vida del món més
altes i una de les estadístiques de fecunditat més baixes.
El director del Centre d’Estudis Demogràfics
ha analitzat aquestes dades.

maria coll
Segons la darrera Enquesta de Fecunditat 2018, més de la meitat de les dones espanyoles que no han estat mares ho haurien volgut ser. Per què no ho han estat?
Hi ha diverses raons. A l’entorn d’un deu
per cent de dones no volen ser mares, la
maternitat no passa pels seus plans de vida. Una quarta part ho hagués volgut ser,
però no ha trobat la parella adequada. Altres tenen parella, però no tenen ingressos,
estabilitat laboral o tenen problemes per
emancipar-se. Això fa que moltes dones no
reuneixin les condicions per ser mare fins
els 35 anys, edat en què ja comencen les dificultats per quedar-se embarassades.
Més de la meitat de les dones intenten
tenir el primer fill a partir dels 31 anys...
Sí, una de les edats més tardanes del món i
això es deu al fet que la nostra emancipació
també és molt tardana. Aquí, un cinquanta
per cent dels joves de trenta anys encara viu
a casa dels pares, als països nòrdics aquest
percentatge és del trenta per cent.
Moltes dones que no han estat mares ho
haurien volgut ser. Amb el sistema actual atemptem contra el dret de ser mare?

Sí. La societat no treu el màxim profit de les
ganes de reproduir-se de la seva ciutadania.
Hi ha una línia d’interpretació que assegura que la caiguda de la fecunditat es deu a
un canvi de comportament i de valors i una
aposta per una vida més flexible i menys
compromesa. És cert que avui hi ha gent
que decididament afirma que no vol tenir
fills, però aquests són menys d’un deu per
cent. I, en cap país europeu, superen aquesta franja. Generalment, la gent estima que
l’edat ideal per tenir fills és entorn dels 27
anys i que la quantitat desitjada són dos.
Però aquestes dades no quadren amb la realitat: les dones sense fills no són el 10 per
cent, sinó el 25; l’edat no són els 27 sinó els
32; i no són dos fills sinó, 1,4. Per tant, hi ha
una diferència gran entre desig i realitat.
Hi ha marge per recuperar la fecunditat?
Les edats compreses entre els 25 i els 35
anys -crítiques des del punt de vista de la reproducció– estan molt mal ateses per l’Estat del Benestar. S’ha de promoure l’emancipació i la independència econòmica dels
joves, ja sigui de forma subsidiada a través
de finançament públic com fan els suecs o
a través d’un mercat de treball funcional
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com fan els nord-americans. Reproduir-se
té uns costos i, generalment, encara exigeix
tenir una parella, la qual cosa vol dir tenir
certes seguretats econòmiques i laborals.
La mitjana de la fecunditat espanyola és
d’ 1,4, per tant, aquí no hi ha reemplaçament. Això quines conseqüències té?
Si no hi ha emigracions, a la llarga la població anirà decreixent i el pes relatiu de la població gran creixerà. La piràmide de la població es convertirà en una Torre Agbar,
una estructura alta i arrodonida per dalt.
Això té coses positives. Per exemple, guanyem esperança de vida, per tant, la gent
gran és cada vegada més joves. Per tant,
ens hem de replantejar els límits d’edat.
Una persona de 65 no és vella! I, per altra
banda, aquí, i a la resta de països del món,
els propers trenta o quaranta anys, minvarà la població. En aquest moment, només la
immigració, salva Europa de la baixada de
naixements.
Hi ha diferència entre el percentatge de
fecunditat de les dones nascudes aquí i
les dones estrangeres?
Una mica, però poc. Quan les persones venen aquí pateixen els mateixos problemes
que aquells que no hem migrat. Quan la immigració és recent, la fecunditat és una mica més elevada perquè són joves i es troben
amb la parella que ja és aquí, però quan passen alguns anys les diferències són nul·les.
Respecte el deu per cent de dones que no
volen tenir fills... ha canviat?
En els darrers vint anys no hi ha un canvi

generacional en aquest sentit. A la dècada
dels quaranta la pressió social per tenir fills
era molt alta; ara ja no. En aquest moment,
tant el percentatge de dones que no volen
tenir fills (deu per cent), com el nombre de
fills desitjats, dos, es manté estable. L’única diferència és que si ara no es compleix
aquest desig, la frustració no és tan gran.
Ha aparegut un moviment que relaciona
natalitat i canvi climàtic, el Birth Strike.
La relació entre demografia i contaminació és directa?
La població condiciona el canvi climàtic,
però no seria el factor més determinant. Són
més importants les nostres pautes de consum. Contamina més un país menys poblat,
però carregat de cotxes i indústries; que un
país més poblat, però en el qual la gent va
a peu. En el món de la demografia hi ha dues escoles de pensament. Per una banda la
malthusiana, que ha alertat de les dificultats d’un augment descontrolat de la població (fam, epidèmies...); segons ells, el creixement de la població pot rebentar el sistema.
Però també tenim una altra escola, que afirma que només amb el treball d’un u per
cent de la població al sector agrícola és possible alimentar tota la població mundial.
Aquest és l’argument dels antinatalistes: no és ètic portar més vides en un
món superpoblat.
El creixement de la població a nivell mundial té els dies comptats. Ara estem creixent per “inèrcia demogràfica”, però d’aquí
a cinquanta o seixanta anys la reducció de
la població serà en caiguda lliure.

I això què vol dir?
Tenim pocs fills, però davant una onada de
gent jove, encara se’n generen molts. El cas
més clar “d’inèrcia demogràfica” és Xina.
Malgrat tenir des de fa anys una taxa de fecunditat inferior a l’u per cent, aquest país encara creix, perquè té molta gent jove.
Ara bé, un cop la generació del fill únic arribi a l’edat de tenir fills, la caiguda poblacional serà espectacular. A Espanya la fecunditat és baixa des de fa trenta anys. I per què
fins ara no havia baixat el nombre de naixements? Perquè fins ara els nascuts a la dècada dels 90, que són molt pocs, no havien arribat a l’edat de ser pares i mares. De
fet, fa temps que hi ha més defuncions que
naixements i que el despoblament és un
problema.
Si la fecunditat és un tema clau, per què
la darrera enquesta data del 1999?
Ara l’Institut Nacional d’Estadística s’ha
compromès a fer una enquesta cada cinc
anys. La fecunditat és un tema estructural,
però ens hem acostumat a viure amb nivells
molt baixos. És un tema controvertit i no
forma part de l’agenda política. Hi ha persones que analitzen aquest fet des del punt
de vista estructural i social (Qui pagarà les
pensions? Qui mantindrà la nostra identitat?). No crec que haguem de tenir fills per
salvar pàtries. Per mi aquest tema s’ha de
tractar d’una forma més personal i humana. Fins a quin punt estem frustrant les expectatives de les persones a ser pares? I per
això cal tractar temes com l’emancipació o
analitzar el pes que significa per a les dones
el fet de ser mares i treballadores.

valors 32

Reproduir-se és immoral?

serena olsaretti

“Tenir fills ara és una
opció moralment
més arriscada”
Aquesta filòsofa experta en justícia i família ens alerta de la
importància moral que suposa la procreació i de la necessitat de
fomentar un debat social sobre les raons de tenir fills.

maria coll
Els fills no ens han demanat néixer. Per
tant, és ètic imposar una vida?
Donar la vida a una persona és una decisió
d’una importància moral enorme. És així
per tres motius. En primer lloc, els nens no
poden donar consentiment de la seva pròpia creació. En segon lloc, estar vius significa córrer el risc de patir danys, a més de
gaudir de la possibilitat de prosperar. I, finalment, és important que ningú es vegi perjudicat pel fet de no existir. Aquests
tres fets, que sovint no tenim en compte,
són difícils de negar. Junts signifiquen que
quan algú crea una vida està triant, en nom
d’una altra persona, exposar-la a un possible dany i no ho fa pas per salvar-la d’un
dany més gran. I això fa que sigui difícil, però no impossible, justificar moralment la
creació de noves persones.
Tots pensem que, fins i tot sense el consentiment exprés d’algú, es pot posar en
risc una persona si és per salvar-la d’un perill més gran –seria el cas d’un metge que,
assumint els perills de l’anestèsia, fa una
operació d’emergència a una persona inconscient–. Però en el cas de la procreació
és diferent, perquè la persona que no existeix no pateix cap mal. De fet, si penséssim

que perjudiquem tots els nens que no concebem n’hauríem de tenir molts. Inclús, si
pensem que els procreadors beneficien
aquells que neixen, resulta difícil justificar un possible mal a algú sense el seu consentiment. Igual que no acceptaríem que
un metge fes una operació no urgent a una
persona temporalment inconscient.
En algun sentit és defensable?
Sí, hi ha un concepte ens pot ajudar a defensar la permissibilitat moral de donar vida a les persones. En algunes condicions,
quan és impossible esperar el consentiment d’una persona, confiem en el consentiment hipotètic o retroactiu. És a dir, podem pensar que, fins i tot quan hi ha risc
de danys, la persona consentiria retroactivament haver rebut la vida. Ara bé, per
tenir la seguretat que el consentiment retroactiu que esperem obtenir serà positiu,
els procreadors tenim grans obligacions
com a procreadors. En primer lloc, l’obligació d’ajudar els nostres fills a afrontar
els reptes de viure bé de manera que estiguin segurs que val la pena córrer el risc
de patir perills. En aquest punt difereixo
d’alguns filòsofs que creuen que mai tenim

justificació per imposar un risc no escollit
a un altre per beneficar-lo i que sempre és
moralment incorrecte procrear. Insisteixo,
la procreació és una opció moralment important i aquí també discrepo d’altres filòsofs que defensen que mentre les vides que
portem a l’existència no siguin terribles, ja
és suficient perquè sigui permissible procrear. Això, des del meu punt de vista, implicaria que els procreadors tenen mínimes
obligacions amb els fills, només per garantir que les seves vides siguin acceptables.
Per què tenim fills?
Hi ha molts motius. Alguns se senten
atrets per la idea d’exercir el paper de pares, amb tots els seus reptes i recompenses; altres estimen el projecte de compartir fills amb algú que estimen; altres ho fan
per satisfer les expectatives dels seus pares, o sota la pressió de les normes socials,
o per tal de continuar la línia familiar, o fins
i tot per mantenir el nombre de membres
del seu grup ètnic o nacional; per salvar una
relació que creuen incompleta; o per intentar trobar sentit en allò que generalment
es representa, culturalment, com un projecte únicament valuós; n’hi ha que tenen
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fills per obtenir suport en la seva vellesa;
i alguns tenen fills per donar un germà al
primer fill. En la majoria dels casos aquests
motius es barregen i normalment no són
transparents.
No crec que aquests dos fets –actuar
per diversos motius i que no siguin transparents– siguin un problema moralment
parlant. Hi ha una diferència evident entre
els motius pels quals les persones actuen i
les raons per les quals han d’actuar o no actuar. Per això, crec que seria desitjable per
als procreadors, els seus futurs fills i la nostra societat en general, que fomentéssim
una actitud més reflexiva respecte les raons de procrear. M’explico.
Sí. Endavant...
En resposta a la pregunta de per què fem
el que fem podem respondre de dues maneres: alguna cosa ens va motivar a actuar d’aquesta manera o alguna cosa va justificar la nostra actuació. Sovint parlem de
“raons” per referir-nos a totes dues coses,
però, de fet, hauríem de parlar de motius
i de raons. Sovint reconeixem que actuem
d’alguna manera per uns motius injustificats (per exemple, quan ofenem algú i sabem que estem exagerant) o quan fem allò
que hem de fer, però ho fem per motius inapropiats (per exemple, quan actuem amb
civisme envers els nostres veïns, però només perquè pensem que així ens estalviem
problemes). Les raons i els motius no són
el mateix.
Les nostres accions poden ser justificables tot i que les fem per motius incorrectes o moralment no lloables, Així,
doncs, tenir fills pot estar justificat, inclús
si els motius per tenir-los són considerats
d’inapropiats, superficials o fins i tot moralment dubtosos. Això no significa que els
motius pels quals les persones tenen fills
siguin irrellevants. Els motius són importants instrumentalment, en el sentit que,
si els nostres motius estan alineats amb les
nostres raons, és més probable que actuem. Per exemple, si tenim fills amb voluntat de salvar una relació romàntica que falla, probablement fracassarem.
Però, a més, si no prestem prou atenció
a la decisió de tenir fills podem arribar a fallar-los. En canvi, saber quines raons tenim
per tenir fills ens dona més possibilitats de

fer-ho bé. Per això, com a societat, hauríem de fomentar un debat sa i obert sobre
si els fets que generalment motiven les
persones a tenir fills són bones raons per
tenir-los.
Tenir fills és un acte de donació o és un
acte egoista?
Cal distingir entre tenir fills i criar fills. Sovint, aquestes dues coses van de la mà, però no sempre. Si mantenim aquestes dues coses separades és més fàcil pensar en
la procreació com un acte potencialment
egoista i considerar la criança com un acte altruista. Pel que fa a si la procreació
és un regal o una elecció egoista, cal recuperar algunes idees ja apuntades a la primera pregunta i recordar que la procreació és moralment complexa. Per contra, si
ens referim a la criança, entesa com atendre les diverses necessitats d’un fill perquè aquest esdevingui un adult autònom,
podem dir que, si es fa dins el respecte als
altres, és altruista.
Si tenim en compte el món actual, és immoral reproduir-se?
Actualment la humanitat enfronta nous
desafiaments: el canvi climàtic, l’augment
de les forces polítiques autoritàries i xenòfobes, les crisis d’un sistema econòmic
que ha accentuat les desigualtats a quasi

tots els països i que ha portat fins a defensors del capitalisme de lliure mercat a suggerir que el capitalisme d’avui ja no serveix
als interessos de tots, etc. Si ens centrem
en els potencials procreadors dels països
privilegiats del món i en la possibilitat que
la seva procreació sigui immoral, espero
no equivocar-me si dic que, en aquest moment, encara som a temps d’enfrontar els
reptes que he esmentat anteriorment i així complir amb les obligacions que tenim
amb els nostres (futurs) fills; obligacions
que hem de complir perquè haver-los fet
existir sigui justificat. Si ho fem així, la procreació no ha de ser immoral, fins i tot en el
món actual.
Quan dic això no vull pas dir que la popera generació de pares no tingui raons
per preocupar-se; tot al contrari: tots els
pares d’avui han de complir, a més de les
seves obligacions com a ciutadans, les
obligacions amb els fills i han de treballar
per tal que els drets dels seus fills siguin
garantits en el futur. De fet, hi ha una altra raó per la qual els futurs pares d’economies avançades tenen obligacions més
exigents que altres pares: els seus fills tindran un impacte mediambiental molt més
gran durant la vida que els nens de famílies menys acomodades. Per tant, si tenir
fills no és immoral, sí aporta importants
responsabilitats morals.
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Vostè treballa el concepte de “justícia
parental”. En què consisteix?
Per “justícia parental” em refereixo a la distribució en una societat dels costos i els beneficis dels fills, concretament a causa del
que es deu als pares. Quan parlem de justícia parental, però, no ens referim a incentius o desincentius que es plantegen
per provocar conseqüències desitjables.
Per exemple, no parlem de polítiques pronatalistes per frenar l’envelliment, ja que
aquestes no expressen consideracions
de justícia sinó conseqüències que volem
produir.
La justícia parental fa referència a allò
que es deu als pares, si exerceixen de pares. Això no és la mateixa cosa que pensar
que la societat deu ajuda als pares, però no
perquè són pares, sinó perquè són sobretot dones que pateixen injustícies de gènere en ser obligades a fer la majoria de la
feina domèstica no remunerat, patir discriminació en el mercat de treball i dominació

“Objectius com
superar la injustícia
de gènere, eliminar
la pobresa
infantil, reduir
les desigualtats o
revertir el canvi
climàtic esdevindran
més lluny del nostre
abast si continua
l’expansió de la
població”

dins de casa. La qüestió de la justícia parental és: la justícia dels pares requereix
que els costos i els beneficis dels fills siguin
compartits entre els pares i la societat en
general, independentment de les preocupacions sobre la justícia de gènere i la justícia infantil i independentment de si tenim motius per incentivar o descoratjar la
procreació?
És injust que els ciutadans que no tenen
fills hagin de compartir els costos dels
que en tenen?
No crec pas que ho sigui. Primer de tot dir
que els no-pares no es poden queixar simplement perquè la seva situació empitjora.
Gran part del pensament contemporani, i
fins a cert punt la nostra cultura pública,
posa èmfasi en la importància de responsabilitzar-nos de les eleccions que prenem.
Per què els altres han de suportar les conseqüències de les nostres eleccions? El fet
que algú empitjori el seu estat no és suficient per presentar una queixa, perquè la
nova situació no sempre ha de ser causa
d’una injustícia.
A més, la demanda dels no-pares és
no haver de compartir els costos dels fills,
un reclamació dubtosa si tenim en compte que les accions no parentals justes com
els serveis finançats per fons públics o les
prestacions de benestar social són possibles gràcies al treball dels pares, els quals
treballen per pujar un fills també econòmicament productius. Per tant, els no-pares no poden queixar-se d’haver de compartir els costos dels nens: fer-ho seria dir
que la justícia requereix que els no-pares
n’obtinguin només els beneficis, però sense aportar res en els costos. No hi ha una
base plausible per donar suport a aquesta
reclamació.
Si els nens són una inversió de futur, que
les catalanes tinguin només un 1,3 nens
de mitjana, ens hauria de preocupar?
Totes les societats envelleixen. A mesura
que la població en edat de treballar es redueixi, les societats hauran de pensar com
reestructurar els seus sistemes de pensions. Davant aquesta situació, les principals respostes són l’ampliació de l’edat de
jubilació, o augmentar el nombre de persones econòmicament actives, ja sigui per

immigració o per procreació. Cap de les dues últimes solucions, però, no és ideal des
de la perspectiva de justícia climàtica; els
països rics i més contaminants han de reduir les seves emissions de carboni. I això
vol dir que, si bé totes les societats envellides tenen un repte similiar, no hem de precipitar en la solució: tenir més fills.
Per què la solució de tenir més fills no és
la correcta?
A part del canvi climàtic, hi ha una altra
raó: la pobresa infantil. Al voltant del 23
per cent dels nens de Catalunya tenen
risc de pobresa. La despesa en educació a
Espanya es manté per sota de la mitjana
de la UE. La despesa privada en educació
per part dels pares augmenta i contribueix a les desigualtats entre fills pobres i benestants. Es tracta de tendències que ens
haurien de preocupar; hauríem d’intentar
que la despesa en educació universal d’alta qualitat sigui prioritària i ens hauria de
preocupar sobretot invertir més, com a societat, en els nostres fills.
Quan parlem de procreació, hauríem
de tenir més en compte el futur que el
present?
Això és el contrari del que fem. En moltes
discussions sobre qüestions morals respecte la procreació sovint ens centrem
en un horitzó temporal força estret, en el
qual participen com a màxim una generació d’adults en edat de procreació, els seus
fills i potser els seus néts. Fins i tot, les nostres institucions democràtiques tenen un
biaix integrat a favor del present. En filosofia, durant les darreres tres dècades, s’ha
treballat molt el concepte de justícia intergeneracional, la qual defensa que allò que
devem a les persones futures ha de tenir
més pes en el nostre pensament. A mesura
que els debats públics sobre justícia climàtica avancin, penso i espero que la idea dels
drets de la posteritat afecti més a les decisions que prenem ara.
Cada vegada hi ha més moviments mundials antinatalistes o que limiten la procreació, per exemple, el Birth Strike. Estaria d’acord amb aquest moviment?
Hi ha diferents moviments amb diferents
visions sobre la moral de la procreació.

valors 35

Reproduir-se és immoral?

Birth Strike (a diferència de VHEMT, el
Moviment Voluntari d’Extinció Humana)
no és un moviment antinatalista com a tal.
Els seus partidaris creuen que l’amenaça
que suposa el canvi climàtic per als futurs
nens és motiu perquè moltes persones decideixin no procrear i esperen que aquesta decisió sigui un motiu més per demanar
mesures immediates per combatre la crisi ambiental. Tot i que, com he dit abans,
crec que ara encara és moralment possible tenir fills, també crec que tenir fills ara
és una opció moralment més arriscada del
que podria ser i hauria de ser. Així que, en
conjunt, estic d’acord amb el missatge de
Birth Strike.
També hi ha un altre objectiu que tenen algunes associacions, com Population
Matters, entorn de la població: promoure
la consciència que revertir el creixement
de la població és necessari per crear un

futur just i segur per a tots. Sabem que hi
ha mitjans no coercitius efectius per controlar el creixement de la població, com
polítiques que es basen en l’apoderament
de les dones i l’educació de les nenes. Objectius com superar la injustícia de gènere, eliminar la pobresa infantil, reduir les
enormes desigualtats mundials entre els
pobres i els rics, revertir el canvi climàtic
i assegurar que el nostre planeta es mantingui habitable per a futures persones i
animals esdevindran més lluny del nostre
abast si continua l’expansió de la població.
Hem de reduir el nombre de fills en benefici del planeta o el secret és educar en
sostenibilitat les futures generacions?
Totes dues coses. Tal com va deixar clar
l’informe IPPC de l’ONU 2018, el creixement de la població és un “impediment
clau” per assolir els objectius climàtics.

experta en
justícia i
família
Serena Olsaretti és llicenciada en
Filosofia per a la Universitat
d’Oxford, on també va fer un màster
i un doctorat. Des de l’any 2010 és
professora d’investigació de la
Institució Catalana de Recerca i
Estudis Avançats (ICREA) a la UPF.
Abans d’això, era professora titular a
la Facultat de Filosofia de la
Universitat de Cambridge i del St.
John’s College, on es va incorporar
el 2001. Ha treballat en qüestions
sobre l’ètica dels mercats, l’igualitarisme i el benestar i actualment
treballa temes relacionats amb la
justícia i la família.
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Qüestions
essencials

Antonio Fornés
De la societat
líquida al “boig
de la llanterna”

La societat
líquida
Zygmunt Bauman parlava
d’una societat sense
compromís. Quin paper
juguen els Drets Humans
en aquest marc?

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

E

ncara que moltes de les intuïcions de Zygmunt
Bauman són sens dubte interessants, la seva teoria de la “societat líquida” mai m’ha acabat de convèncer. Ningú pot negar que vivim una època en la
qual la història sembla accelerar-se, però ni és la
primera vegada que la humanitat passa per aquest
tràngol, ni serà l’última. Segur que als habitants del
París revolucionari, mentre es guillotinava a Lluís
XVI, la seva societat els semblava prou líquida...
Per a Bauman, la nostra és una època essencialment
individualista, on l’home es desprèn de patrons socials per crear el seu propi motlle. Portar la contrària a un
mestre com el polonès resulta difícil, però els filòsofs tendim a la impertinència, així que nego la major. Probablement l’home actual, malgrat les aparences, sigui el més
egoista de tots els temps, i parlo de les aparences perquè
la nostra societat ha confós la solidaritat amb el postureig i l’ajuda fraterna amb anar a festivals de música. Però
de l’egoisme a l’individualisme hi ha un bon tros.
Per contra, vivim temps d’un gregarisme extrem. Ja
no som el que produïm, ni tan sols el que consumim. El
que marca la nostra essència postmoderna és el nombre de likes que rebem, és a dir, l’acceptació social. Exposem sense pudor la nostra vida a Instagram, escrivim
a Twitter la primera bajanada que se’ns ocorre i tot amb
l’única finalitat que algú, a qui mai hem vist en persona,
“il·lumini” la nostra existència amb un like. Mai ha resultat tan actual l’afirmació sartriana que “l’infern són els
altres”.
El problema de la nostra societat no és que sigui líquida, sòlida o gasosa, sinó que ha eliminat tots els seus
referents morals, intel·lectuals i espirituals. No som
més que els desorientats besnéts d’aquells
“Ja no som el
que es reien del boig
que produïm, ni
de la llanterna, per aitan sols el que
xò convé recordar conconsumim. El
tínuament les seves paraules: “Però, com hem
que marca la
pogut beure el mar fins
nostra essència
el pòsit? Qui ens dopostmoderna
nà l’esponja per esborés el nombre de
rar l’horitzó? No caiem
likes que rebem”
constantment?”.
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Albert Botta
Drets humans
sòlids en una
societat líquida?
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l temps actual el descriu Bauman com a modernitat líquida. La liquiditat il·lustra plàsticament la
incertesa del compromís. La societat de consum
incentiva l’humà sense fidelitats perennes i que
vol la utilitat i la satisfacció per damunt de tot. Sovinteja l’exemple de la parella: abans compromís
“fins que la mort us separi” i ara, ai las!, fràgil. Sigui dit en to menor, l’islamisme, l’antic Japó, o el
Goethe de Les afinitats electives preveu el matrimoni
amb data d’expiració. Afegim-hi que per molt que l’humà prometi, poc té garantia de compliment dels seus
compromisos.
Tanmateix, els Drets Humans gaudeixen d’un consensos total, i intel·lectualment ningú els qüestiona. Van
ser el compromís ètic objectivat perquè mai més es repetís el que va succeir a la Segona Guerra Mundial. Però què
passa en la pràctica, en segons quines pràctiques? Qui té
el poder en un Estat es regeix pel seu pur interès: la raó
d’Estat. Maquiavel descriu la figura del príncep (Cèsar
Borgia, Ferran el Catòlic, Francesc I) que no respecta res.
L’aigua règia es diu així perquè és una barreja corrosiva d’àcids nítric i clorhídric que s’ho carrega tot, inclosos l’or i la plata. De debò hi ha algú que estigui segur de
no tenir un preu, en diners o en espècies? Qui no entén el
gag dels germans Marx “aquests són els meus principis,
però si no li agraden, en tinc uns altres”? En què fa pensar el terme trumputinisme?
Què s’hi pot fer? Ètica. Emmanuel Lévinas, un filòsof jueu que reflexiona sobre l’Holocaust, fa de l’Ètica el nucli dur de la Filosofia, la Filosofia Primera (i no
una subespecialitat). Cadascú és el responsable principal dels altres. Mirem-los al rostre i vigilem-nos, no pas
en el sentit de Foucault
de vigilància carcellera,
“La liquiditat
sinó de vetllar-nos, suril·lustra la
veiller, d’estar-hi a soincertesa del
bre, de fer-ne el seguicompromís.
ment. Drets Humans
com a Ètica política?
La societat
Ètica i Drets Humans
de consum
per a desarmar veritats
incentiva l’humà
líquides, postveritats,
sense fidelitats
extremes dretes i extreperennes”
mes esquerres.
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Quan l’art
promou l’oració
L’Església Catòlica Apostòlica Ortodoxa és una de les tres
branques del Cristianisme. Una de les seves principals
singularitats són els icones, peces de gran valor artístic,
considerades pels fidels “finestres al Regne de Déu”.

Redacció

E

xplica la tradició que el rei d’Edessa tenia lepra i va fer cridar Jesús,
qui creia que era Fill de Déu, perquè
el guarís. Quan el criat del monarca
va arribar a Ananies, on era Jesús,
hi havia una gran gentada. Malgrat
la multitud, Jesús el va reconèixer i
li va fer entrega d’un mocador amb
el qual prèviament s’havia assecat la cara i
en el qual hi havia la imatge del seu rostre
plasmada. L’Església Ortodoxa considera
aquesta tela com la primer icona –del grec
eikonos, ‘representació, imatge’– de la història. La segona hauria estat un retrat que
l’evangelista Lluc va fer de la Mare de Déu
quan aquesta encara estava viva.
L’Església Catòlica Apostòlica Ortodoxa o Església Ortodoxa Oriental és una de
les tres branques principals del cristianisme, juntament amb el catolicisme i el protestantisme. Té entre 250 i 300 milions
de fidels i es predica a Rússia, Bielorússia,
Ucraïna, Geòrgia, Romania, Sèrbia, Bulgària i Grècia. A Catalunya trobem comunitats procedents de diversos patriarcats, ja
que cada país de tradició ortodoxa disposa
d’una església pròpia.
La seva doctrina és semblant a la de l’Església Catòlica, però alguns elements, com
les icones –imatges pintades de Jesús, de la
Mare de Déu o d’un sant o santa–, sempre
presents a qualsevol església ortodoxa o a
qualsevol casa de creient, li donen un tret
personal i distintiu. L’art dels icones va arribar a Rússia fa més de mil anys, però el seu
gran esplendor data dels segles XIV i XV.
Una de les funcions de les icones és ajudar el creient a col·locar-se en disposició

Un embolic
de calendari

d’oració. Els ortodoxes deixen clar que el
culte als icones no és una forma d’idolatria ni una contemplació d’una peça artística, sinó una forma de venerar la persona
que representen; per a ells són finestres al
“Regne de Déu”. Per aquest motiu no és important la creativitat de l’artista, sinó precisament la continuació d’uns canons que
se segueixen des de temps medievals.
Tots els icones segueixen un llenguatge simbòlic, des l’ús dels colors –el daurat
és el color de Déu i la llum; el vermell és el
color de l’amor i la vida; el blanc és el color
de la puresa i la santedat; el blau és el color
de cel i de l’altre món; i el verd és el color
de la natura i la joventut– fins el símbols, el
més comú el cercle, senyal d’eternitat.
Antigament, a totes les llars russes
existia l’anomenat “racó vermell”, un lloc de
l’habitació orientat cap a l’oest, on s’instal·
laven les icones per a l’oració casolana. Les
icones eren considerats tresors valuosos i
es passaven de generació en generació.

Un altre element distintiu de
l’Església Catòlica respecte
algunes Esglésies Ortodoxes
-considerades hereves de la
tradició cristiana de la meitat
oriental del Mediterrani-, és el
calendari. Alguns ortodoxos, com
els grecs, els búlgars o els
romanesos, celebren el Nadal el 25
de desembre perquè, igual que els
catòlics, segueixen el calendari
gregorià, però els eslaus (russos,
ucraïnesos, etc.) ho fan el 7 de
gener, segons marca el calendari
julià. Igual passa amb Pasqua, que
pel fet de ser una festa mòbil,
canvia cada any, i de vegades
s’esdevé abans, el mateix dia o
després que el dia de Pasqua per a
l’Església Catòlica.
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Històries de pau

Desertar, una
acció pacifista
A totes les guerres -d’abans
i d’ara- hi ha desertors,
persones que lluiten contra
la guerra des de la guerra.

Xavier Garí de barbarà

Xavier Garí de Barbarà és doctor en
Història i professor de la UIC.
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n els conflictes bèl·lics d’arreu –històrics i recents–, hi ha una història
silenciada que s’ha de recuperar: és
la història de tots aquells que van
combatre contra la guerra des de la
guerra. Són pacifistes en general, però també anomenats, de forma desprestigiada, desertors. Només en la
Segona Guerra Mundial, 150.000 homes
van fugir del front i de les tropes. La majoria
eren soldats rasos, joves colpits i traumatitzats per les batalles, els ferits i els morts
que van presenciar, a un bàndol i a un altre. Les condemnes en cas de captura eren
l’afusellament, no només perquè aquell
soldat ja no servia per a l’exèrcit, sinó també per la necessitat de fer escarment i evitar-ne més casos.
Em ve a la memòria el testimoni d’un
avi meu, que va fugir del front en plena Guerra Civil, va creuar un riu (per fer

creure que s’havia ofegat) i va tornar a casa on va viure tres anys a les golfes de casa
dels pares, sense sortir mai. Els besavis es
posaven al portal de casa a plorar la pèrdua, fent veure que el fill havia mort.
Les guerres són la contradicció més
gran de la humanitat; la prova de que l’autodestrucció humana és possible, i que només els humans som capaços de matar sense necessitat. I, en aquesta incongruència
que són els conflictes bèl·lics, cal destacar
que les guerres les decideixen uns dirigents
polítics i militars determinats, influïts per
interessos clars i concrets, però van al front
de batalla els fills d’uns altres. La definició
tècnica de guerra és la formula de gestió
dels conflictes per la força de la destrucció,
des d’un context polític i militar que accepta i fomenta el nivell més alt de violència. I
aquest context no només permet la violència sense límits sinó que també el legitima,
i legalitza la matança i la destrucció de l’altre, al qual se li ha atorgat el nom d’enemic
fins a guanyar-lo. La victòria no és tenir la
raó. La batalla no la guanya el just, perquè
el qui ha fet ús de la violència, no pot ser mai
una persona justa. Per tant, la lluita del pacifisme, que és l’ideal que treballa per la desaparició de les guerres, cerca eliminar la
gran tragèdia de la violència consagrada,
que és la guerra també des de dins el camp
de batalla: és la història silenciada dels desertors, persones que van fer menys tràgica la conflagració.
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el conte

Gràcia Pérez
Il·lustrat per

blanca gimeno
La platja de les set onades

L

a Sahar, en Mazen, el petit Samir i la seva àvia contemplen des de la petita cala l’illa de Xipre, tant a prop i tant difícil
d’arribar-hi. Des del 2011 en guerra i no
es veu el final. L’anciana prepara la fugida dels nets. Es posa en contacte amb
uns estibadors que fan negoci amb la
gent que vol passar a l’altra banda del
mar, que li xuclen fins a les entranyes.
“Aquesta nit”, diu l’àvia amb tristesa. La Sahar,
que acaba de complir els setze, obre els preciosos
ulls verds, impactada. L’anciana treu l’abric vermell
del petit Samir i li posa. Ell mira ràpidament les butxaques, sap que l’àvia sempre l’hi amaga algun tresor. Treu un caramel i li somriu.
Al vespre, l’anciana i els seus nets, es dirigeixen
a una petita cala. A l’home que mana, li ressalten
unes dents perlades per sobre del seu rostre bru.
Es mira la Sahar, que abaixa el cap. Algú es queixa,
el traficant li ensenya el llarg ganivet que porta a la
cintura. Els tres germans seuen ben enganxats. Hi
han plors ofegats.
L’anciana es queda allà, pal plantada, fins veure
com una petita taca va desapareixent a l’horitzó. Es
toca el pit i palpa la carn i els ossos que hi ha sota la
mà per assegurar-se que aquell forat que sent no és
real.
La dona que seu al costat dels germans es mira
en Samir amb tendresa. “Em dic Nadine, era mestra abans de la guerra”. La Sahar s’aferra a ella.
Quan visualitzen la costa, els avisen que han de baixar ràpid. La por s’escampa quan comproven que
no hi ha salvavides per a tothom. Els tres germans
i la mestra, sense flotadors, salten. Set onades, ordenades una darrera l’altra, es disposen a arribar
a la riba i en el seu camí engoleixen el petit Samir,
que s’ha deixat anar de la mà dels seus germans.

Desapareix ofegat sota l’escuma. Quan la Sahar nota que els peus toquen terra, crida els germans desesperada. Només en Mazen contesta. La Sahar i
en Mazen s’abracen tremolant i plorant desesperadament. La mestra plora desolada, agenollada a la
sorra.
L’home de les dents perfectes dona instruccions
per iniciar la marxa. Quan s’allunyen de la platja, un
petit cos sense vida, amb un abric vermell, és empès
per les onades cap a la platja.
La Nadine agafa els dos germans de les mans i
els ajuda a avançar. “He sentit que ens porten a un
camp de refugiats”, diu.
Dos camions els esperen. L’home que els mana
els distribueix i amb ulls luxuriosos. Separa la Sahar
dels seus. Ella crida, plora, suplica, però algú li posa una caputxa al cap i se l’emporta d’una revolada.
Asseguda al terra del camió, sent els gemecs dels
nens i els xiuxiuejos de les mares per calmar-los les
pors, els roncs dels budells, percep les olors d’alguna bufeta que ja s’ha vessat. En arribar al camp,
dents perlades, intenta apartar-la del grup, els crits
de la Sahar, frustren la intenció del traficant. Els
metges del camp s’acosten als nouvinguts per donar els primers auxilis. El Mazen i la Nadine corren
esperançats al costat de la Sahar.

Una secció elaborada
en col·laboració amb

valors 43

imatge en
creixement

“Cap a la llum,
sempre hem
de caminar
cap a la llum!”
Miquel Lleixà
El fotògraf Miquel Lleixà publica cada dia
al seu compte d’Instagram una instantània
on introdueix reflexions adreçades al
creixement personal.

