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EDITORIAL

La llargada
dels nas ja
no ens delata

E

ls darrers anys dos conceptes han impactat amb força en l’opinió pública: postveritat i fake news. La postveritat ha estat definida com “la distorsió deliberada d’una realitat, per tal de
crear i modelar l’opinió pública i influir en les actituds socials,
aprofitant que aquesta és més vulnerable a través de les emocions i les creences personals”. Per altra banda, les fake news
són “notícies deliberadament falses, creades per enganyar,
induir a error, manipular decisions personals, desprestigiar o
enaltir a una institució, entitat o persona”. La relació entre les dues
és evident. Dues etiquetes noves, però també a nivell de contingut?
Alguns autors afirmen que la postveritat és senzillament la mentida
o estafa tradicional, element que sempre ha existit, però que ara les
xarxes socials amplifiquin.
Part de raó tenen aquells que minimitzen l’efecte d’aquests dos
mots, però la seva aparició ens permet mirar darrera la cortina i anar
a una qüestió més de fons: els límits de la veritat i la mentida. A la
mainada els afirmem amb contundència que sempre cal dir la veritat i que mai s’han de dir mentides. Però, que és la veritat? Són molts
els que prediquen tenir la veritat. És tan perillós defensar una veritat única com difondre una mentida? En quin punt la modulació
de la veritat es converteix en una mentida? Són clars els límits entre la veritat i la mentida? O potser el perill avui està en els grisos, en
l’ambigüitat?
A Pinotxo li creixia el nas cada vegada que deia una mentida.
També diu la dita popular que “s’atrapa més aviat a un mentider
que a un coix”. Som la societat més ben informada de la història, però també la més carregada de mentides. Estem perdent la capacitat de discerniment entre la veritat i la mentida? El periodista Joan Julibert assegura: “El primer que necessites per enganyar una
societat és que vulgui ser enganyada”. Si és així, per què volem ser
enganyats?
En aquest número intentarem buscar respostes a totes aquestes
preguntes sense perdre de vista la conseqüència d’aquest fenomen:
una societat en què permanentment cal distingir entre veritat i mentida no pot conrear la confiança, un altre valor en crisi.

MARIA COLL
I JOAN SALICRÚ
Codirectors de Valors

LA PROPOSTA DEL MES

“Després
d’haver-ne parlat
amb gent de totes
les nacionalitats,
no he sabut mai,
d’una manera
clara, els orígens
de la guerra del 14”
Josep Pla
Periodista i escriptor

L’exposició Mig Europa cau.
Impressions de Josep Pla sobre la
Gran Guerra, que es pot veure a la
Sala 4 del Palau Robert fins el 31 de
març, recorda l’enorme impacte de
la Primera Guerra Mundial en
l’evolució històrica, social i cultural
del segle XX a través de la mirada de
l’escriptor empordanès.
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L’ACTUALITAT COMENTADA

JORDI CUSSÓ
Llicenciat en Economia i sacerdot

Haití paralitzat
després de dies de
protestes violentes

‘The Guardian’
publica la llista dels
morts al Mediterrani

El judici als líders
independentistes del
Procés, en directe

En temps de crisi
moren menys
persones

aití, el país més pobre d’Amèrica Llatina, està catalogat avui
com a ingovernable.
Cada dia hi ha violència als carrers, escoles aturades i la majoria de gent tancada a
casa esperant que amainin els
aldarulls. El més greu és que a
la resta de països, fora del seu
veí, la República Dominicana,
no els importa massa el que està succeint. El haitians se senten indefensos davant de les
decisions que prenen els seus
dirigents, que governen per a
unes elits i es dediquen a amplificar les desigualtats existents. Alguns demanen que
l’ONU hi enviï cascos blaus, però el que hi haurien d’enviar és
un bon exèrcit de “professionals”, capaços d’ajudar a crear
estructures d’estat, de consolidar unes institucions capaces
de controlar els dirigents i de
distribuir equitativament la riquesa. Quan la població només
pot sobreviure de la violència,
millor enviar aquests professionals, que exèrcits de color
blau.

ada dia moren persones al Mediterrani. No
sabem qui són, ni d’on
venen; són éssers humans sense història.
Em recorden els “soldats desconeguts”. Sota aquest abstracte
celebrem homenatges i agraïments. Perquè si el soldat és
conegut el seu record visibilitza la crueltat de la guerra. En
un malson veig a les platges
del Mediterrani una escultura
dedicada a “l’immigrant desconegut”, aquell home, dona,
nen, que mai va arribar al seu
destí. Herois anònims i invisibles, com fantasmes. Saber els
seus noms, història, anhels...
farà que els mirem d’una altra
manera, que els sentim més
propers, qui sap, si també farà
que obrim les fronteres. Una
ONG, posant nom als “desconeguts”, ha fet que se’ls comenci a reconèixer com a éssers humans.

a començat el judici del
Procés. Les cadenes de
televisió, ràdio, diaris,
xarxes socials, les tertúlies matutines, vespertines i nocturnes en
van plenes. Al treball,
al bar, a casa, arreu on
vas, tothom parla, opina, diu,
comenta. De sobte la societat s’ha tornat una “gran tribunal”, on tothom hi diu la seva. El que és cert, és que, amb
independència de la postura
que cadascú hagi agafat entorn del Procés, el cert és, que
els propers mesos, serà impossible viure al marge del que
passi a la sala del Tribunal Suprem. Una cosa però cal demanar als ciutadans de tot l’Estat
espanyol: que no esdevinguem
jutges. Perquè amb tot aquest
soroll mediàtic, hi ha el risc, de
que si anem jugant a ser jutges,
acabem condemnant al veí, al
company de feina, al germà, i
fins i tot, a la parella. Si els polítics van cometre l’error de judicialitzar la política, evitem
nosaltres la temptació de judicialitzar la convivència. Serà la
nostra millor aportació al moment que ens toca viure.

n estudi internacional
de l’Institut de Salut
Global de Barcelona
afirma que en temps
de crisi moren menys
persones perquè hi ha
menys contaminació
i les persones tenen
més temps per cuidar-se. L’objectiu, però, no és estar sempre en crisi, sinó que el creixement sigui sostenible. Els
creixement del segle passat
ens va portar a una explosió
de les necessitats i això ha esdevingut una amenaça per al
planeta. D’altra banda, sabem
que un creixement il·limitat
ens ha portat a què molta
gent es mori de fam. La majoria d’economistes han entès
que els béns materials no són
l’únic element per assolir una
bona vida i que un creixement
de qualitat no pot ser merament individual sinó universal. Combinar ambdues idees,
és el que ens farà créixer amb
una preocupació pel medi ambient, per la resta d’éssers vius
i per unes condicions de vida
més saludables.

H C H U

JORDI
CUSSÓ

ÀNGEL
CASTIÑEIRA

MARIA ROSA
BUXARRAIS

BEGOÑA
ROMÁN
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L’ENTREVISTA

“El conservador té
arguments per defensar
la presència tant de
progressistes com
de reaccionaris a la
societat. En canvi el
progressista no sé si té
massa arguments per
defensar la presència de
conservadors”
Gregorio Luri
Sota el títol de ‘La imaginación conservadora’
(Editorial Ariel), el filòsof i pedagog Gregorio Luri
reivindica en el seu darrer llibre el conservadorisme
en el segle XXI i la importància de la tradició i la
cultura heretada; una crítica intensa a la societat
de la novolatria.

LAURA CERA
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Q

uè és ser conservador en el segle XXI?
El conservadorisme és un intent de donar profunditat al
present. Vivim un temps històric en què majoritàriament
la gent mira cap al futur –tot el
que sigui innovació i modernitat té un ressò immeditat–, en
canvi mirar cap el passat sembla que no tingui cap sentit.
Aquesta mateixa setmana he
llegit un informe de l’OCDE que diu: “L’educació ha de deixar de mirar el passat per enfocar els problemes del futur”. Per mi això
és un menysteniment molt greu de la necessitat pròpia de l’home. La capacitat de
tenir present el passat i les ànsies de futur
per enriquir el present és el fonament bàsic
del conservadorisme.
Avui impera la novolatria.
Sí. Una de les voluntats a l’hora de fer
aquest llibre era demostrar que es pot dialogar amb els pensadors del passat. El concepte de novolatria és d’un humanista que
estava a la cort dels Reis Catòlics, Pedro
Màrtir de Anglería, i serveix per entendre
perfectament aquesta devoció per les coses noves. Un altre tret definitori del nostre
temps és que hem carregat axiològicament
el nou, avui el nou és el gran valor a l’alça;
mentre que l’antic s’ha quedat arraconat.
Si a una persona li dius que no té raó, et dirà: “I què? És la meva opinió?”. En canvi, si a
una persona li dius que està antiquada corres un cert risc.
Fem un mal ús del terme ‘conservador’?
El conservadorisme és una tradició molt
viva a qualsevol país. Aquí, en canvi, ens
ha mancat una tradició conservadora, Això s’explica per dues raons: hem assimilat ser conservador a ser reaccionari i hem
tingut la terrible xacra del franquisme. El
franquisme es va apropiar de tota una sèrie
de pensadors, Jaume Balmes n’és un clar
exemple. “Si voleu evitar revolucions, feu
evolucions”, deia. Això és ser conservador.
Menystenim la tradició?
Absolutament. He citat Balmes però la llista és molt llarga. La tradició és complexa,
però si se simplifica, perdem. No podem desinteressar-nos de tota una tradició per ignorància. Això és de babaus.

Els darrers mesos, quantes persones li han
recomanat o li han preguntat per què ara
inicia aquest debat?
Constantment. Abans-d’ahir, ahir, avui...
Ahir una periodista m’acusava de voler escandalitzar, però jo sóc una persona pacífica i no vull que amb les meves paraules ningú prengui mal. Ara, si no podem debatre
les idees amb normalitat, és que alguna cosa passa.
Avui queda més bé dir en públic que som
progressistes que conservadors?
Sí. A la societat actual, el progressista és
el nou romàntic. Jo plantejo la situació a
través de la imatge d’un vaixell. Pensem
que el vaixell és l’estat. El progressista té
un destí. El progressista creu, a més a més,
que el vent de la història l’encamina cap
aquesta meta, que està en el futur. El reaccionari, en canvi, té el seu destí en el passat
i voldria fer un gir radical i dirigir-se cap
allà de nou. Per tant, el progressista viu en
un “encara no” i el reaccionari viu en el “ja
no”, mentre que la gran utopia del conservador no és encaminar-se cap a un lloc o un
altre sinó mantenir l’embarcació a la deriva. I per seguir surant cal que tant babord
com estribord estiguin ocupats. En resum,
el conservador té arguments per defensar
la presència tant de progressistes com de
reaccionaris a la societat. En canvi, el progressista, no sé si té massa arguments per
defensar la presència de conservadors a la
societat.
Fins a quin punt avui el conservadorisme és
un valor a l’alça, però de forma oculta?
Tots som conservadors en algun àmbit o altre de la nostra vida. Si una cosa caracteritza el nostre temps és que tota ciutat vol tenir el seu museu d’art modern i el seu parc
tecnològic, però sense renunciar a un museu d’història i a una colla de restaurants
de cuina tradicional. La societat tendeix a
compensar de forma natural els seus exccessos. L’excés novacionista que tinc per
una banda, el compenso amb una revalorització del passat per una altra. Quantes vegades hem sentit que la medicina xinesa és
bona per què té milions d’anys?
Vostè es considera conservador?
Neoconservador. Encara guardo com una
joia oblidada el meu carnet del PSUC, però
va arribar un moment que em vaig espantar

de les conseqüències de les meves bones intencions. I, en aquest sentit, vaig haver de
reformular-les.
El creixement de l’extrema dreta actual es pot relacionar amb un augment del
conservadorisme?
Aquest fenomen és molt curiós. Avui, a
França, l’Agrupació Nacional –el partit de
Marine Le Pen– és el primer partit obrer. El
Partit Socialista francès està absolutament
perplex i el Partit Comunista, en al marc del
moviment de les “armilles grogues”, col·
labora al carrer amb els lepenistes. L’electorat busca solucions fàcils i vagants. Quan
la política es torna massa escolàstica sempre hi ha una reacció de recerca de la simplicitat. I, en aquest sentit, qualsevol elector
mereix el màxim respecte. He llegit que no
s’ha convidat a Vox a la gala de lliurament
dels premis Goya. La campanya que els
enemics de Vox li estan fent a aquest partit
és impagable.
Quins valors definirien el conservadorisme?
És complicat perquè cada conservadorisme està lligat a la seva pròpia tradició.
Seria difícil fer un programa comú. Dit això, podem trobar elements comuns. Per
exemple, en tots els conservadorismes hi
ha un respecte per la transmissió de la tradició: estem aquí perquè considerem que
no només els vius, sinó que els que han
mort i els que han de venir, també tenen
autoritat sobre el present. També existeix
un sentit de la responsabilitat. No carregar
de forma sistemàtica sobre els altres els
teus dèficits. No queixar-se contínuament
i buscar possibles sortides. El conservador
és modern, però no és solament modern.
En resum, conservador és aquell que no vol
marxar d’aquest món sense pagar.
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EL PERFIL

Greta Thunberg:
La noia que no
deia res ara és
la portaveu
d’una nova
generació
RAMON RADÓ

E

l 20 d’agost de l’any passat, Greta Thunberg va faltar a classe. Va
anar davant del Parlament suec i
s’hi va asseure. Aquell estiu, Suècia havia viscut diverses onades de calor i incendis forestals
i Thunberg, que aleshores tenia
15 anys, va decidir protestar fent
vaga a l’escola.
Van passar les eleccions sueques i Thunberg va continuar la
seva revolta particular: cada divendres, en comptes d’anar a classe, es
manifestava davant del Parlament reclamant al govern que complís l’acord de París sobre emissions de CO2. I això que, a
Estocolm, passar set hores quieta a fora el
carrer no és l’activitat més recomanable...
A primer cop d’ull, ni per edat ni per
fesomia, Greta Thunberg no té la imatge clàssica d’una activista. D’ulls estirats
i cara de trapella, aquesta adolescent que
ha crescut a la capital sueca, va començar
a prendre consciència ecologista mirant a
la tele documentals sobre els óssos polars
de l’Àrtic o els efectes dels plàstics en els
mamífers marins.

“Aquesta escolar
sueca, d’ulls estirats
i cara trapella, s’ha
convertit en un
símbol de la lluita
contra l’escalfament
global i ha inspirat
altres adolescents”

A l’edat que les seves companyes començaven a tenir telèfon mòbil i comprar-se roba de marca, ella se’n mantenia
apartada. A l’escola, no tenia amics i passava sempre desapercebuda; només es
relacionava amb una professora. Ella mateixa reconeix que, fins ara, tota la seva vida havia estat “la noia invisible que no diu
res” i, de sobte, es troba que hi ha molta
gent que la vol escoltar.
Els últims mesos ha intervingut a la
cimera del clima de les Nacions Unides,
al Fòrum Econòmic de Davos i al Consell
Econòmic i Social de la UE. Enlloc s’hi ha
mossegat la llengua a l’hora de cantar-los
les quaranta als líders polítics i econòmics
que l’escoltaven. Davant “la crisi més gran
a què mai s’ha enfrontat la humanitat”,
demana als polítics que no estiguin esperançats: “vull que tingueu pànic. Vull que
sentiu la por que sento jo cada dia. I, aleshores, vull que hi feu alguna cosa.
Fa pocs dies, en un acte a Brussel·les,
va cantar les quaranta al president de la
Comissió Europea, a qui va etzibar: “sereu recordats com els malvats”. Potser
per això, el 22 de febrer, els grups popular,
liberal i conservador van votar conjuntament per impedir que parlés al Parlament
Europeu.
Els vídeos dels seus discursos s’han escampat per la xarxa i l’han convertit en la
representant involuntària de la generació que ha d’heretar el planeta: “tots els
nens que viurem en el futur ho haurem de
fer amb el desgavell que totes les generacions han creat”. Thunberg, que ha deixat
de menjar carn i ha convençut tota la seva
família perquè es fessin vegans, viatja a tot
arreu combinant trens i autobusos perquè
no agafa avions, un mitjà de transport que
creu que és massa contaminant.
Ja fa més de 25 divendres que Greta Thunberg se salta les classes. Durant
aquest temps, s’ha convertit en un símbol de la lluita contra l’escalfament global.
I ha inspirat altres adolescents: en els darrers mesos s’han multiplicat les “vagues
pel clima”. Arreu del món, milers de joves
de menys de vint anys reclamen als seus líders més contundència per frenar el canvi
climàtic. Són nens i joves d’avui que, d’aquí
a uns anys, heretaran el planeta en unes
condicions molt millorables. I la noia que
no deia res és la portaveu de tots aquests
adults de demà.
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OPINIÓ

ÀNGEL PUYOL

Professor d’Ètica i Filosofia política de la Universitat Autònoma de Barcelona

V

Sóc masclista

isc en una societat patriarcal, ergo sóc masclista. Aquest tret menyspreable del comportament
equipara homes i dones que comparteixen aquest tipus de societat.
A més a més, sóc un home. I això significa que sovint, molt més del que
voldria i segurament del que estic disposat a admetre,
m’aprofito dels avantatges del meu gènere en la societat
masclista en la què visc. Quan em faig conscient –o me’n
fan– de com la generalitat dels homes ens aprofitem injustament de la desigualtat de gènere, m’apunto sense
complexes al corrent intel·lectual del feminisme. Senzillament perquè el feminisme té raó. Negar-ho és una
ximpleria des d’un punt de vista racional. D’altra banda,
quan em faig conscient –o me’n fan– del meu comportament masclista, també em rendeixo a l’evidència quan hi
és, però reconec (i ai, com ho lamento quan me n’adono!)
que tendeixo a ser compassiu amb mi mateix, sobretot si
em comparo amb tants homes que no tenen el més mínim
sentit autocrític del seu “cromanyonisme”.
Si ho pensem bé, veurem que sovint és fàcil trobar
una excusa que maquilli la conducta masclista d’una
persona singular: que si és el seu caràcter, que si ha rebut una provocació, que si la seva mare el va educar així,
que si pertany a una generació determinada, que si no vol
perdre masculinitat (també davant de les dones masclistes), que si en els negocis i la feina tot s’hi val... descàrrecs
ridículs que no fan sinó reforçar la solidesa de la societat
masclista que els genera i empara.
De vegades el meu masclisme és tan evident que jo
mateix, en el meu desig de fugir-ne per intentar ser millor persona, me n’avergonyeixo i procuro rectificar. D’altres vegades, no en sóc tan conscient: en això consisteixen precisament els automatismes del comportament
social que totes i tots arrosseguem. I, per tant, cal més
investigació sobre la crítica a la societat patriarcal i més
conscienciació social i personal del comportament propi i aliè. Ara bé, en ocasions, és moralment complex renunciar al profit de ser home en una societat masclista.
Per exemple, l’altra dia vaig comprovar que la meva presència masculina ajudava a evitar el tracte poc professional que membres del personal d’infermeria tenien cap a
un familiar meu. Aquest familiar em va dir a cau d’orella:
“Em tracten millor quan tu estàs davant perquè ets un

home”. Dissortadament, tenia raó. Què hauria d’haver fet
jo? Assumeixo que em vaig aprofitar del masclisme que
regnava en aquella habitació hospitalària, un masclisme
lamentable que vaig contribuir a reforçar en pro del benestar del meu familiar, que també estava rebent un tracte
injust. No resulta fàcil rebutjar tots els avantatges de ser
home en una societat masclista. El mateix passa amb altres injustícies socials. Faríeu una llarga cua, amb la vostra filla petita molt malalta, en les urgències d’un petit
hospital andí quan us conviden a passar injustament davant pel fet de ser els únics blancs de la sala, o de tenir-hi
diners per pagar el servei? Sòcrates deia que era pitjor
cometre una injustícia que ser-ne la víctima, però aquest
és un eslògan massa sintètic per copsar la complexitat
de l’experiència moral. És igualment dolent aprofitar-se
d’una injustícia que cometre-la? És que potser hi ha alguna diferència? És dolent aprofitar-se d’una injustícia
quan, gràcies a ella, se’n poden beneficiar persones concretes, mentre que el perjudicat és una massa anònima i
inconcreta?
El feminisme és un ideal de justícia al qual tothom ha
d’aspirar, i als homes ens toca pensar sobretot en les renúncies que estem moralment obligats a fer. Però la vida
moral mai no es deixa reduir a eslògans o ideals, per seductors i encertats que siguin. No passa només amb el feminisme, és clar.
Angel Puyol és professor d’Ètica i Filosofia
política de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB)

“És igualment
dolent aprofitar-se
d’una injustícia que
cometre-la? És que
potser hi ha alguna
diferència?”

valors 12

DILEMES ÈTICS

Un embaràs
no desitjat
Una noia de dotze anys,
víctima d’una agressió
sexual, decideix realitzar
una interrupció voluntària
de l’embaràs, però els
metges li practiquen una
cesària a les 24 setmanes
de gestació. És ètic?

SORAYA HERNÁNDEZ

F

a tan sols unes setmanes la
premsa informa de la situació
d’una menor a Argentina que,
havent patit una agressió sexual i amb un embaràs no desitjat
conseqüència de la violació, es
converteix en notícia arran de les
seves decisions i de les decisions
dels sanitaris que la van atendre.
La noia de 12 anys, quan coneix el
seu estat, expressa la seva intenció de no voler seguir endavant i
demana explícitament una interrupció de
l’embaràs. La seva mare entén la decisió,
accepta el procediment i dona el seu consentiment. Segons ens expliquen els mitjans de comunicació argentins, quan una
menor de 15 anys està embarassada es posa en marxa un protocol d’actuació elaborat amb la supervisió d’UNICEF. La noia
té tres opcions: pot determinar continuar
endavant la gestació, pot donar el nadó en
adopció o pot decidir-se per la interrupció
legal de l’embaràs. Sigui quina sigui la seva resposta el protocol preveu un l’acompanyament per part de professionals de
diferents àmbits i el suport de les institucions corresponents segons el camí que
prengui.
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La noia va decidir-se per interrompre l’embaràs però els metges van portar
a terme una cesària. Entre les seves explicacions hi ha la justificació que hi havia
massa riscos per la mare si es feia una interrupció. El bebè va néixer a les 24 setmanes, amb les possibles complicacions de la
prematuritat. Aleshores va començar un
procés d’adopció que ella haurà de ratificar un cop passin 45 dies, temps de reflexió en el que podria concloure quedar-se o
no amb el nen.
En aquest punt, les preguntes comencen a arribar des de diferents grups socials i professionals ja que no s’entén quines
van ser les raons que van portar els metges a fer una cesària en lloc d’una interrupció. S’opina que s’ha jugat amb la voluntat de la menor i es pensa que el procés
d’adopció pot ser un perjudici...
Aquest cas ens planteja grans debats
entorn de l’embaràs: és ètica una interrupció o hi ha supòsits que no s’han ni de
qüestionar? Encara que ens sembli el més
correcte, quina edat hauria de tenir una
menor per decidir respecte el seu cos? Tenint en compte que la llei del país permet
aquest supòsit, els dilemes i les preguntes
es multipliquen. La noia coneixia els riscos

Embarassos
Aquest és el nombre
d’embarassos en adolescents
entre 14 i 17 anys que es van
registrar el 2016 a Catalunya.
Una xifra que ha disminuït en
un 25% els darrers tres anys,
passant d’un 22,8‰ el 2013 a
16,7‰ el 2016. I 78 van ser el
nombre d’interrupcions de
l’embaràs en menors de 15
anys que van tenir lloc a
Catalunya l’any 2017.

de la intervenció o els metges van exercir
paternalisme realitzant una cesària? Si
hi havia riscos i no es podia fer una interrupció, per què no es va esperar al final de
l’embaràs? En cas d’embaràs precoç, quina és la millor manera d’acompanyar les
nenes i noies? Però el més important, pot
la llei adaptar-se a les necessitats de les
menors que es troben en una situació com
aquesta?
La llei marca un camí, però la realitat
normalment és molt més complexa. Potser es podrien haver tingut en compte les
especificitats de la situació de la noia? Si
realment no quedava més remei que portar a terme aquest tipus d’intervenció almenys no fer-la passar pel procés d’adopció, oi? O, degut justament que hi ha una
llei implementada, no s’hauria d’anar més
enllà i ara que ja és mare acompanyar-la
durant la presa de decisions?
Penseu que, per la informació que tenim, en aquest cas s’han fet tots els procediments des d’una mirada ètica i respectant els principis d’autonomia i
beneficència? Creieu que s’han tingut en
compte els desitjos de la mare? O la noia
ha estat de nou víctima, aquesta vegada
d’un sistema legal estricte?
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MARTA CAMP
Graduada en Psicologia

Joves pel clima

W

hy should we continue going
to school when there is no
future waiting for us? (Per
què hem d’anar a l’escola
si no hi ha futur per a nosaltres?). Aquesta és una de
les preguntes que es formulen joves de tot el món que, inquiets per la situació actual que viu el nostre planeta a conseqüència del Canvi
Climàtic, surten al carrer per reclamar als líders de tot
el món gestos veritables per aturar els efectes coneguts
d’aquesta variabilitat del sistema en què vivim: un fred
intens, una calor opressiva, sequeres devastadores, inundacions imparables, tempestes aterridores, escassetat d’aigua, malalties tropicals.
A principis d’aquest any 2019, es mobilitzaven uns
tres mil estudiants a Brussel·les, xifra que ha arribat fins
a 35.000 al cap d’un mes que comencés aquesta iniciativa. A través de les xarxes socials, el moviment s’ha estès
ràpidament per ciutats com París, Roma, Dublín, Lisboa,
Oslo, Estocolm, i altres, a més de ciutats de continents
tals com Amèrica del Nord, Amèrica del Sud o Oceania. I,
així, les xifres han anat creixent setmana a setmana.
És ben sabut que els canvis climàtics han existit des
dels inicis de la història de la Terra: desplaçaments de les
masses continentals unes respecte unes altres, variacions de la radiació solar, períodes d’intensa activitat volcànica, moviments orbitals -canvis dels moviments de la

Terra-. Fins i tot se sosté la hipòtesi que els efectes del
canvi climàtic van promoure l’extinció dels Neandertals
malgrat que, també cal dir, van permetre al modern Homo Sàpiens dominar el planeta.
Ara bé, mai abans durant la història del planeta el Canvi Climàtic havia sigut principalment antropogènic, és a
dir, causat per l’activitat humana, concretament, per la
industrialització, la desforestació, la conversió de terres
per activitats agràries i ramaderes, la conversió de boscos
en camps, la influència nuclear, l’ús de matèries fòssils, i
un gran etcètera. A més, el Canvi Climàtic contribueix a
l’extinció d’espècies. La principal causa antropogènica
d’aquest fet és la degradació dels hàbitats naturals a tot el
món a causa de les explotacions agrícoles, l’expansió urbana, la tala d’arbres, la mineria i algunes pràctiques de pesca. En condicions normals, l’esperança de vida de les espècies seria de deu milions d’anys. Tanmateix, durant les
darreres dècades, aquesta xifra s’ha reduït dràsticament
per algunes espècies tals com la tortuga gegant de les
Galàpagos –val a dir, amb un gran valor simbòlic ja que va
ser una espècie clau en l’elaboració de la teoria de l’evolució de les espècies de Darwin–, el búcard –un tipus de cabra dels Pirineus–, l’ocell Dodo –extingit després que arribés l’home a les illes Maurici–, l’Ós mexicà, el mussol de
Nova Zelanda, el gripau daurat, l’àguila de Haast, el dofí
del riu xinès, el tigre de Java, i molts altres. I, no ens oblidem de les plantes: també es troben en perill d’extinció la
flor de la passió, el lliri de maig, la flor verda de jade, la venus caça-mosques, la flor de pal negre...
Al capdavall, la Terra és el substrat que genera i sosté totes les expressions d’existència que fins ara hem conegut: ésser vius i inerts que comparteixen un temps i
un espai, on tots els elements tenen una funció i són necessaris els uns pels altres. A petita escala, des dels elements que formen les nostres cadenes de ADN fins a la
importància de tots els esglaons de les cadenes tròfiques
i la sostenibilitat de tots els ecosistemes a través del cicle dels nutrients, els quals ajuden a què l’energia flueixi a
través de l’ecosistema i la matèria de la que està compost.
Amb tot, no és casual que el moviment anomenat “Youth
for Climate” es presenti amb el lema “Respecta l‘existència o espera resistència”–: un crit a la vida a l’estil gandhià.
Marta Camp és Graduada en Psicologia
i postgrau en Psicopatologia Clínica
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TENDÈNCIES

Marie Kondo i la
dèria per l’ordre
Aquesta japonesa, a través d’un llibre i una sèrie de televisió, s’ha fet
famosa per un mètode personal que promou l’ordre i la neteja. Però
és bo l’ordre? Alguns psicòlegs asseguren que, amb mesura, promou
l’equilibri i el benestar, però també malmet la creativitat i la iniciativa.

JUDITH VIVES

D

es de fa uns mesos la fal·lera
per tenir la casa endreçada
s’ha convertit en tendència.
No és que fins llavors no fos important mantenir el nostre entorn en certes condicions, però des de principis de gener,
quan es va estrenar a Netflix
el reality show ‘¡A ordenar con
Marie Kondo!’, el tema és debat
a les xarxes socials. D’entrada
pot sorprendre que ordenar
la casa sigui motiu de controvèrsia. Però és que l’anomenat mètode Kondo proposa accions radicals i expeditives que no
tothom veu amb bons ulls. Marie Kondo és
una japonesa de 34 anys que s’ha fet famosa gràcies a un llibre on proposa un mètode personal d’endreçar .
El mètode Kondo consisteix en llençar
o donar la meitat de les coses que “ja no et
causen alegria”, i només quedar-te amb un
petit grup d’objectes que et produeixin felicitat. Fins aquí cap problema, fins i tot
sembla una idea interessant. De fet, l’èxit
del seu programa ha generat una onada de
donacions de coses que ja no es volen (també d’escombraries). Hi ha molts experts
en psicologia que asseguren que l’ordre i
la neteja poden tenir certa influència en la
nostra salut mental i en el nostre benestar
emocional. Afirmen que el desordre està
molt associat al caos, al malestar i al desequilibri i que per tant cal tendir cap a l’ordre. Però al mateix temps, l’obsessió per
tenir-ho tot net i endreçat també pot ser
la manifestació d’algun tipus de trastorn.

NOMÉS
TRENTA
LLIBRES?

El Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC) es
caracteritza per pensaments intrusius recurrents i comportaments repetitius que
la persona realitza per evitar l’ansietat que
els pensaments obsessius li provoquen. I
l’obsessió per l’ordre compulsiu pot ser
una manifestació d’aquest trastorn.
Per altra banda, hi ha qui creu justament tot el contrari, que justament el desordre també pot ser beneficiós, doncs
sembla que té efectes en la creativitat, ja
que fomenta les ganes de provar coses noves i ajuda a generar idees innovadores.
Però, portat a un extrem, viure en el més
absolut caos i abandonament també pot
ser un mal senyal.
Per tot plegat, potser cal posar en quarantena la proposta extrema de Marie
Kondo i mirar de trobar l’equilibri entre
l’ordre i el caos.

Un dels consells de Marie Kondo
ha causat molta polèmica:
desfer-te de tots els llibres que
tens a casa i conservar-ne només
trenta. Llibreters, editors i
lectors s’han indignat per les
idees de la japonesa, ja que
consideren que provenen d’algú
que segurament no llegeix de
forma habitual i que van dirigits
a gent que no té cap interès per
la lectura. També el fet d’haver
de triar els llibres en funció de si
et fan o no feliç ha molestat a
molta gent que es qüestiona si
llegir ens ha de fer feliços
necessàriament. I és que una de
les virtuts de la lectura és que
ens pot sorprendre, trasbalsar,
emocionar, colpir, fer riure o
plorar. La felicitat, en principi, no
és l’única finalitat de la literatura. Per tant, basar-se en aquest
criteri per desfer-se dels llibres
sembla, com a mínim, esbiaixat.
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RAMON BASSAS

Responsable de comunicació de Fragmenta Editorial

H

Rosseau i Hobbes

e vist les dues pel·lícules que van triomfar als últims premis Goya, que no s’assemblen gens. Parlo de Campeones, de
Javier Fresser, i d’El Reino, de Rodrigo Sorogoyen. Dic que no s’assemblen
gens ni pel gènere, ni per les intencions, ni de res. Només coincideixen que
són del mateix any i, potser, que pretenen una mirada sobre la realitat espanyola actual.
El film de l’equip de bàsquet de discapacitats desplega tots els arguments possibles d’una tendència (en principi molt positiva) en reivindicar el rol normalitzador de
col·lectius que aixequen el dit per dir “sóc aquí”. La cinta
sobre la corrupció política, elaborada amb un guió compilat de situacions ben reals i conegudes, recull la tendència de la indignació i de la “causa general” contra els
estaments de poder.
Aquestes són dues tendències importants a l’opinió
pública espanyola i el principal mèrit dels dos títols que
comentem consisteix en donar-los forma, relat.
Convé fixar-s’hi una mica, em temo, si volem treure l’entrellat tant dels motius com, sobretot, dels riscos
d’aquestes dues tendències. A parer meu, sí que coincideixen, per exemple, en una cosa: en la desconfiança radical amb l’ambigüitat moral, que per mi és intrínseca als
éssers humans, i en el reclam de més “autenticitat”.
Campeones té un discurs optimista, com Jean Jacques Rosseau, creu que els homes som bons per naturalesa, i que és la societat i els seus peatges el que ens fa
malbé. La mirada innocent (anava a dir “infantil”) d’un
grup de discapacitats intel·lectuals i la voluntariosa del
seu responsable són el reclam de la vida inicial, encara
immaculada, que malda per triomfar. D’aquest triomf
són campions.
En canvi, El Reino és tot el contrari. La conclusió del
film és que “no hi ha res a fer”. L’home és dolent per naturalesa i no hi ha un pam de net. Aquí s’imposa el discurs
pessimista de Thomas Hobbes. Els amors, cínics i professionals. Les lleialtats, mentida. Fins i tot les figures adolescents semblen ja preses de la fatalitat (acceptant acríticament el rol corrupte del pare, o immersos en festes
nihilistes).
El problema és que, com hauríem d’haver comprovat després de dos segles d’Il·lustració, les dues premisses són mentida. De fet, Blaise Pascal ja havia advertit

que “l’home no és ni àngel ni bèstia, i qui fa d’àngel fa de
bèstia”.
El que trobo a faltar en aquests dos relats i, per tant,
en les dues tendències de les quals parlava, és aquesta
mirada pascaliana, menys contundent, més matisada i
més ambigua sobre les persones i les societats que hem
anat construint. Menys definitiva, vaja.
Perquè la mirada rosseuniana i la hobbesiana tenen
riscos enormes. De desprotecció davant els mals del
món, l’una, com l’enyor de solucions autoritàries, l’altra.
A més, sovint són intercanviables: en estar tan segurs del
que és “bo”, tendim a imposar-ho sense miraments a tot
el que ho qüestioni. Ara mirin la societat espanyola (aquí
hi incloc la catalana, és clar) i diguin-me si no és normal
que l’Acadèmia del Cine s’hagi vist atreta per aquestes
dues històries. A mi em sembla que la descriu perfectament. La qual cosa és una bona notícia. Només quan ens
mirem al mirall ens veiem les tares.
Ramon Bassas és responsable de
comunicació de l’empresa Fragmenta
Editorial i escriu al blog
www.ramonbassas.cat

“Campeones té un
discurs optimista:
els homes som bons
per naturalesa i és
la societat i els seus
peatges el que ens
fa malbé. El Reino
és tot el contrari, la
conclusió és que
no hi ha res a fer”

valors 16

CARA A CARA
CAPITALISME VERSUS ECONOMIA SOCIAL

— Avui, quan crees
una nova empresa,
de forma natural
surt que hi hagi
una estructura
horitzontal
— Una cosa és com
funciona el dia a dia i
l’altra l’estructura de
poder derivada de la
propietat

CARLOS
MARTÍNEZ
CEO i cofundador d’Epinium, empresa que ajuda a
marques de tot el mon a
incrementar les seves
vendes a Amazon i que ha
estat seleccionat en la millor
acceleradora de startups
tecnològiques del mon
(Techstars). Martínez és
president de PIMEC Joves
del Maresme i Barcelonès
Nord. Graduat en administració i direcció d’empreses i
màster en emprendiment i
innovació per la Pompeu
Fabra, on actualment és
professor associat.

ELOI
SERRANO
Doctor pel Departament
d’Economia i Història
Econòmica de la UAB.
Professor d’economia de
l’empresa i Director de la de
la Càtedra d’Economia
Social del Tecnocampus
(Universitat Pompeu Fabra),
és també investigador
associat al CIDOB. Ha
impartit docència a la UAB i
a la Universitat de Barcelona,
i ha estat investigador
visitant a la London School
of Económics. Compta amb
experiència laboral en
empreses d’economia social.

Les noves empreses
tecnològiques, promogudes
per joves emprenedors,
acostumen a tenir una
estructura plana, sense
jerarquies. Una filosofia
que enllaça amb un dels
elements centrals del món
del cooperativisme. Fins on
arriben les coincidències i
comencen les diferències?

MODERAT PER

JOAN SALICRÚ

Quines similituds veieu en les joves
empreses tecnològiques que treballen en
base a una estructura molt horitzontal i el
món del cooperativisme. Només s’assemblen en això? Què en penseu?
CARLOS MARTÍNEZ —Per mi, el principal va-

lor que que aporta una cooperativa és una
estructura plana i horitzontal, i això és
una de les coses que avui ja surt de forma
natural a l’hora de pensar una estructura organitzacional en les noves empreses
tecnològiques o startups: una estructura
horitzontal, en la qual tota persona importa. Tendim a fugir de les estructures verticals, que tenen una gran jerarquia i que
semblen basades en el món de l’exèrcit.
Aquest tipus d’estructures ens les trobem
quan treballem per altres clients, per marques que són molt grans, molt tradicionals
i a les quals els costa canviar. Nosaltres
som una empresa jove i això ajuda molt al
dinamisme. En una estructura plana, les
persones noves, si aporten coses, poden
arribar a dalt ràpidament perquè es valoren totes les aportacions.
ELOI SERRANO —Hi ha diverses coses que

s’han de posar sobre la taula. Les empreses que ara neixen, sobretot en el sector de les tecnologies, com que ocupen

relativament poca gent, tenen treballadors amb una alta capacitació i molt joves. Busquen un tipus d’organització del
treball que necessita de molta cooperació
perquè el projecte és embrionari i, al final,
tothom fa de tot. I això és un valor molt característic de les startups.
Ara bé, hem de diferenciar el que és
l’organització del treball –que per la inèrcia i per les característiques d’aquest tipus
d’empreses... les estructures no poden
ser massa jeràrquiques simplement perquè no hi ha tropa a qui manar- i l’estructura de poder derivada de la propietat. En
aquest aspecte no crec que es puguin assimilar, sobretot perquè a les startups –com
a empreses capitalistes– el treball precisament treballa per remunerar el capital,
mentre que a les cooperatives el treball ho
fa per satisfer les necessitats dels seus integrants. Aquí hi ha una diferència important: tot i que en els dos sistemes es treballa en equip, a les startups treballem per
algú mentre que a les cooperatives treballem per a nosaltres.
C.M —La diferència és important. L’objectiu de les startup és més capitalista, mentre que la finalitat de les cooperatives és
més social, si es vol dir així. Però una cosa és l’objectiu o el motiu de la constitució
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d’una empresa o d’una cooperativa i una
altra cosa la seva organització. Tampoc
podem oblidar que sovint el concepte startup s’usa per fer referència a una empresa de nova creació però, per mi, una empresa és una startup mentre busca el seu
model de negoci. Per tant, una startup pot
ser una empresa que s’ha creat fa dos mesos, dos anys o tres, com és el nostre cas.
A Epinium fa un any no estàvem fent exactament el mateix que estem fent ara. Per
això, entre les persones que volem que
formin part del nostre equip busquem dinamisme, que estiguin molt assimilades
al canvi, ja que potser avui estem fent una
cosa, però demà n’estarem fent una altra.
És el que en l’argot de les startups en diem
pivotar. Significa provar un producte i, si
no acaba de funcionar, canviar el model
de negoci, el tipus de client, el servei que
oferim...
E.S —Clar, però la pregunta per mi és: quan

decidiu fer un canvi d’aquesta magnitud,
arribeu a canviar plantilla?
C.M —Podria ser, sí. La creació d’una em-

presa requereix d’unes necessitats a nivell
de coneixements, de serveis, etc. I si canvies o “pivotes”, clar, a vegades pots necessitar altra gent. El que sí puc dir, però, és
que en el nostre cas la plantilla que teníem
en el primer model d’empresa és la mateixa que tenim ara. Però sí, acostumar-se al
canvi és una cosa fonamental. Per cert, cal
aclarir que no nosaltres passem d’oferir
pàgines web a fer taules, sinó que fem un
petit canvi en el mateix tipus de mercat en
el qual ja estàvem.

seu ADN i les més clàssiques no, tot i que
pot haver-hi empreses capitalistes que
s’ho plantegin, evidentment: quan normalment el gestor d’una empresa capitalista pren una decisió la pren únicament
per criteris endògens, allò que interessa a l’empresa i a la retribució del capital;
en canvi, a les empreses d’economia social s’és conscient que les decisions preses
en perspectiva endògena tenen un impacte exogen, és a dir, que l’organització deixa
una petjada a la societat. I, per tant aquesta flexibilitat té conseqüències en el conjunt. Dit d’una altra manera, em preocupen les externalitats que poden generar.
C.M —Volia dir dues coses. La primera és

—Les empreses
socials no són “de
beneficència” sinó
empreses que posen
la persona al davant
de tot. I on els diners
no són la finalitat
sinó l’instrument.

I el sentit moral d’aquesta història?

cop més i jo ho trobo molt perillós.
Per què dius que és perillosa la flexibilitat?

En un món tan dinàmic com és el de les
tecnologies, les grans facilitats de canvi
ràpid les garanteix millor una SL?
E.S —No té perquè. També hi ha cooperatives que treballen en l’ àmbit de les tecnologies. Hi ha un element que penso que cal
considerar bé: quan parlem d’empresa social no parlem d’empreses “de beneficència” sinó empreses que posen la persona
al davant de tot. I on els diners no són la finalitat sinó l’instrument. És a dir, el model
de negoci pivota al voltant de les necessitats de l’organització. Per això et preguntava per la flexibilitat a la plantilla. Aquest
és un element que es va normalitzant cada

que jo sé perfectament que els meus treballadors reben ofertes a LinkedIn però penso que, precisament, el compromís
va amb la flexibilitat; és en la flexibilitat i
en els canvis on veus el compromís de les
persones. Hi ha un conte, que jo explico
sovint, protagonitzat per un porc i una
gallina, en relació a tot això. El porc i la gallina es reuneixen perquè volen fer un negoci junts. I pensen en fer un restaurant.
I clar, abans que res rumien quin és el primer plat que oferiran. Llavors la gallina
proposa al porc: “Per què no fem un plat
d’ous amb bacon?”. I el porc li respon: “Tu
ets molt llesta! Vas, poses l’ou i ja està. Jo,
en canvi, hi he de posar una cama i per tant
potser m’hi va la vida”. La implicació d’un i
altre amb el projecte és diferent.

E.S —A La corrosión del carácter, Richard

Sennett explica que l’element de flexibilitat genera unes estructures que fan difícil
el compromís. Si jo sóc una persona amb
una alta capacitació, amb un bon currículum i estic treballant a la teva empresa, però avui rebo una oferta pel LinkedIn... pot
ser que marxi. Per tant, no hi ha compromís. I al contrari: si sóc una persona amb
una baixa capacitació i tu “pivotes” el teu
model de negoci... també sobro. Per tant
hem de vigilar les repercussions que porta associada aquesta flexibilitat.
Hi ha una cosa molt important que les
empreses d’economia social tenen en el

E.S —És que jo, a la meva empresa, sempre dic que som un equip de porcs, perquè tots estem molt i molt compromesos.
Tan que quan he fet un pivot, l’he fet sabent que continuarien tots. No em plantejo fer un pivot a una àrea on no pugui arrossegar el meu equip; som l’equip que
som i jo vull que continuï. Sempre he de
comptar amb ells, tant que quan entren a
treballar amb nosaltres els donem un percentatge de phantom shares; per tant, en
el cas que l’empresa es vengués, ells també hi guanyarien. És una cosa que aquí no
se sol fer massa i que en un passat recent
es vinculava a les stock options, que segueixen existint però que a nivell tributari no
surt a compte de fer. Concretament nosaltres els atorguem SARs, drets en funció
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de l’avaluació de l’empresa. És una de les
maneres que tenim de retribuir-los i que a
nosaltres ens permet que estiguin al màxim d’alineats amb l’empresa. Òbviament
el meu objectiu com a empresa és créixer,
que tingui una valoració més alta... però
tot això és gràcies a ells. Ara, per exemple,
acabo de fer una oferta de treball i acabo
de posar el lema: “People first; t’oferim formació i t’ho passaràs molt bé”. Volem que
les persones que ens estan ajudant puguin
continuar amb l’aventura, amb el projecte.
E.S —A veure, no podem oblidar una cosa:

les empreses capitalistes per definició no
són democràtiques; la propietat dels mitjans de producció és qui determina qui
pren les decisions. Per tant les fórmules
que tu expliques poden ser fórmules d’incentivació del personal perquè el treballador percebi un cert reconeixement per
part de l’empresa però això no vol dir que
el treballador incrementi la seva presència
en la presa de decisions ni que el treballador canviï la seva consideració en l’aspecte polític. Perquè si recuperem el conte
del porc i la gallina que ens explicaves... el
restaurant és de l’un o de l’altre? La qüestió no està tant en qui es juga què, sinó qui
s’emporta el benefici? Aquest és l’element
diferencial. El treballador pot millorar l’actitud amb aquestes fórmules d’incentivació que comentes, però també sap que si el
negoci pivota cap un lloc on ell no és útil...
pot ser acomiadat.
Ens ha quedat una pregunta al tinter, Eloi:
el món cooperativista què importa del món
capitalista? Què n’ha après?
E.S —Bé, cal dir que el món cooperatiu per

definició és molt heterodox, igual que el
món capitalista. Però en termes generals
el que món cooperatiu va incorporant és
que, per molt romàntic que siguin els seus
principis, el bé o servei que produeix ha de
ser apreciat pel mercat. I que, per tant, la
idea romàntica no és suficient per a tirar
endavant, mentre que un bon producte o
servei sí. Això ho va aprenent, sí.
I Carlos, amb aquesta política de personal
que ens deies, com varia l’actitud dels
treballadors? Encara que només tinguin
veu, per exemple, a la pràctica és com si
decidissin?

C.M —Volia recordar una cosa que em sem-

bla òbvia però val la pena subratllar. Qui
va posar els diners per engegar l’empresa
vaig ser jo i per tant sóc el que assumeixo
el risc més gran i per això tinc la legitimitat de portar l’empresa cap a un costat o
cap a un altre. Una altra cosa és que tu vulguis utilitzar el coneixement del teu equip
i dels teus recursos per decidir si els involucres en els processos de presa decisions. En el meu cas –i cada cop és més–, sí
que s’estan involucrant i no és només “el
que posa la pasta” el que diu cap on anem.
Clar, com deia, si tot surt bé, el dia de demà, repartiré els beneficis de la venda de
l’empresa amb els meus treballadors, que
tant han aportat en aquest procés. Això no
vol dir que el nostre objectiu sigui vendre

l’empresa demà mateix; potser seguim
així deu o vint anys més. No ho sabem. El
que sabem és que som feliços fent-la créixer. I amb el tema de la presa de decisions:
sí, òbviament, quan tu els tens en compte
per a decisions importants ells ho veuen i
ho valoren moltíssim. De fet, en el darrer
procés de canvi, vam decidir entre tots,
de manera bastant democràtica, que havíem de canviar, perquè vèiem que la cosa
no acabava de rutllar com volíem. Sempre
que hi ha hagut moments d’aquests s’ha
fet comptant amb tot l’equip, parlant-ho
i consensuant-ho. Cada persona de l’empresa és especialista en la seva àrea i jo em
fio totalment del que em diuen, més enllà
de si és el meu soci o no.
E.S —Hi ha hagut un moment de la darre-

ra exposició que penso que ha clarificat el
debat, quan has dit: “jo sóc el que poso els
diners”. Aquí hi ha la mare dels ous. I aquí
és on jo voldria posar l’accent en relació al
risc. No només arrisca qui posa els diners;
això no és així. Algú pot tenir una idea de
negoci, però sense uns treballadors que
s’arrisquin a fer-la possible, la idea no es
podrà materialitzar mai. I, en segon lloc,
l’empresari arrisca diners, però els treballadors també arrisquen el seu disseny de
vida en funció de la “bona diligència” de
l’empresari. És a dir, han pres una sèrie de
decisions —que si una hipoteca, que si tenir un fill, que si anar de vacances...— confiant en què l’empresari portarà a bon port
el projecte. Per tant ells també han arriscat. Penso que és interessant entendre
que el risc ve pels dos costats.

— Si tot surt bé,
el dia de demà,
repartiré els
beneficis de la venda
de l’empresa amb els
meus treballadors,
que tant han aportat
en aquest procés.
Això no vol dir que el
nostre objectiu sigui
vendre l’empresa

C.M —D’acord, és compartit, però podríem
dir que l’emprenedor té doble risc: el dels
diners que ha posat i el dels treballadors.
E.S —Sí, clar, té doble risc però també dobla

recompensa.
C.M —Sí, i la recompensa, en el meu

cas, també és compartida amb els
treballadors.
E.S —D’acord, però aquesta porció que tu

dius que els treballadors tenen sabem
que no és una porció decisòria. Sabem
que complementa una retribució i que ajuda a fer entendre que aquelles persones
són necessàries pels objectius inicialment
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—No crec que una
fórmula jurídica
pressuposi res: una
cooperativa es pot
organitzar de forma
semblant a les SL
i a l’inrevés. Una
altra cosa son els
dividends, clar.
descrits. I que per tant t’interessa ancorar-les a l’empresa, però això no vol dir
que hagis repartit l’empresa entre ells. Jo
entenc que en els primers compassos de
la creació d’una empresa la incertesa és
més elevada però igualment, encara que
els treballadors tinguin aquestes participacions en la venda, sempre parteix d’una
idea de cessió, no d’una idea democràtica.
Pot cedir un percentatge o pot decidir no
fer-ho.
C.M —A veure, al final tu pagues una retri-

bució al treballador, li estàs oferint una
formació, una cultura d’empresa, un ambient de treball... i al final és el treballador
qui diu si tot això el compensa o si prefereix arriscar amb el que li està entrant de

fora. Això a mi m’ajuda a saber qui de veritat està compromès amb l’empresa, encara que amb l’experiència i el dia a dia és fàcil de comprovar.
Per acabar, digueu-me valors positius i
negatius de cadascun dels models
organitzacionals.
C.M —En el cas d’una empresa com la nostra, jo diria la facilitat d’organització. Tot i
que puguis fer-ho tot de forma democràtica, al final la decisió última és teva i això jo ho valoro. Tan si t’equivoques com si
l’encertes. En l’àmbit de les cooperatives
tinc la sensació que, com que tothom té el
mateix vot, pot ser que uns surtin disgustats de l’elecció presa. De totes maneres,
no crec que la fórmula jurídica pressuposi
res: una cooperativa es pot organitzar de
forma semblant a les SL i a l’inrevés. Una
altra cosa són els dividends, és clar.
E.S —Els integrants d’una cooperativa sa-

ben perquè s’ha creat. La raó de ser de
l’empresa és claríssima. Un altre avantatge és que és una eina extraordinàriament
eficient perquè permet reduir la desigualtat a la nostra societat; el benefici es reparteix. Finalment, respecte la presa de
decisions, en Carlos té un punt de raó, però pitjor és assabentar-te del que ha decidit l’empresa perquè t’arriba una circular.
En tot cas, perdre una votació avui no vol
dir perdre-la sempre. Aquest sentit democràtic, per tant, els dóna molta força a les

—Els integrants
d’una cooperativa
saben perquè s’ha
creat. La raó de
ser de l’empresa és
claríssima. Un altre
avantatge és que és
una bona eina per
reduir la desigualtat.
cooperatives. Un altre element positiu és
que són eines de transformació del nostre
món, claríssimament.
L’element negatiu és que no hi ha llibertat sense responsabilitat. L’absència de
patró, per tant l’autogestió, únicament es
pot exercir si els seus integrants són responsables. I per tant l’element central de
les cooperatives, per mi, és la governança;
articular un bon sistema de govern. Un altre: tenir clar que si el nostre producte no
té demanda, no hi ha cooperativa. Que la
raó ètica no et fa sobreviure, per se, sinó
que aquell producte tingui una sortida a
nivell de mercat. I tercer: sortir d’aquella
idea que les cooperatives treballen en sectors perifèrics, assistencials. No, hi ha cooperatives en sectors punters i estratègics;
n’hem de ser conscients.
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MÉS ACTUALITAT EN CLAU DE VALORS A

valors.org

UNA NOVA
FORMA
DE SER
SOLIDARIS

La plataforma de microdonacions
Worldcoo ha llançat un sistema que
permet fer petites donacions a projectes solidaris a través de les compres
quotidianes. El sistema funciona a
través de l’“arrodoniment solidari”. Els
compradors accedeixen a arrodonir el
preu que han de pagar a canvi que
aquests diners es destinin a una ONG.

L’ART DEL
MNAC COM
A TERÀPIA
CLÍNICA

El MNAC i l’Hospital Vall d’Hebron han
posat en marxa una iniciativa per
explorar els beneficis terapèutics de
l’art a l’àmbit de la psicologia. Aquest
projecte s’aplicarà a un grup de dones
immigrants i refugiades d’origen
cultural divers que presenten trastorns
per estrès posttraumàtic i que pateixen
situacions de vulnerabilitat.

SOM
MOBILITAT,
NOU
OBJECTIU

Som Mobilitat vol desembarcar a
Barcelona amb una nova flota de cotxes
elèctrics compartits per implementar un
servei de carsharing que contribueixi a
fer una mobilitat més sostenible. Per
aquesta raó ha posat en marxa una
campanya de micromecenatge amb la
qual aconseguir el suport econòmic que
faci possible aquest servei la capital.

WHATSAPP
AFEGEIX
EMOJIS MÉS
INCLUSIUS

Els ‘emojis’ s’ampliaran aquest any amb
noves icones relacionades amb la
discapacitat. De les noves 230 noves
icones del popular servei destaquen les
que mostren audiòfons, cadires de
rodes, extremitats protèsiques, bastons
per a cecs o gossos guia. També hi ha
icones que representen el llenguatge de
signes per a persones sordes.
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MONOGRÀFIC
Veritat o mentida.
Ho tenim clar?
L’aparició de conceptes
com postveritat o fake
news ha obert el debat
sobre els límits de la
veritat i de la mentida.
Tenim clar on comença
una i on acaba l’altra?

ENTREVISTA

OPINIÓ

ENTREVISTA

OPINIÓ

OPINIÓ

“El problema és
l’ambigüitat”
Armand Puig

Josep Lluís Micó
Les ‘fake news’
i la post-mentida

“La mentida és una
forma d’adaptació”
Joan Julibert

Joan Garcia
del Muro
La veritat i la tribu

Aina Fernàndez
Per què ens creiem les
notícies falses?
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Dibuixant sobre el tema

TONI BATLLORI
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Veritat o mentida. Ho tenim clar?

ARMAND PUIG
Degà-President de la Facultat de Teologia de Catalunya

“El problema
de la societat
actual no és la
mentida sinó
l’ambigüitat”
El teòleg i degà-president de la Facultat de
Teologia de Catalunya, autor de ‘La veritat
i la mentida’, es mostra preocupat per una
deriva ètica generalitzada i com aquesta afecta
conceptes com la veritat.

MARIA COLL / FOTOGRAFIES: SERGIO RUIZ
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Veritat o mentida. Ho tenim clar?

L’

Església Catòlica
tampoc ha quedat
al marge del debat
sobre la post-veritat i les fake news.
El papa Francesc,
en el missatge que
va pronunciar a la
Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, va
alertar en el sentit que “ningú pot
eximir-se de la responsabilitat de fer front
a aquestes falsedats” i va recordar que “el
millor antídot contra les falsedats no són
les estratègies, sinó les persones”. I amb
la intenció de trobar una visió diferent a la
que puguin tenir els professionals de la comunicació respecte la veritat i la mentida,
anem a l’Ateneu Universitari Sant Pacià
(AUSP), al carrer Diputació de Barcelona.
Vostè va coordinar un llibre, de matriu
bíblica, que es titula La veritat i la mentida (PAMSA, 2010). Comencem, si li sembla, per la pregunta de la portada del llibre: què és la veritat?
La veritat és la qualitat primera de l’ésser. De manera que qualsevol realitat necessita, per a ser considerada com a tal,
una qualificació de veritable. La veritat se
sosté damunt d’alguna cosa que és real. A
més, també es presenta com allò que vol
ser autèntic, sincer. I, finalment, que vol
ser comunicador.
Tres pilars: real, autèntic i comunicador.
Comencem pel primer.
Real perquè un sempre necessita tenir una
llum que il·lumina, però aquesta llum no
pot ser fictícia, ha de correspondre a la seva mateixa naturalesa. Per exemple, aquí
tenim un llibre. Podria ser qualsevol altra
cosa. Aquest llibre ja desprèn una realitat,
perquè és veraç. I, en conseqüència, només
la seva presència ens aboca a altres referents. Referents que s’ampliaran posteriorment quan sapiguem el seu títol, el seu
contingut, etc. Per tant, veritat és allò que
és manifestació.
La veritat és sempre un terme subjectiu?
En la mesura que tu et fas càrrec d’allò, sí.

Com ja va dir Kant, qualsevol percepció
passa pel subjecte. Ara bé: el subjecte, pel
motiu que sigui, no sempre té les antenes
ben posades. Un llibre, per la majoria de
gent, és captat com un objecte de culte, però també pot servir per fer mal. Per tant, en
aquest sentit, la percepció que té el subjecte hauria de ser per força el més universal
possible. Aquest és un dels principals problemes de la veritat, la relació entre objectiu i subjectiu.
Però qui decideix quina percepció de la
realitat és la bona?
De fet, podem compartir la realitat perquè
en el fons l’analitzem de forma semblant; sinó seria impossible. Si tu veiessis la cadira
on jo ara estic assegut com un instrument
de tortura estaries horroritzada, però és
evident que compartim la visió d’aquesta
cadira com un instrument de repòs.
Per tant, existeixen diverses veritats
respecte una mateixa realitat...
La veritat existeix en la mesura que és epifania i en la mesura que és comprensió
d’aquesta realitat, en la qual hi podem coincidir tots, però alguns poden no coincidir-hi per les raons que siguin. En aquest
punt parlo de les veritats comunes.
En la definició de veritat també ha parlat –segon pilar–, d’autenticitat, de
sinceritat.
Sí. La sinceritat es produeix quan la persona es presenta veritablement, com allò que
realment és. Jo ara, en aquesta entrevista, podria fer veure que sóc ateu. Això seria
una mancança greu a la veritat de mi mateix; no seria sincer. No hi hauria adequació
entre la meva forma de ser i la forma com
jo em manifesto. I això èticament és bàsic.
Si partim del principi que podem manifestar-nos tranquil·lament tal com no som, entrem en un món d’ambigüitat total. I aquest
és el gran problema de la societat actual.
Sí?
Sens dubte. El problema d’avui no és tan la
mentida, sinó l’ambigüitat. Vivim en la teoria de: “Això és així, però no és així”. La física quàntica diu: “A és A i no és A”. Per tant,
en la física de la darrera generació, la realitat ja té mirades que aparentment són

contradictòries, alternatives. Però quan
la persona s’ha de manifestar a si mateixa, jo, que sóc subjecte (per mi) i objecte
(per tu) alhora, l’objecte A no es pot manifestar també com a B. Per exemple, en
quants anuncis les persones que hi apareixen no saps si són homes o dones? Es busca expressament que no hi hagi una definició clara.
L’ambigüitat, la navegació per la zona dels grisos, és més perillosa que la
mentida?
Sí, aquest joc ens pot portar a conseqüències greus perquè el pacte que en principi hem fets tots, els uns vers els altres, és
que serem sincers. Aquest és un pacte que
pertany a la nissaga humana. En el capítol 3 del Gènesis ja assistim a una cerimònia de l’ambigüitat. En aquest fragment la
serp diu: “Déu sap que, si un dia en mengeu
(es refereix al fruit de l’arbre), se us obriran
els ulls i sereu com déus: coneixereu el Bé i
el Mal”. La serp, però, no explica la resta de

“La veritat existeix
en la mesura que
és epifania i en
la mesura que
és comprensió
d’aquesta realitat,
en la qual hi podem
coincidir tots,
encara que alguns
puguin no fer-ho
per les raons
que siguin”
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conseqüències. Un altre exemple. Durant
la guerra d’Iraq vam veure bombardejos.
Les imatges no eren falsificades, però eren
ambigües. Ens van projectar una escenificació de la guerra –pantalles negres i coets verds–, però no la guerra que es vivia als
carrers de Bagdad. En resum, l’ambigüitat
és la gran manifestació de la crisi de la veritat en el món d’avui.
El pacte comú és la sinceritat, però estem en un moment de crisi de confiança.
S’imposa la tendència a pensar que els
altres generalment menteixen?
Avui en dia hi ha trenta mil formes de ser
ambigus, una forma de no dir la veritat, però encara anem pel carrer amb la confiança
que la majoria de la gent no ens farà mal. Els
moments més dramàtics de la història s’han
produït quan no hi ha hagut la seguretat que
l’altre em reconeixeria com a persona. Per això –Gènesis capítol 4– Déu decideix protegir
Caïm, un assassí confés i convicte.
Encara queda un tercer nivell de la veritat per comentar: la comunicació.
En aquest aspecte la pregunta és: en el moment de la comunicació, estic intentant
mostrar allò que és o allò que vull que sigui? Nosaltres avui depenem de les càmeres i de la lectura de la realitat que ens volen
donar. I ara em diràs: sempre ha estat així!
D’acord, qualsevol text és una lectura de la
realitat, però en el text manes tu i en la imatge manes molt menys.
Per tant, estaria d’acord en què la paraula fake news és nova, però no pas el
fenomen?
Exacte! Una persona pot ser molt més crítica llegint un llibre que mirant unes imatges.
Les imatges provoquen fascinació i treuen
capacitat de pensament a l’observador. La
imatge deixa el cervell en standby.
Estem al segle de la imatge. Això vol dir
que perdem capacitat crítica?
Sens dubte. I sense capacitat crítica no hi
ha discerniment entre veritat i mentida.
Un terreny realment perillós, perquè la veritat i la mentida són objectives, però han
de passar sempre pel subjecte. Insisteixo.
Un llibre té una naturalesa, va ser creat per
ser llegit, però el subjecte també pot usar-lo

“Les propostes
de veritats
absolutes,
desarrelades de la
història, del diàleg
i de la comprensió,
només ens ha portat
males experiències
perquè d’aquí a la
imposició només
hi ha un pas. Però,
la veritat existeix”

per coses no afins a la seva naturalesa: per
fer foc, per ferir una persona, per falcar una
taula coixa, etc. Hi ha un joc constant entre
objecte i subjecte.
Hem definit la veritat, però respecte el
subjecte... com ha de ser la veritat?
Respecte el subjecte receptor, la veritat
ha de ser compresa i viscuda. I en aquest
punt, per exemple, trobem la gran aportació de Ramon Lllull. Ell es dedica constantment a proposar la comprensió de les coses. “Avançarem quan dialoguem”, diu. I el
diàleg és comprensió. Comprendre i estimar sempre van junts.
En aquest món es necessita molt de diàleg, però la veritat també pot ser una arma quan es fa bandera de la veritat única, oi?
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Quan la veritat passa a través del diàleg és
quan troba el seu lloc propi. Dit d’una altra
manera: el bressol de la veritat és el diàleg.
I, per tant, Llull parla tota l’estona de comprensió, perquè si comprens, estimes i camines... tens el sentit de la vida a les mans.
Les propostes de veritats absolutes, desarrelades de la història, del diàleg i de la comprensió, només ens han portat males experiències perquè d’aquí a la imposició només
hi ha un pas. Però la veritat existeix.
Als nens els diem que sempre han de dir
la veritat. Hi ha una sobrevaloració de la
veritat?
La veritat no tan sols és una afirmació sinó també un aprenentatge. Hem d’aprendre a ser veritables, a ser sincers respecte
allò que som. La veritat és un aprenentatge pels nens i nenes i també pels adults, pel
qui creu que l’home és pura matèria i pel qui
creu que l’home és esperit, etc, perquè no
sempre ens surt de dins dir o fer les coses
com són. És a dir, la veritat no només és una
afirmació, una qüestió de paraula, sinó també una pràctica, un pas tan important com
el primer. I tota pràctica necessita un aprenentatge perquè no és cert, com deia Rousseau, que l’home sigui bo per naturalesa.
Tot al contrari. Som bons, però podem ser
no bons. Podem ser gent que digui les coses
tal com som, però podem ser persones que
menteixin per interessos. Avui en dia la lluita per ser sincer és tremenda i aquesta lluita dura tota la vida.
I com es fa aquest aprenentatge per saber viure en base la veritat?
Hem de tenir present per quins objectius
vivim. Una persona que vulgui guanyar
tots els diners que pugui, pot ser amiga de
la veritat? És difícil. Jesús en aquest aspecte és clar: “No podeu ser servidors del diner i de la veritat”. És complicat tenir una
actitud èticament ferma quan se serveix
al diner. Així adverteix que “on hi tindràs
el tresor, hi tindràs el cor”. Per tant, en el
fons, la veritat i la mentida depenen de les
opcions més radicals de la vida de la persona. Quan la societat, com passa ara, s’aixona èticament, la primera en rebre és la
senyora Veritat i la primera en guanyar és
la senyora Ambigüitat, la versió soft de la
mentida.

Potser, al final, la distància entre la veritat i la mentida no és tant gran com ens
pensem.
Jesús diu: “Digueu sí quan és sí; no quan
és no. El que es diu de més, ve del Maligne”
(Mateu, 5:37). Això ho diu un que ja n’està
fart. I vol dir que quan una cosa és veritat
ho és i que quan una cosa és mentida ho és,
però és evident que entremig hi ha un terreny enorme. Per exemple, l’ambigüitat no
és mentida, però pertany a la seva àrea. En
canvi, procurar fer el bé estaria en l’àmbit
de la pràctica de la veritat. És evident que
després d’un sí o un no també són necessaris els peròs i els matisos. De fet, la dialèctica, molt importat en teologia i en filosofia, no és altra cosa que el pas entre el sí i el
no. Ara bé, els peròs no es poden posar mai
en la primera afirmació, perquè d’aquesta
manera tot és justificable. I avui estem en
el món de les autojustificacions, un sistema
ideal per no aparèixer mai com a culpables.
A nivell cultural, hi ha una gran manca de
responsabilitat col·lectiva.

“La mentida sempre
va acompanyada
d’un interès extra.
La pregunta per la
mentida ha deixat
d’existir perquè
tot ha passat a ser
utilitari. Molta gent
creu que que si la
mentida serveix per
alguna cosa deu ser
bona”

L’ambigüitat dificulta la distinció entre
la veritat i la mentida o és que cada vegada som més innocents? Ens preocupa ser
enganyats?
Estem en un espai de confusió. No ens estem
tornant innocents, ens estem embolicant.
Parlar a fons de la mentida, vol dir parlar de
negar el pa i la sal a la veritat. És un terreny
de pràctica inversa. No podem oblidar que la
mentida normalment va acompanyada d’un
interès extra. El problema actual és que la
pregunta per la mentida ha deixat d’existir
perquè tot ha passat a ser utilitari. Si la mentida serveix per alguna... deu ser bona.
Respecte la mentida quina solució hi ha?
Que el creador de la mentida es qüestioni si
la seva actitud és ètica. Ens hem de rearmar
èticament. La corrupció, per exemple, és la
mentida sistèmica. I, en aquest sentit, els
discursos públics i els líders que practiquen
el rearmament moral són molt importants.
Alguna mentida es pot justificar? Per
exemple, les anomenades ‘mentides
piadoses’?
Es pot justificar una mentida que no és mentida, sinó una claredat no precisa. Poso un
cas molt concret. Una persona molt vital, de
cinquanta anys, amb dos fills, amb plans de
futur... li diagnostiquen un càncer incurable.
Tu t’has de plantejar si aquesta persona admetrà aquesta informació. Si no l’admet, no
li donis. Què li aportaràs de bo? Segurament
res. Això és una no comunicació pietosa.
Cal dir que, en general, les mentides pietoses acaben en desastre perquè amb aquest
tipus de mentides es vol amagar alguna cosa que a l’altre segurament li pot interessar
molt. Per tant, cal distingir entre no comunicació piadosa i mentida piadosa.
El valor de la veritat pot xocar amb altres
valors o drets fonamentals, per exemple,
la llibertat d’expressió. Què preval?
Una persona és lliure de dir el que vulgui,
però ha de saber que les seves afirmacions
no són reals. La llibertat és un dels valors
més subtils que existeixen. Pertany exclusivament al subjecte, i, per tant, estaria supeditada a la veritat, que és un diàleg entre
subjecte i objecte. Penso que hem de distingir la veritat de l’opinió. L’opinió d’un pot
ser veritable, autèntica, o no.
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EL PREVERE QUE HA
BIOGRAFIAT JESÚS
“Una persona és
lliure de dir el que
vulgui, però ha de
saber que les seves
afirmacions no són
reals. La llibertat
és un dels valors
més subtils que
existeixen. Hem de
distingir la veritat de
l’opinió, que pot ser
veritable o no”

Armand Puig, llicenciat en Ciències
Bíbliques pel Pontifici Institut Bíblic
de Roma (1980) i doctor en Ciències
Bíbliques per la Pontifícia Comissió
Bíblica (1984), va coordinar l’any
2010 el llibre La veritat i la mentida
(Publicacions de l’Abadia de
Montserrat), una obra col·lectiva en
la qual predomina la pregunta sobre
la veritat interna de l’home, la seva
netedat interior i profunda, i la seva
relació amb el comportament de
Déu i les sagrades escriptures. A
part d’aquest llibre, Puig, actualment degà-president de la Facultat
de Teologia de Catalunya i director
de les Publicacions Científiques de

l’Associació Bíblica de Catalunya,
també ha escrit moltes altres obres,
la més coneguda de les quals és
Jesús. Un perfil històric (Ed. Proa,
2004) que ja ha arribat a la sisena
edició catalana i ha estat traduïda al
castellà, al romanès, al portuguès i a
l’italià. A més, aquest prevere de
l’arxidiòcesi de Tarragona també ha
donat cursos i conferències
d’exegesi bíblica en diverses
institucions, tant dintre com fora de
Catalunya, ha estat membre de la
Ponència segona del Concili
Tarraconense i durant onze anys va
coordinar l’equip de traducció de la
Bíblia catalana interconfessional.
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JOSEP LLUÍS MICÓ

Catedràtic de Periodisme de la Blanquerna - Universitat Ramon Llull

LES ‘FAKE NEWS’
I LA POSTMENTIDA

E

ls algorismes ignoren què és l’ètica. I
l’equitat. Han estat dissenyats amb altres objectius. I en aquests encàrrecs sí
que acostumen a ser eficients. Però les
reflexions de caràcter moral els resulten alienes. Aquesta idea de la professora de la Universitat de Califòrnia a Berkeley (Estats Units) Deirdre Mulligan
culmina amb una frase demolidora: “Les
dades no són justes”. Cal preguntar-se si
algun dia ho podrien arribar a ser. Molts
col·legues seus estan convençuts que sí.
Per als programadors, el deep learning, que resulta més complex que els
algorismes que l’han predit, dificulta el
repte. El blindatge de la informació per
evitar intromissions en la privacitat de
les persones impedeix que vigilants externs sàpiguen on incidir perquè el big
data no acabi sent discriminatori sense saber-ho. La professora de la Universitat de Nova
York Kate Crawford afirma que aquests sistemes “influiran en les nostres principals institucions socials”.
Les fake news a Facebook durant la campanya presidencial nord-americana el 2016 constitueixen el paradigma de què pot passar. Els algorismes de la xarxa social no van ser pensats per distingir la veritat
de la mentida. Feien circular més aquelles peces que
satisfeien el gust de l’usuari i, com que el més popular en aquell moment no estava necessàriament

contrastat, va gaudir d’una difusió extra per part d’un
suport tan poderós com aquest. La intel·ligència artificial va ser tòxica sense buscar-ho en cap moment.
Una altra investigadora, Timnit Gebru, vinculada a la Universitat d’Stanford, hi afegeix que la discriminació que poden introduir aquestes eines és
greu, per exemple, a l’hora de rebutjar possibles assegurats si pertanyen a un determinat col·lectiu
que surt malparat en una anàlisi massiva de dades.
La mentida és tan antiga com la pròpia humanitat i
l’origen de les denominades fake news probablement
es remunti al naixement del periodisme. Es pot pensar
que, des del moment en què hi va haver interessos vinculats a la informació d’actualitat, es van donar casos
de manipulació. El concepte —fake news—s’ha estès de
manera massiva molt recentment, en sintonia amb un
altre terme que també està sent molt utilitzat: postveritat. Són paraules que funcionen com a armes llancívoles que els contrincants polítics, els adversaris econòmics i els enemics culturals fan servir amb la voluntat
de restar credibilitat al que diu la part a la qual s’oposen.
La tecnologia ocupa una posició central. Les plataformes i les eines digitals —internet, xarxes socials, dispositius mòbils...— ajuden a produir i difondre mentides a gran escala com en cap altre moment.
Els analistes avisen del perill de caure en el risc oposat, és a dir, ignorar aquells continguts que ens arribin
a través d’aquests mecanismes. En poc temps, nombrosos agents han passat d’un extrem a l’altre, de manera que, ara, no volen saber res de cap material que hagi
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estat creat virtualment o que hagi viatjat pel ciberespai.
La investigadora Yin Yin Lu, de l’Oxford Internet Institute (Regne Unit), alerta de l’amenaça de restringir la
llibertat d’expressió amb el pretext de combatre les denominades fake news: “No informar sobre alguna cosa és
tan perillós com explicar una mentida”, diu. Aquesta classe de legislació “frenaria els professionals dels mitjans
a l’hora de publicar la veritat” si aquestes històries fossin “escàndols” incòmodes pels qui exerceixen el poder.
Sobre qui recau la responsabilitat? Per a Yin Yin Lu,
les xarxes, amb la col·laboració dels seus usuaris, haurien d’“implementar una solució” per explicitar la “qualitat” de les “fonts” del material que es comparteix al
web. Des que el president nord-americà Donald Trump
va popularitzar aquesta expressió durant les eleccions del 2016, els analistes parlen de post-veritat i els votants de tot signe i condició recelen més i més dels polítics i els periodistes, especialment, si no els són afins.
La combinació adequada d’intel·ligència artificial i realitat augmentada pot acabar amb la mentida. És la hipòtesi de treball de diversos equips de científics, empreses
i institucions que s’han entestat a combatre els enganys
mitjançant la tecnologia per garantir la seguretat dels
ciutadans de tot el món. La discussió ètica que genera
aquesta innovació és tan complexa com els mecanismes
que cal aplicar per aconseguir aquest objectiu.
S’estan fent els primers passos en aquesta direcció
a través de dispositius pràctics i assequibles, com els
smartphones i les ulleres intel·ligents. Les tradicionals
màquines de la veritat, és a dir, els polígrafs, estudien la
respiració, la pressió sanguínia i altres indicadors fisiològics per descobrir nivells d’estrès als qui s’estan sotmetent als interrogatoris. Com que resulten molt controvertits i no són precisos al 100%, els resultats que
ofereixen –sempre controlats per un expert en l’ús d’uns
equips que són bastant costosos– no són admesos com a
proves irrefutables per la justícia de nombrosos països.
L’alternativa digital es basa en gestos, moviments
oculars, entonacions de veu, etc. Si hi ha sistemes
d’intel·ligència artificial capaços d’esbrinar com se senten les persones que són gravades per una càmera, per
què no podrien desemmascarar els mentiders? Human és una companyia britànica que es dedica a aquesta activitat amb els mòbils. El seu negoci s’orienta a la
localització de fraus, l’anàlisi de la satisfacció dels clients i la contractació de treballadors. Una altra firma similar, la nord-americana Converus, comercialitza
un article anomenat EyeDetect, que observa la dilatació de les pupil·les per saber quan algú està mentint.
Milions d’usuaris viuen amb la il·lusió que han encetat una relació de confiança amb altres internautes
amb qui no coincidiran mai físicament. Proliferen els
perfils els titulars dels quals no ens miren als ulls perquè són robots. Comparteixen notícies, se’ns uneixen fugaçment en campanyes solidàries i, a continuació, ens expliquen acudits. En temps de postveritat i

fake news, la mentida, l’engany i la impostura també es
projecten a Facebook i els xats entre suposats amics.
Quan es funciona així, gairebé no hi ha incentius per
sincerar-se i ser honest. Però, fins i tot en clau econòmica, està comprovat que els mercats anònims no són òptims, segons han subratllat als seus articles els professors Wojtek Przepiorka, Andreas Diekmann, Ben Jann
i Stefan Wehrli, adscrits a universitats com les d’Oxford
(Gran Bretanya), Zuric o Berna (ambdues a Suïssa).
Perquè una societat sigui sana, els seus membres
s’han de donar a conèixer, sense màscares. És igualment
imprescindible que puguin conservar una esfera privada
que resulti inexpugnable per a delinqüents, usurpadors
i tafaners. Lorrie Faith Cranor, directora d’un laboratori
centrat en aquesta disciplina a la universitat nord-americana de Carnegie Mellon, destaca que es tracta d’un
exercici difícil que preocupa un percentatge elevat de navegants i ocupa sectors sencers, com la seguretat informàtica o la ciberètica.
Tothom s’hauria de poder recollir sense haver de refugiar-se en secret, sigui on sigui: al pla offline, a la dimensió en línia o a l’entorn mixt que es configura al nostre voltant. Allò normal no es pot veure com una cosa
clandestina. Ens hem de capacitar per moure’ns amb
les màximes garanties per una geografia virtual que no
podrem explorar mai completament perquè no deixarà d’expandir-se. Podrem mantenir així una resistència
constant, simultàniament sòlida i assenyada. Altrament,
haurem d’arribar a l’extrem de reconquerir una parcel·la
que només pertany a cadascú de nosaltres o viure en la
postmentida.
Josep Lluís Micó és catedràtic
de periodisme de Blanquerna Universitat Ramon Llull i autor
de llibres com Ciberètica. TIC
i canvi de valors

“La investigadora
Yin Yin Lu alerta
de l’amenaça de
restringir la llibertat
d’expressió amb el
pretext de les ‘fake
news’: no informar
és tan perillós com
dir una mentida”
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JOAN JULIBERT

Periodista i autor del llibre ‘El poder de la mentida’

“La mentida
és una forma
d’adaptació”
Aquest professor de la Universitat de Barcelona
alerta que és impossible comunicar tota la veritat i
que per això en mostrem una representació.

LAURA CERA
La paraula fake news està de moda. Estem davant d’un fenomen nou?

La paraula és nova, però no el fenomen.
A l’àmbit de la comunicació la mentida
existeix de forma permanent. Per mi no
és tant interessant reconèixer que en
l’àmbit de la comunicació sempre s’ha
mentit, sinó admetre que la comunicació en si és una construcció. I, aleshores, sempre que construïm un relat accentuem, dimensionem o distorsionem
una part de la realitat segons com volem que el nostre interlocutor l’entengui. Per tant, abans de les xarxes socials, on avui se centra el fenomen de les
fake news, ja hi havia altres espais on
construir falsedats interessades a partir d’uns interessos concrets, generalment lligats al domini i al poder.
Per tant, no podem dir que “sense Internet això no passava”...

De cap manera. Si ens fixem en les persones que més sovint critiquen, ataquen o parlen de les fake news sempre
apareix un nom: Donald Trump. Precisament un gran constructor de fake
news. Dit això, ens hauríem de plantejar

quins interès tenen tots aquells que critiquen aquest fenomen.
Fins a punt aquest tipus de notícies perjudiquen la credibilitat del periodisme?

És a la inversa. Les fake news són la
conseqüència de la manca de credibilitat de la professió periodística. Diversos informes dels Estats Units demostren que hi ha una propensió creixent
de la ciutadania en creure notícies deliberadament falses. Hi ha diversos factors que expliquen aquest fet, però el
principal és el descrèdit del periodisme
convencional. Com que el ciutadà té la
percepció que els darrers anys els mitjans tradicionals només han fet de portaveus de les fake news dels poder establerts, han buscat alternatives. Però
aquestes estan creant ara també, des
de les xarxes, noves fake news.
La mentida és evident que és una construcció, però la veritat també ho és?

La veritat és una representació. I quan
algú representa una veritat ho fa amb
una intenció. Pot ser ben intencionada
o mal intencionada, però la manipulació
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de la realitat existeix. Manipular no vol
dir altra cosa que agafar una realitat en
brut i donar-li forma.
I per què hem de donar forma a la
realitat?

Per què la realitat en sí no és comprensible, no és ni tan sols assumible. Gorge Orwell diu: “Els nostres sentits estan
incapacitats per captar tota la veritat”.
Però a més, amb la nostra capacitat de
comunicar és impossible que puguem
comunicar tota la veritat. Un exemple
clar d’això és el cubisme. El cubisme
és un intent de representar la realitat
des de tots els punts de vista possible.
Doncs imagina’t el cubisme aplicat en
el llenguatge escrit o parlat.
Cert, seria incomprensible.

Per tant, nosaltres amb la comunicació
escrita o oral manipulem la realitat perquè el nostre receptor pugui entendre
allò que li estem explicant. I aquesta no
és pas una manipulació negativa.
L’objectivitat no existeix.

No, l’objectivitat no existeix però sí el
‘consens d’objectivitat’. Encara que faci un pla molt general de la situació, el
comunicador sempre estarà situat en
un racó o en un altre respecte l’escena. Quin és el problema? Existeix un codi amb el receptor segons el qual quan
jo em situo a certa distància en relació a
allò que explico parlo de forma neutral,
però no podem confondre neutralitat
amb objectivitat.
Vostè assegura que els nens comencen a
mentir a partir dels dos anys. La mentida
és una eina de supervivència?

De supervivència i, fonamentalment,
d’adaptació. La supervivència està relacionada amb allò que ens cal per viure,
mentre que l’adaptació està fonamentada en la relació que mantenim amb
els altres. Comencem a mentir com una
forma d’adaptació, per exemple, per no
rebre un càstig o per aconseguir ser acceptats. Com que ens és molt difícil explicar als altres com som construïm un
missatge de nosaltres mateixos comprensible per la resta.

Si valorem aquesta vessant utilitarista
de la mentida, li restem gravetat?

Hannah Arendt ens alerta que la mentida ens sedueix. En primer lloc perquè
és una construcció comprensible per
a tothom, és a dir, la mentida es fa per
adaptar-la a l’oïda de l’altre. La mentida
es crea per ser més seductora a la raó.
Però, a més, la mentida té un avantatge
respecte el que entenem com a veritat;
la veritat mai és adaptada per ser emesa, escoltada o entesa. Senzillament és
la veritat. Mentre la mentida la construeixes amb coherència, és molt difícil
que la veritat sigui coherent.
La veritat està sobrevalorada?

Afortunadament no. Ara tenim sobrevalorada la utopia de la veritat, però no
la veritat. A l’Edat Mitjana, per exemple, la veritat sí que estava sobrevalorada. Aleshores hi havia una veritat indiscutible, immutable i tirànica.

“La veritat és una
representació. I quan
algú representa una
veritat ho fa amb
una intenció. Pot ser
benintencionada o
malintencionada,
però la manipulació
de la realitat
existeix”

Una veritat absoluta és tan perillosa com
una mentida?

Indiscutiblement. Una veritat absoluta
és molt més perillosa que una mentida.
Vostè escriu: “La mentida comença quan
ens sabem enganyats”. Som cada vegada
més innocent davant de les mentides?

És difícil de respondre aquesta pregunta. Ara bé, sí és cert que cada cop
som més conscients que som capaços
de modular la nostra veritat. I cada cop
estem més conformes que modular la
nostra veritat és positiu. I aquest és un
fenomen molt lligat al consum a la carta
que comporten les plataformes digitals
i les xarxes socials. Si tenim en compte
els darrers moviments polítics, com per
exemple el Breixit, hi ha qui assegura
que hi ha moltes persones que han desconnectat. Però de què han desconnectat? Doncs de la veritat de l’altre. I aleshores s’han fet la seva pròpia veritat.
Martin Luther King, encara que sembli una incongruència, deia: “Per poder
defensar la teva veritat has de poder escoltar les veritats dels altres”. I això és
el que no fem quan ens situem en una
zona de confort, ja que aleshores només acceptem un única veritat.

Com a conclusió, hi ha una formula per a
saber discernir entre veritat i mentida?

No sé si hi ha una formula concreta, però sí que hi ha un posicionament ètic.
Jo crec que els periodistes, ara més que
mai, tenim molta feina en discernir allò
que està i no està contrastat i allò que
és una realitat consensuada o una realitat particular. El pacte ètic és: jo informo amb honestedat si tu estàs disposat a ser informat amb honestedat. Ara
bé també hem de deixar una cosa clara: no podem tractar les xarxes socials
amb els mateixos codis que tractem els
mitjans de comunicació, perquè no ho
són. I, per altra banda, cal acceptar que
sempre hi haurà persones i col·lectius
que s’estimaran més viure en realitats
paral·leles. Això ha passat sempre. Les
religions han perviscut durant milions
d’anys, en canvi la Il·lustració, basada en la raó, només té tres-cents anys
d’història. Si tenim en compte això, no
podem fer alarmisme respecte les fake
news.
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Veritat o mentida. Ho tenim clar?

JOAN GARCIA DEL MURO

Doctor en Filosofia per la UB i autor del llibre ‘Good bye, veritat’

A

LA VERITAT
I LA TRIBU

principis de març del 2014, quan tot just les
seves tropes acabaven d’envair la península de Crimea, Vladímir Putin va aparèixer a la televisió russa i, amb un somriure
d’orella a orella, va proclamar al món sencer que no hi havia cap soldat rus a Ucraïna. Tothom sabia que no era veritat, les
xarxes socials feia dies que s’havien omplert de vídeos que mostraven escamots
de l’exèrcit rus avançant per la península.
En realitat era una declaració innecessària. Per què la va fer? El que més cridava
l’atenció, en l’actitud de Putin, era la seva
suficiència, com si ens estès enviant un missatge codificat: “Benvinguts al món de la postveritat, un món
on els fets ja no importen. No té sentit ja que m’acuseu de mentir o d’estar amagant la veritat. No hi ha
cap veritat objectiva a la qual sotmetre’m: jo fabrico
la meva pròpia veritat. Benvinguts a l’univers del fets
alternatius”.
Donald Trump, per la seva banda, es vantava fa poc
de ser el personatge que més cops havia protagonitzat la portada de la revista Time, amb “catorze o quinze aparicions”. El cert és que hi ha aparegut només onze cops, una xifra molt inferior a les 55 vegades que hi
va aparèixer Richard Nixon. Per què mentir en un assumpte tan poc transcendent i tan inútil com aquest?
Quin sentit té, una mentida tan innocent, tan absurda
i, a més a més, tan fàcilment desemmascarable? Probablement, com en el cas de Putin, el que posa de manifest és la idea que el discurs polític ha conquerit una
autosuficiència que l’ha independitzat dels fets. Sorprenent, tot plegat. La veritat, una vegada desvinculada de la seva relació als fets, ha acabat vinculant-se al
poder. Tant se val el nombre real de vegades que hagi
sortit en la portada de la revista, l’únic que importa és
el nombre de vegades que ell diu que hi va aparèixer.

Si veritat és allò que els “meus” diuen que és veritat,
resulta que el criteri de veritat s’ha convertit en una assumpte tribal. El que feien Putin i Trump, en els exemples
que hem citat, potser era justament això: marcar territori, deixar clar que, com a líders de la tribu, els correspon a
ells (i no pas als fets objectius o als esdeveniments reals)
marcar el relat de la veritat. És un món com de bombolles
epistemològiques, de càmeres de ressonància on el discurs és gairebé auto-referencial, on l’únic que importa és
la procedència de la font: si ve dels “meus”, la notícia és
verdadera i si ve dels “altres”, és falsa. I punt.
És la particular manera –simple, còmoda, ràpida i
efectiva– de fer-nos amb unes certeses que necessitem
imperiosament i que, en un entorn macat per incerteses
de tot tipus (existencials, laborals, polítiques, religioses,
ideològiques....), són encara més reconfortants.
Així, en la societat del consumisme desaforat, sembla
que les veritats són una més de les mercaderies que podem adquirir: veritat s’identifica amb “allò que vull que
sigui veritat”. És l’estrany resultat de la particular lectura –està clar que interessada– que hom fa, a hores d’ara
del pragmatisme clàssic de John Dewey i William James.
La veritat ha estat deslligada completament dels fets, separada d’ells.
El criteri de veritat no depèn ja dels fets, sinó de la
bondat o maldat del judici. I aquesta bondat es defineix
en funció dels resultats positius de creure-la. És a dir: una
creença és verdadera si és bona i és bona si satisfà un desig. Per tant, l’epistemologia depèn de l’ètica i l’ètica, per
la seva banda, depèn del sentiment. La veritat d’una creença, doncs, es defineix en funció de la seva efectivitat a
l’hora de produir emocions agradables. La veritat, per això, es defineix, en realitat, en funció de l’interès. Veritat
és allò que m’interessa que sigui veritat. Accepto tot allò
que em fa sentir bé, tot allò que confirma les meves creences i intento construir-me un món on mai no topi amb
informacions que m’interpel·lin, que posin en dubte el
meus prejudicis.
Els “altres”, per això, cada vegada estan més lluny, cada vegada m’interessen menys, cada vegada els entenc
menys, cada vegada estic més enfadat amb ells, cada vegada els culpabilitzo més de tot el que falla, cada vegada els deshumanitzo una mica més: m’amenacen, em fan
por... I, aviat, em faran fàstic.
Joan Garcia del Muro és doctor en filosofia per la UB,
professor de Facultat de Filosofia de la URL i autor del
llibre Good bye, veritat (Premi Josep Vallverdú 2017)
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AINA FERNÀNDEZ
PER QUÈ ENS CREIEM LES NOTÍCIES FALSES?
Professora del Tecnocampus-Universitat Pompeu Fabra

E

n els darrers anys, la proliferació de notícies falses i
la facilitat amb què aquestes són acceptades per la
població és un tema de preocupació global.
Són les xarxes socials les causants d’això que
anomenem fake news? Bé, és evident que la facilitat amb què la informació es pot difondre gràcies
a les xarxes socials ha accentuat molt el fenomen,
tot i que no n’és la causant en sí. No és el primer
cop que la vàlua de la veritat s’ha posat en qüestió. Fa 35 anys, el filòsof i sociòleg Jean Baudrillard ja suggeria que “vivim en un món on hi ha més i més informació,
i cada cop menys significat”.
En l’àmbit de la comunicació i la psicologia s’ha estudiat el que s’anomena exposició selectiva. El que ve a
dir aquesta teoria és que tendim a seleccionar informació de manera que satisfaci les nostres pròpies expectatives i, sobretot, que reforci la nostra opinió prèvia. Quan
això passa, el cervell segrega dopamina, que és un neurotransmissor que també apareix en moments de plaer.
És a dir, llegir o escoltar alguna cosa que confirma la nostra creença prèvia, ens causa plaer; però quan es refuta, ens produeix dolor. Per tant, i com deia Joseph Klapper, l’exposició selectiva ha demostrat ser “protectora de
predisposicions”. Tendim, en definitiva, a ser més receptius a aquelles informacions que encaixen amb els nostres marcs mentals i a rebutjar aquelles que s’allunyen

del relat del nostre propi ideari o imaginari.
Aquesta idea no és nova, i de fet sempre ha estat així. El que passa és que, fins relativament fa poc, el discurs hegemònic era l’únic discurs possible. La proliferació d’informació en la societat contemporània ha aportat
més oportunitats de dissentir i més oportunitats per
totes les opinions, però també més oportunitats a la
desinformació.
Les xarxes socials no estan basades en criteris com la
rellevància o la veracitat de la informació sinó en la viralitat i la creació de comunitats d’opinió, creant espais que
ja han estat anomenats “caixes de ressonància” o “cambres d’eco”: espais on un determinat marc ideològic es
repeteix fins que els seus receptors creuen que aquesta
és l’única realitat.
En aquest nou espai, on l’accés a les fonts d’informació de la ciutadania sovint desborda el periodisme, es fa
especialment necessària una alfabetització de la societat
en criteris periodístics com el contrast de la informació i
la selecció d’informació, que serà crucial per garantir determinats estàndards democràtics.
Aina Fernàndez és professora del Grau en
Mitjans Audiovisuals del TecnocampusUniversitat Pompeu Fabra(UPF) i coautora
del llibre Lliures o Vassalls? El dilema digital
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QÜESTIONS
ESSENCIALS

ANTONIO FORNÉS
He conegut
perses però
no homes

L’Estat
Els límits, el poder i la
legitimitat del’Estat és un
debat històric a l’àmbit del
pensament, un polèmica
avui especialment vigent.

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

L

a constitució de 1795, de la mateixa manera que les
anteriors, està feta per a l’home. Ara bé, no hi ha
homes al món. Durant la meva vida, he vist francesos, italians, russos, etc; sé fins i tot, gràcies a Montesquieu, “que es pot ser persa”: però, pel que fa a
l’home, declaro no haver-lo trobat mai a la meva vida; si existeix, és en la meva total ignorància”.
Aquesta provocadora i brillant citació pertany
al comte Joseph de Maistre, i ens adverteix del perill de
l’excés d’abstracció en filosofia política. Efectivament,
en un cert sentit, només hi ha homes concrets que han
estat conformats per la seva educació i sobretot per la
història.
Aquesta idea, tan de la modernitat, de l’ésser humà
com a arquetip, és poc més que un constructe ideal. Reflexió aquesta que inevitablement ens fa girar la vista
vers al pensament grec i especialment cap a Aristòtil,
qui ja ens va advertir que no són els homes els que creen
la polis (és a dir, l’Estat), sinó la polis la que ens eleva ni
més ni menys que a la categoria de ciutadans.
Per contra, el filòsof empirista John Locke ens va
convèncer, encara no sé molt bé com, que l’estat de naturalesa en què es troba l’home abans de la introducció
del mode polític és de perfecta igualtat i llibertat. L’optimisme d’alguns pensadors resulta infinit..., i que per això l’Estat és el resultat del pacte benintencionat d’uns
homes que estan disposats a cedir els seus drets a la societat civil o política.
La confrontació d’aquests dos models respecte la
relació entre l’home i l’estat resulta sens dubte polèmica i suggeridora. Personalment, com més hi penso, més
em poso del costat del reaccionari de Maistre i del gran
Aristòtil, doncs l’individu, com ja va adver“Com més hi
tir el francès Jean-Paul
penso, més em
Sartre, troba en els alposo del costat
tres, en la societat, la
de Maistre, doncs
condició indispensable
de la seva existència,
l’individu, com ja
ja que en realitat tot el
va advertir Sartre,
que som, és fruit del retroba en els altres
coneixement d’aquells
la condició de la
que ens miren, i al maseva existència”
teix temps jutgen...
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ALBERT BOTTA
De l’actualitat
i els límits
de l’Estat

P

ensar l’Estat és un plat fort de la filosofia. Hi ha la
realitat dels Estats en la nova era, hi ha la justificació de la necessitat de l’Estat, i hi ha la legitimització dels seus àmbits d’actuació. La realitat actual
però és que la globalització va reduint el marge de
maniobra de l’Estat.
La Pax Mercatòria (economia i finances), la interdependència global que hipoteca polítiques
locals (un sol Estat no pot implantar la renda bàsica, diu
Zygmunt Bauman), l’escalfament del planeta, les migracions, l’escrutini públic (wikyleaks)... tot plegat erosiona la
base tribal nosaltres/ells dels Estat-Nació oposats (el “a
por ellos” connota alteritat). L’Estat mundial cosmopolita
de Kant acaba amb l’enfrontament nosaltres/ells de les
guerres i, de retruc, impulsa l’educació i el progrés.
Quan l’Estat fa fallida, o no n’hi ha, tot dret queda en
entredit, començant per la protecció de la vida. L’anarquia fora de debò viable? Rawls qualifica com a Estat decent aquell no prou o gens democràtic, però protector
dels drets bàsics. Des del liberalisme democràtic Nozick
planteja l’Estat Mínim: aprimar l’Estat a l’imprescindible. Ho explica Juan Ramon Rallo: fins i tot la democràcia no pot ser il·limitada, cal subordinar-la al respecte
dels drets individuals (coexistir en pau en societats plurals i complexes passa per incrementar les llibertats individuals i reduir les potestats de l’Estat).
Segons Michael Huemer l’Estat modern ha de justificar la seva legitimitat política, perquè sovint coarta i
perjudica “els individus per raons que foren vistes com
a inadequades per qualsevol agent no-governamental”.
És la llibertat defensiva de Giovanni Sartori (exemplificable en l’Habeas Corpus), el dret al propi cos, ja que
molt sovint els mitjans
condicionen la finalitat
“Pensar l’Estat
de l’Estat, i a la llarga se
és un plat fort
n’apoderen.
de la filosofia,
És el monstruós Leviperò la realitat
athan de Hobbes, sempre
fort amb el dèbil (la ciutaactual és que
dania), però actualment
la globalització
dèbil amb el fort (Estats
va reduint el
més poderosos, poder fiseu marge de
nancer, organismes sense
maniobra”
democràcia, etc.)?
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ELS VALORS DE LES RELIGIONS

El silenci que
ve de l’interior
La recerca del silenci interior, sense caure en l’aïllament del món
exterior, és l’eix principal del Zen, una de les escoles budistes més
conegudes i seguides a Occident. De fet, escampats pel territori
català hi ha diferents ‘dojos’, espais on practicar aquesta meditació.

REDACCIÓ
TENDÈNCIA
ORIENTAL

E

l silenci, en totes les tradicions místiques, té un paper central. En el cas
del Zen, una de les escoles budistes més conegudes a Occident, n’és
pràcticament el seu eix transversal.
A diferència de l’orientació general
de la societat, que tendeix a escapar
del silenci, els seus practicants busquen el silenci.“La ment, durant la majoria
de temps, està envaïda per pensaments
que generen molt soroll, per això la principal idea de la pràctica de la meditació zen és
buscar el silenci interior”, explica Leonardo
Boccaccio, membre del Dojo Zen Barcelona
Ryokan. Ara bé, encara que sovint els dojos
–llocs on es pràctica la meditació budista
zen– semblin illes de pau enmig de grans
extensions de brogit, aquest seguidor de la
mística zen puntualitza: “El zen no fuig del
soroll extern, no s’aïlla del món. De fet, genera un silenci intern per poder estar disponibles cap enfora”.

Per aconseguir aquest silenci interior
cal tenir molt clars els tres pilars del zen.
La postura, la relació amb el nostre cos. “La
immobilitat del cos ajuda a deixar-nos anar,
a marxar i a tornar i a no enganxar-nos amb
un diàleg amb la ment; perquè el cervell és
com una ràdio constantment encesa, però de vegades no tenim posada l’emissora que volem escoltar”, comenta Boccaccio. El segon pilar és la respiració, que és el
secret més important del zen. I, finalment,
l’actitud de l’esperit, la realitat sobre la percepció, la consciència, el pensament i el no
pensament. “Cal aprendre a concentrar-se
i a observar, dos verbs que van sempre lligats”, afegeix.
La meditació zen es pot practicar a
qualsevol moment del dia i lloc però és recomanable fer-ho de forma comunitària
perquè “el silenci d’un ajuda a l’altre”. En
aquest sentit el dojo protegeix les persones i beneficia la recerca del silenci.

El zen és una escola derivada del
budisme mahayana. La paraula
zen és l’abreujament de zenna,
que és la pronunciació japonesa
de la paraula xinesa channa, que
al seu torn prové de la paraula
sànscrita dhiana –‘meditació’–. El
zen va néixer a la Índia a partir de
diferents escoles budistes però es
va donar a conèixer per primer
cop a la Xina al segle VII, després
es va dispersar cap al sud del
Vietnam, a l’est de Corea i,
finalment, va arribar al Japó
-històricament els monjos
japonesos viatjaven amb freqüència a la Xina per rebre ensenyaments dels mestres xinesos-, i des
d’allà va passar, ja a la segona
meitat del segle XX i molt lligada a
la generació beat, als Estats Units
i a Europa.
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HISTÒRIES DE PAU

El rei de la
resistència
Durant la Segona Guerra
Mundial els nazis no van
poder doblegar els danesos
que es van unir per protegir
la població jueva.

XAVIER GARÍ

Xavier Garí és doctor en
Història i professor de la UIC

D

inamarca fou envaïda per les tropes alemanyes l’abril de 1940. Inicialment els invasors respectaren
els afers interns; es creà un govern d’unitat encapçalat pel monarca Cristian X, i els alemanys
no hi interferiren. En aquests primers anys, a Dinamarca els nazis
no obligaren a una segregació de la societat jueva, tal i com havia passat en altres
països. Les autoritats daneses, per la seva banda, no van imposar la identificació
dels jueus amb l’estrella groga, i la comunitat hebrea seguia amb la seva quotidianitat, inclús celebrant serveis religiosos.
A partir de 1943, el nazisme alemany va
decidir prendre el control total de la policia i les forces armades daneses, per tal de
resoldre la “qüestió jueva”, malgrat el rebuig frontal del rei Cristian X. Fou aleshores que es va organitzar una resistència

danesa per a aconseguir un “rescat nacional” i traslladar el màxim nombre de jueus
a Suècia, on estarien més segurs. Els empresaris danesos finançaren el rescat clandestí i molts ciutadans hi col·laboraren
acollint jueus a cases i escoles. El rei Cristian X va donar suport en persona a aquesta
mobilització, i fins i tot existeix el mite que
ell mateix es col·locà l’estrella de David. El
monarca liderà molts altres moviments
de resistència i de no-violència i facilità el
traspàs d’informació de les autoritats policials a la resistència, coordinant-se amb
altres opositors a l’estranger.
Hi hagué propostes originals com la
de les “esquenes fredes”, que va consistir a fer el buit a tots els alemanys nazis,
fins al punt de fer-los insuportable la vida a tots els nivells. Moltes altres accions
de sabotatge, de resistència i de desobediència clandestina (com canviar rètols de
carrers i carreteres, passar informació errònia als invasors o la nul·la col·laboració
d’empreses, bancs i professionals amb els
nazis), van generar un alt nivell d’oposició que no només minà l’exèrcit alemany,
sinó que contribuí a la unitat dels danesos accelerant la retirada dels invasors.
Hannah Arendt va reconèixer que la resistència danesa va ser l’única ocasió que
els nazis comprovaren una resistència tan
forta i definitiva, fins al punt que “la duresa violenta dels nazis va quedar fosa com
la mantega al sol”.
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EL CONTE

CRISTINA TEIXIDOR
Il·lustrat per

JAVIER BUSTAMANTE
Indumentària trascendental

M’

agrada remenar el bagul de la padrina, aquell
on ella, curosament, hi
havia guardat els seus
vestits predilectes. Peces delicades que la
transportaven a vivències passades carregades d’emocions. Encara la veig asseguda al balancí, amb la mirada perduda més enllà de la finestra,
cercant el record que impregnava de tendresa l’indument que reposava sobre la seva falda, impacient de ser el protagonista de la història. Jo escoltava el relat amb l’agudesa de tots els sentits,
conscient que m’oferien un llegat que calia perpetuar.
Aquella tarda d’estiu, quan em vestia per a la meva primera actuació, la tenia present en cada moviment, procurant fer-ho tal com ella m’havia explicat.
Primer les mitges: blanques, tupides, tensant
una cama després de l’altra. Era important que
cap arruga no fes la punyeta condicionant la mobilitat de les cames durant el ball. Els bombatxos
em cobrien els dos camals, des de la cintura fins als
genolls, i eren el primer signe que m’indicava que
estava fora de lloc, en una altra època. La transformació va seguir amb els enagos: blancs, fins, acabats amb puntetes, donant volum sota les faldilles
de quadradets vermells. La brusa, també vermella,
conjuntada amb el davantal, garantia que la força
del seu color no em deixés passar desapercebuda. Vaig pensar que el pitjor d’aquella indumentària tan peculiar era la caputxa blanca que cobria
el meu monyo esquifit. Encartonada, subjectada a
consciència per por que sortís volant al primer giravolt. 			

Estava equivocada: el tret distintiu d’aquell ball,
allò que el diferenciava amb escreix dels altres, eren
els esclops. Un dels condicionants que dona continuïtat a la tradició, en tot esbart dansaire, és mantenir-se fidel a les coreografies, músiques i, com no
podia ser d’altra manera, també al vestuari. En Ramon sabia, ja quan ens va proposar de ballar la Tirotitaina, que ho havíem de fer amb esclops. Potser
va ser una decisió intencionada, al veure la manca
d’elegància en els nostres punts de dansa. Puntejar a dreta i esquerra, amb la flexibilitat de les espardenyes de set vetes, no ens hauria servit d’excusa per justificar els nostres passos poc estilosos.
Confesso que alguna vegada m’havia passat pel
cap la idea d’associar cultura popular amb olor de
resclosit, d’allò que està sentenciat a desaparèixer
per manca de l’etiqueta fashion. Anava del tot errada, un poble no pot prescindir de la cultura d’arrel,
aquella que el defineix com a tal. Afortunadament
aquella tarda de juny, transformada en una pageseta de la Tirotitaina del Pallars, vaig sentir el goig de
formar part del poble català. Una herència cultural,
com un segell identitari, que reforçava el meu sentiment de pertinença.

Una secció elaborada
en col·laboració amb
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IMATGE EN
CREIXEMENT

“Avui el sol és més
clar, o potser el
cel més blau, o
potser el contorn
de les flors és més
concret, o potser
és l’aire que és més
fresc i agradable...
o potser és que
les bones notícies
fan que el món
ens sembli més
agradable”
Miquel Lleixà
El fotògraf Miquel Lleixà publica cada dia
al seu compte d’Instagram una instantània
on introdueix reflexions adreçades al
creixement personal.

