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Editorial

Menys drets i
llibertats a canvi
de què?

L’

any 1997, el periodista i escriptor indo-nord-americà Farees Zakaria va publicar un article alertant sobre l’auge d’allò
que ell va denominar “democràcies il·liberals”. Amb aquest
concepte, el columnista del The Washington Post descrivia
aquells sistemes aparentment democràtics –els seus presidents celebren i guanyen eleccions–, però que acaben
governant amb una lògica poc respectuosa amb l’Estat de
dret i les llibertats individuals i col·lectives.
Dues dècades després, aquest concepte –malgrat alguns el consideren confús– ha fet furor, ja que la llista de països que podrien ser
etiquetats com a democràcies il·liberals no para de créixer i en trobem exemples a tots els hemisferis: Rodrigo Duterte a Filipines, Narendra Modi a l’Índia, Nicolás Maduro a Veneçuela, Donald Trump
als Estats Units, Viktor Orbán a Hongria, Andrzej Duda a Polònia,
etc. I, alguns països com Itàlia, estarien també a punt de passar a formar-ne part.
L’aparició d’aquestes democràcies, però, apunta un problema
més de fons: una tensió existent al si de les democràcies occidentals
entre la defensa dels drets individuals, els valors d’igualtat i la sobirania popular. En aquest sentit, el filòsof John Gray assegura que en
aquest moment les conquestes ètiques del passat s’obliden ràpidament i els homes obeeixen més les pors del present (crisi econòmica,
terrorisme, migració...) que els mandats de la consciència.
En aquest número de Valors volem posar en relleu què ens estem jugant en aquesta deriva democràtica, aclarir-ne les causes i, si
és possible, apuntar possibles vies de sortida. Aquest és un problema global –Espanya també podria tenir alguns símptomes del virus
de la intolerància il·liberal– i com a ciutadans no ens en podem rentar les mans ni al·legar ignorància, perquè aquest temps, com reclama Josep Ramoneda, demana una “actitud civil militant”.

maria coll
i joan salicrú
Codirectors de Valors

LA Proposta del mes

“L’educació
emocional
és l’habilitat
d’escoltar gairebé
qualsevol cosa
sense perdre
els nervis i
l’autoestima”
Robert Frost
Poeta nord-americà

El CaixaForum de Barcelona acull
fins el 19 de maig l’exposició
Poètiques de l’emoció, un recorregut
per més de 700 anys d’història de
l’art i que, a través de 44 obres, ens
ensenya les diverses maneres de
plasmar les emocions en una obra
plàstica.
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L’actualitat comentada

begoña román

Professora de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona

Milers de persones a
les manifestacions
feministes

163 desapareguts
sense localitzar a
Catalunya des de 2010

Violent atac d’un grup
d’encaputxats a un
centre de ‘menas’

Catalunya pateix un
dels hiverns més
càlids i secs

ia de la Dona. Consciència que el reconeixement jurídic dels drets
no dona la igualtat i humilia per l’expectativa
frustrada. Consciència
de la pluralitat de visions de dones, de feminismes i del cúmul del biaixos
que evidencien el patriarcat
que ho inunda tot. Això es resol afegint dones i remenant?
Gènere/sexe són constructes culturals i performatius: el
nom fa la cosa. El desig d’emancipació ens uneix, no l’essencialisme de què sigui l’home o la
dona. Superar la societat de
classes passa per la consciència de classe. La consciència de
l’opressió de la dona ho és també respecte el fet que tots ens
fem i ens fan. La deferència a la
diferència requereix de la igual
llibertat per a tots; avui néixer
dona encara et posa en inferioritat de condicions. Ni violències ni indiferències: el reconeixement de les persones fa
anecdòtica la característica gènere/sexe. Avui no ho és enlloc.

l dia 9 de març es commemora el Dia Mundial
del Desaparegut sense
causes aparents. A Espanya hi ha uns 12.000
casos: són famílies que
busquen desesperadament. Situació tràgica:
si no apareixen, o si no es troben els seus cossos, no es pot
fer el dol, ni saber què fer amb
l’absència tant present, amb
l’angoixa per la incertesa i per
tantes preguntes sense interlocutor. Hi havia desig de marxar? Quina era la seva tristesa? Per què nos ens ho va dir?
Un cop passa el temps, es rebaixen els esforços de la recerca. La persona és única, quan
desapareix, deixa en la família
un buit que no s’omple de res,
ni d’una tomba, ni d’una explicació per poder pair. La nostra
abraçada vol ser el que és, un
gest de profunda comprensió.

rriben moltes notícies sobre el menors migrats no acompanyats,
i sembla que només
poden ser successos,
i, per tant, males notícies. Aquest cop es va
haver de traslladar tot
un centre de joves tutelats degut a la violència amb què van
entrar altres joves a atacar-los.
Els mateixos dies rebem la notícia que s’ha arxivat el cas que
condemnava la periodista Helena Maleno: salvar vides no és
delicte, acollir tampoc. Als 70
anys de la Declaració Universal
del Drets Humans que es commemorava el 2018, cal repensar les estructures d’estat. Salvaguardar els drets dels seus
ciutadans, els de dins, al preu
de maltractar els de fora, crea
en tots la desafecció davant
institucions que creen llindars
d’absoluta deshumanització.
És de justícia, a l’hora de repartir, establir prioritats: primer la
vida. La fraternitat té molt a dir
a la llibertat i a la igualtat.

orna la primavera i no
plou: l’era de l’antropocè dona tocs d’alarma. Cal canviar el xip!
Creem hàbits (fer servir plàstic) i després
fem campanya per a
abandonar-los perquè
són vicis. Passarà el mateix
amb els mòbils i demés estris tecnològics? Hem acomiadat el Mobile World Congres
sense gaire menció a l’impacte ecològic que l’obsolescència de les tecnologies implica. Abans de posar un nou
estri al món, s’ha de preveure l’impacte ecològic que generarà el seu ús massiu. La
bombeta ja es mantenia encesa llargament, però calia
passar per sobra la rendibilitat industrial abans que la necessitat a la vida quotidiana.
L’impacte ecològic interpel·la
èticament a les noves tecnologies programades per ser
aviat trastos que fan del món
un traster inhabitable. La primavera recorda els cicles de
la vida i mantenir-los demana
prestar atenció a la incidència
humana.

D E A T

Jordi
Cussó

Àngel
Castiñeira

Maria Rosa
Buxarrais

Begoña
Román

Il·lustrat per

visualomelette
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L’entrevista

“Quan es protegeix
una víctima d’abusos
sexuals infantils des
del silenci s’encobreix
l’abusador, perquè
precisament allò que
necessita una persona
que ha patit abusos és
poder-ne parlar”
Pilar Polo
Una de cada cinc persones ha patit algun tipus
d’abús sexual durant la infància. I en vuit de cada
deu casos l’agressor era un familiar o persona
molt propera. Com permet això una societat que
presumeix de protegir els infants? En parlem amb
Pilar Polo, psicòloga de la Fundació Vicki Bernadet,
entitat que des de fa vint anys treballa en la
prevenció i la sensibilització dels abusos sexuals.

laura cera
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U

n 17 per cent de la població ha
patit algun tipus d’abús sexual
quan era petit. Per què ens costa tant parlar d’aquest tema?
Aquestes xifres ens fan mal i no
les volem veure. A més, sempre
pensem que això passa molt
lluny de nosaltres i en famílies de determinades condicions
socials o en determinats barris.
Però això no és cert, els abusos
sexuals tenen lloc a tot arreu.

La gent es queda amb l’alerta i amb alguns
titulars de premsa, però això no vol dir estar informat. Saber que hi ha casos no vol
dir entendre què és un abús sexual infantil. Un abús sexual infantil es basa en el poder, en la manipulació, en la perversió... i això es molt més difícil de veure. A més, quan
es destapa un cas d’abús sexual infantil es
produeix un sentiment de traïció en diferents persones: “Com és possible que
aquella persona amb qui jo confiava hagi
pogut fer això al meu fill o filla?”.

Cada vegada es coneixen més casos. Això
vol dir que hi ha un avenç en la comprensió
d’aquesta realitat?
Ara hi ha menys encobriment. I això és
molt important. Durant molt de temps hi
ha hagut persones que han pensat que era
millor encobrir que protegir. Quan es protegeix des del silenci s’encobreix la persona que abusa, perquè precisament allò que
necessita una persona que ha patit abusos
sexuals és poder parlar-ne. Han de poder
dir: “A mi em va passar i necessito ajuda”.

Un 90 per cent de les persones que han patit abusos sexuals infantils no ho revelen
fins a l’edat adulta. Per què?
Fins ara la majoria de persones adultes
que venien a la Fundació per explicar casos d’abusos sexuals infantils tenien entre
35 i 42 anys. L’any passat, aquesta estadística va baixar als 26-35 anys. I això és una
gran notícia. La pròpia patologia d’aquest
tipus d’abús fa que sigui molt difícil la seva
detecció en el moment en què es produeix
i que els infants en puguin parlar.

Vostè ha definit els abusos sexuals infantils com “una plaga social”.
Quan un qüestió afecta quasi un vint per
cent de la població no sé si és una plaga, però sí un problema social greu. En els tallers
de sensibilització sempre pregunto quantes persones han patit una violència sexual
no desitjada –algú que aprofita el transport
públic per tocar-te o fa algun tipus d’exhibicionisme– i, segons les meves estadístiques, és entre un 60-70 per cent de població. Hem normalitzat la violència sexual.

Quin paper juga la culpa en aquest tema?
Hi ha dos sentiments molt importants: la
culpa, però també la vergonya. No podem
oblidar que estem parlant d’abusos sexuals i la sexualitat és un tema que com a societat encara no el tenim treballat. De les
coses que ens provoquen vergonya i culpa no en parlem. Els nens són éssers egocèntrics i, per això, la persona abusadora
fa servir paraules màgiques com: “estàs
aquí perquè vols”, “nosaltres juguem”... I
d’aquesta forma creix la culpa. Inclús hi ha
nens que deixen de menjar perquè pensen
que així el seu cos deixarà de ser atractiu.
Pensen que la culpa és del seu cos.

Parlem de familiars, professors, monitors,
entrenadors, religiosos, etc.
En qualsevol espai on hi ha nens i nenes
es poden produir abusos sexuals infantils, per això és important crear una societat segura per als infants. Els nens i nenes
han de poder viuen en una societat de bon
tracte. Aquest és un concepte molt important. Quan es destapa un cas d’abús molta gent es pregunta: “com és possible que
el nen o nena no ho hagi dit res abans?”.
Doncs perquè potser no estava acostumat
al bon tracte, es pensava que allò era normal i, per tant, no sabia posar-li nom.
Vivim en una societat informada, però les
estadístiques no baixen.

És possible la recuperació psicològica d’un
nen o nena que hagi patit abusos?
Cada persona és un univers, però és evident que sempre poden quedar seqüeles.
Per aquest motiu és molt important que
quan una persona que explica que ha patit abusos sexuals tingui suport social, és
a dir, persones que la creguin. En molts casos ser una persona rebutjada o escoltada
marca les conseqüències finals.
Quines armes tenim com a societat per
trencar aquest silenci?
Parlar-ne! I fer-ho des de la informació

correcte, assenyada i no escabrosa. L’abús
social és un problema social i l’hem d’afrontar de cara. Hem de perdre la por a les paraules. Si la societat ha incorporat el terme
bullying sense problemes per què encara
ens fa por dir ‘abús sexuals infantil’?
Hi ha pares que ara senten por. I si el meu
fill és víctima d’abusos i no ho sé detectar?
Alguns infants víctimes d’abusos sexuals
mostren evidències i altres no. A més, la
majoria d’aquestes evidències poden ser
compatibles amb altres problemàtiques.
El meu consell és estar atents a possibles
canvis, preguntar i parlar molt. I, sobretot,
és important que les famílies donin permís
als fills perquè puguin demanar ajuda a altres persones. Molts nens no expliquen coses a casa perquè saben que allò farà patir
els pares. Per això han de saber que també
tenen una xarxa d’ajuda fora.
Un 70 per cent de casos d’abusos sexuals infantils no arriben a judici per falta de
proves. El sistema no protegeix la víctima?
En la majoria de casos la única prova que
tenim és el relat d’un contra l’altre. Pocs
abusos sexuals infantils deixen marques
físiques. Nosaltres demanem que la prescripció del delicte sigui a partir dels 50 anys
perquè això donaria més temps a posar denúncies tenint en compte que les víctimes
comencen a parlar-ne a partir dels 35 anys.
Què opina sobre la reacció de l’Església catòlica en relació als casos d’abusos sexuals?
És important que hagi acceptat els fets, però, com passaria a qualsevol empresa, si un
treballador comet un delicte ha de ser expulsat. Algunes frases, com “va ser un mal
moment”, han fet molt de mal. L’Església
hauria d’haver estat més contundent.
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el perfil

Jacinda Ardern:
Només ha
necessitat
tres paraules
per recosir
un país
Ramon Radó

N

ova Zelanda és un país amb
més quilòmetres quadrats
que el Regne Unit i quasi cinc
milions d’habitants que, sovint, no surt als mapes. Llibres de text, samarretes o
mapes d’Ikea, per exemple,
tenen mapamundis on es descuiden del “país del llarg núvol blanc”, significat d’Aoteraoa, el nom maori de Nova
Zelanda. La curiosa desaparició del país va impulsar, ara fa un any, una
irònica campanya turística protagonitzada pel còmic Rhys Darby... i la primera ministra del país, Jacinda Ardern.
Aquestes darreres setmanes, Nova
Zelanda sí que ha sortit als mapes, tant als
cartogràfics com als informatius. Un supremacista blanc va disparar amb armes
automàtiques contra els fidels de dues
mesquites de Christchurch, la tercera ciutat del país, i va matar cinquanta persones
i en va ferir cinquanta més.
Quan encara no portava ni un any i mig
en el càrrec, la primera ministra més jove de la història de Nova Zelanda va topar

“Poc després de
l’atemptat, ja era
a Christchurch
i portava el cap
cobert en una
mostra d’afecte
cap a la comunitat
musulmana”

amb un dels dies més foscos de la història
del país. Poques hores després de l’atemptat, Ardern ja era a Christchurch. Portava el cap cobert amb un mocador en una
mostra d’afecte cap a la comunitat musulmana. Allà, en una ciutat que estava en
estat de xoc, es va anar abraçant a líders
musulmans, familiars de les víctimes i supervivents de l’atemptat. En un pla més
polític, de seguida va anunciar canvis en
les lleis sobre tinença d’armes.
L’endemà, a la capital del país, encara amb el cap cobert, la primera ministra
kiwi va enviar un missatge d’unitat i de cohesió amb només tres paraules: “Ells són
nosaltres”. Va dir que algunes de les víctimes podien haver estat immigrants o refugiats, “que havien escollit Nova Zelanda
com la seva llar”. I va continuar: “perquè
aquesta és la seva llar. Ells són nosaltres.
La persona que ha perpetrat aquesta violència contra nosaltres no és nosaltres”.
Però no va acabar aquí: en la primera sessió del Parlament després dels atacs, va
començar el seu discurs amb “As-salaam
alaikum”, la popular salutació àrab.
L’exemple d’empatia d’Ardern de seguida va rebre elogis d’arreu del món. Filla
d’un policia i d’una treballadora de menjador escolar, tot és estranyament senzill en
ella: quan va saber que seria primera ministra, era a casa; com que era tard, la seva
reacció va ser cuinar uns ‘noodles’ per sopar i anar a dormir. Quan hi va haver l’última Assemblea General de l’ONU, la seva
filla tenia tres mesos i se la va emportar; la
foto amb la nena a l’ONU la va convertir en
un símbol de les mares treballadores.
Als 38 anys, a Ardern no li ve de nou el
paper d’icona. La seva arribada per sorpresa al capdavant del país (no havia estat
la candidata més votada) va generar una
onada de Jacindamania amb productes de
marxandatge on hi sortia caricaturitzada
de Wonder Woman, princesa Leia o Rosie
the Riveter. Ara, els seus gestos de reconciliació, han fet que aquesta Jacindamania
hagi esdevingut global.
En moments en què sovint s’explota
l’odi al diferent, els discursos de divisió
són cada cop més presents i la política es
construeix a través de murs (metafòrics i
reals), Ardern ha explicitat quina és la veritable línia fronterera. Davant l’enfrontament del “nosaltres contra ells”, la unió de
l’”ells són nosaltres”.

valors 11

opinió
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L

Guerra de sexes

a celebració del Dia Internacional de les Dones enguany ha generat un efecte importantíssim a tots els nivells de la societat i la política.
L’impacte de la visibilitat de les dones al carrer,
les seves reivindicacions per un món més just i
equitatiu, fan del moviment feminista contemporani un dels escenaris clau per les batalles
que cal guanyar, en l’orientació d’un futur millor, amb esperança, que denunciï la violència i vetlli pel respecte entre persones. Aristòtil, a La Política, es preguntà què vol
dir “millor per a tothom”, reflexionant sobre quina seria
la direcció adequada d’una vida bona amb els altres.
En aquest sentit, hi ha un problema a revisar en els
moviments de masses actuals. Els eslògans no acaben
de substituir la problemàtica quotidiana del diàleg, de la
capacitat de parlar més enllà de la cridòria estabornidora que ens envolta, a homes i a dones conjuntament. La
guerra de sexes es manté en noves formes no gaire senzilles d’abordar: quan diem ‘homes’ així, ‘com són els homes’ en general, de què estem parlant? D’un universal
que tendeix a l’homogeneïtzació? El mateix podríem dir
de l’ús del terme invers, “les dones”. Els eslògans actuals ens empenyen a posar un munt de gent al mateix sac,
sense matisos ni denotacions. Homes contra dones. Dones contra homes. Això què significa en el sentit aristotèlic d’una vida millor amb els altres? Els altres no poden
ser l’enemic perquè puguem conviure-hi. Tanmateix, les
dades de violència de gènere demostren que, en molts
casos, es tracta de l’enemic dins de casa, d’una forma
punyent i irreversible. Al marge, però, de la tragèdia, la
guerra de sexes, com a forma històrica de la lluita pel poder, segueix endavant en noves versions.
Ja no recordem la dita “drogues, sexe i rock and roll”
de l’època hippy, on el que comptava era “fer l’amor i no
la guerra”. L’amor. Quina paraula més abaratida i impossible! Aquest fou el tema de l’antic diàleg de Plató, El
Convit, la història d’un sopar on només seien homes encantats d’haver-se conegut, en una cultura, a la Grècia
antiga, que recloïa les dones a casa seva, l’oikos, el lloc per
excel·lència de la vida familiar. Plató, en boca de Sòcrates,
subratllà en aquest diàleg que, al capdavall, calia escoltar
no les dones en plural, sinó una en particular: Diotima.
L’escena principal del diàleg no descriu una guerra de sexes sinó una conversa: entre un home (Sòcrates) i una dona (Diotima). Ambdós dos són capaços d’escoltar-se, tot

i que no necessàriament d’entendre’s. No hi ha conversa sense malentès que ens empenyi en direcció al que no
hem copsat sobre què ha dit l’altre. El tema de la conversa és l’amor, Eros, el desig de l’inacabable possessió d’allò
que és bo.
Les filòsofes feministes, com Adriana Cavarero, han
criticat el tema platònic de l’etern, immutable i absolut
com una por masculina a la finitud de la mort. Per això,
diu Cavarero en el seu treball sobre les figures femenines
de la filosofia antiga, Plató converteix l’amor en una cosa
“platònica”, que no neix ni mor. L’engendrament -la maièutica- socràtica no fa néixer els infants ni fa infantar les
mares. Només s’engendra una veritat del món de les idees. La interpretació que fa Cavarero és veritablement feminista: situa les dones en una banda i els homes a l’altra.
Tanmateix, s’oblida del detall rellevant que és la conversa
entre Sòcrates i Diotima: i és que, més enllà d’homes i dones en general, hi ha dos amics, un home i una dona, que
la fan petar sense fer-se mal l’un a l’altre. Sense rivalitats
ni enfrontaments. Perquè en el diàleg s’hi pot aixoplugar
la conversa en marxa, l’alegria, el somriure, i també (per
què no?) el rock and roll. El repte paral·lel, ara i aquí, és
personalitzar el desig de viure junts rescatant les petites
converses que ens humanitzen.
Anna Pagès és professora a la Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i
l’Esport-Blanquerna (URL)

“Sòcrates i Diotima
són un home i una
dona, que la fan
petar sense fer-se
mal l’un a l’altre.
Sense rivalitats ni
enfrontaments”
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dilemes ètics

Què fem amb
els nens?
La modificació del
reglament general de
protecció de dades
a Europa ha deixat
desemparades diverses
famílies i els seus nadons
nascuts per gestació
subrogada a Ucraïna.

soraya Hernández

A

l’agost de l’any passat ens assabentàvem que més de vint famílies eren a Kiev amb els seus
nadons i no podien sortir del
país per problemes burocràtics. Aquests bebès havien estat gestats per subrogació, és
a dir, les famílies havien signat
un contracte amb una agència i
havien viatjat a Ucraïna per recollir els infants.
Aquesta exrepública soviètica, on la pràctica de la gestació subrogada és legal, demana als futurs pares que
siguin parella heterosexual sense capacitat per un embaràs natural i cobren per a
la gestió entre 35.000 i 45.000 euros, quasi la meitat del que costa aquest mateix
procés a Estats Units o a Canadà. A les dones gestants se’ls paga uns vint mil euros
i passen els darrers mesos de l’embaràs a
una clínica.
Un cop l’infant ha nascut i s’ha fet la
comprovació d’ADN, el pare biològic pot
inscriure el nounat al Registre Civil espanyol. Després, però, la mare ha d’encetar un
procés d’adopció ja que, malgrat hagi aportat els òvuls, l’Estat espanyol només reconeix com a mare la persona que dona a llum.

2000

Aquestes famílies, d’un dia per l’altre,
reben la notícia que ja no és possible registrar els nadons. Això fa que la seva estada
a Kiev s’allargui, cosa que provoca problemes laborals, despeses extres i la sensació
que els bebès estan desprotegits.
Aleshores comencen una lluita pel reconeixement dels infants i es queixen que
els obstacles són un càstig del govern espanyol, que ja havia fet una crida per desaconsellar aquest país per manca de transparència en els processos. Alguns diaris
informen que la negativa de registre té a
veure amb una investigació de les condicions de les gestants. Finalment s’aclareix el
problema: la modificació del reglament general de protecció de dades a Europa.
Fins llavors el material genètic del pare
era recollit per un funcionari del consolat
i enviat a un laboratori espanyol. Un cop
es rebien els resultats el mateix consolat
emetia un passaport pel bebè.
Ara, però, degut el canvi en la legislació europea de protecció de dades es considera que els resultats d’una anàlisi de
material genètic són una informació sensible que s’ha de protegir i la mateixa recollida de la mostra esdevé problemàtica.
Però sense l’ADN, sense la prova definitiva

Nadons
Aquesta és la quantitat de
nens i nenes que neixen en
un any al món per gestació
subrogada. A Espanya,
malgrat ser una pràctica
il·legal, entre 2010 i 2016 es
van registrar uns 900 nens
nascuts per aquesta via. I,
de tots aquests, 270 van
néixer a Kiev, capital
d’Ucraïna, durant aquest
any 2017.

de filiació biològica, no es pot acreditar la
paternitat.
Les famílies es veuen obligades a demanar el passaport ucraïnès. Alguns pares es queixen que els fills, alguns prematurs, necessiten una atenció mèdica
privada que econòmicament no poden cobrir. Més enllà del debat sobre la maternitat subrogada, ara de nou sobre la taula,
l’Observatori de Bioètica de la Universitat
de Barcelona reflexiona sobre la situació
d’aquests nens i nenes. S’estan garantint
els drets d’aquests infants? És ètic un canvi de legislació que no contempla moratòries i posa en situació de vulnerabilitat menors d’edat?
Es podria considerar que degut a la situació de desprotecció en què es troben
els infants s’hauria de facilitar la seva arribada a Espanya malgrat el canvi de legislació. També és cert que si es valoren les
especificitats de cada cas es podria estar
discriminant altres famílies. Què us sembla? No es posen facilitats perquè la maternitat subrogada és aquí il·legal o perquè realment es tracta d’un tema legal?
Penseu que aquests nens i nenes són ciutadans espanyols? I la gran pregunta... És un
dret ser pares malgrat les conseqüències?
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francesc amat

Doctor en Ciència Política per la Universitat d’Oxford

La última línia de defensa

E

l bon funcionament del sistema democràtic depèn, en darrer terme, de no fer balança
amb les pròpies conviccions democràtiques.
De manera que, més enllà de les preferències i
simpaties partidistes de cadascú, la immensa
majoria de ciutadans mantingui conviccions
democràtiques fortes. Conviccions que passen
per defensar, per damunt de la pròpia ideologia, el respecte per les pràctiques democràtiques fonamentals com ara
l’acceptació de les regles del joc, el respecte per la divisió
de poders, la igualtat i neutralitat de l’estat de dret... La
fermesa en la defensa d’aquestes conviccions democràtiques per part de la pròpia ciutadania és l’última línia de defensa d’un sistema democràtic davant possibles processos de degeneració al seu interior.
Allò rellevant, per tant, és fins a quin punt aquesta línia
de defensa està ben equipada. Perquè sigui així els ciutadans no han d’estar disposats a fer balança amb les seves
conviccions. És a dir, els votants no haurien de considerar
cap tipus de vulneració o sacrifici de les pràctiques democràtiques a canvi d’un petit benefici electoral pel partit pel
qual tenen simpaties. Un altre exemple, no haurien d’estar
disposats a tolerar una vulneració de la divisió de poders
a canvi d’una major disciplina i capteniment d’un partit
adversari. Tampoc haurien de tolerar una vulneració dels
principis de neutralitat i predictibilitat de l’estat de dret
a canvi d’una possible avantatge electoral a les properes
eleccions. Quan es fa això, quan s’està disposat a sacrificar

les pràctiques democràtiques a canvi d’un guany polític
(gran o petit) aleshores la democràcia està en risc.
El perill és encara més evident en contextos de forta
polarització política. Una part pot està disposada a sacrificar les pràctiques democràtiques a canvi d’una reducció
en les perspectives electorals de la contra-part. Com de
robust és doncs el suport als sistemes? La majoria de ciutadans no estan disposats a fer balança, com seria desitjable, o aquest no és el cas i el suport a la democràcia és molt
més elàstic del que ens pensem? Aquestes són les preguntes que es feien recentment dos politòlegs de la Universitat de Yale: Milan Svolik i Matthew Graham. La seva
resposta és molt més pessimista del que potser hauríem
previst. Conclouen que la viabilitat d’aquesta línia interior de defensa és feble: només una petita fracció dels nordamericans prioritzen els principis democràtics a l’hora de
prendre decisions electorals. I el que és més preocupant,
com més creix la polarització política, menys probable és
que els ciutadans prioritzin els principis democràtics.
Més concretament, els politòlegs de Yale mostren
que els americans valoren el sistema democràtic, però
no excessivament. Un candidat que consideri adoptar
una pràctica no-democràtica, d’acord amb els seus càlculs, pot esperar rebre un càstig electoral, però només
d’un 11 per cent del seus vots. Una bona notícia és que els
votants “centristes” constitueixen la base pro-democràtica. En la mesura que sembla que els votants amb preferències ideològiques moderades estan disposats a penalitzar molt més les pràctiques no-democràtiques que
no pas els votants amb preferències ideològiques extremes. Però allò realment preocupant és que la majoria
(més del cinquanta per cent) dels votants semblen posar en primer lloc la simpatia partidista i en segon lloc les
pràctiques democràtiques. Només un 15 per cent dels votants americans, per exemple, estarien disposats castigar electoralment un polític pel qual senten simpatia pel
fet d’haver violat una pràctica democràtica si el preu a
pagar és deixar de votar-lo. Per tant, com més important
és la polarització política dels candidats (quan les dues
parts adopten posicions més extremes i allunyades entre
si), menor serà el càstig electoral agregat per l’adopció de
pràctiques no democràtiques.
Francesc Amat és doctor en Ciència Política per la
Universitat d’Oxford i investigador a l’IPERG de la UB
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Tendències

Fruites i verdures
lliures de plàstics
Cada vegada hi ha més consciència sobre la problemàtica d’un
sobreús dels plàstics. Per aquest motiu diversos establiments, però
també governs, han iniciat campanyes per evitar aquest tipus d’envàs
a les seccions de productes frescos dels supermercats.

Judith Vives

Q

ue el plàstic d’un sol ús s’ha
convertit en un problema mediambiental de grans proporcions no és cap notícia. Cada
any es produeixen més de 500
milions d’ampolles de plàstic.
A l’Estat espanyol, però, només la meitat acaben al contenidor de la brossa. Segons
dades de Greenpeace, el 2020
es produiran un 900 per cent
més de plàstics que l’any 1980.
Davant aquesta realitat cal prendre
mesures de tota mena. I un dels àmbits
on sembla que per fi es comença a prendre consciència és a les botigues i supermercats. Cada vegada són més els establiments que estan adoptant mesures per
frenar aquest consum de plàstic, pressionats per les campanyes d’entitats mediambientals i dels propis usuaris.
Recentment, a Nova Zelanda acaba de
posar-se en marxa la campanya Food in the
nude (Menjar despullat). Aquest nom provocador fa referència, ni més ni menys, a
la necessitat urgent d’alliberar les fruites
i verdures de les seves innecessàries safates de plàstic. Els establiments que s’han
sumat a la campanya es comprometen a
fer que l’envasat de totes les botigues sigui cent per cent reutilitzable, reciclable
o compostable per a l’any 2025. Segons
apunten alguns mitjans, després d’aquesta decisió les vendes de fruites i hortalisses
s’han disparat un 300 per cent; senyal que
una part dels consumidors estan ja força
conscienciats sobre la problemàtica del

el pes de
mil milions
d’elefants

plàstic i la necessitat de prendre mesures
urgents.
A Barcelona, la botiga Yes Future ha estat la primera en presentar-se com un establiment lliure de plàstic. I cadenes de supermercats com ara Carrefour també han
sortit als mitjans per iniciatives com ara la
de permetre que els clients portin envasos
de casa per servir-se els productes frescos
de la secció de fruiteria, carnisseria i xarcuteria. La recuperació de la tradicional
compra a granel també contribueix a evitar el malbaratament alimentari, doncs
els clients ja no es veuen obligats a comprar bosses o safates plenes de fruita que
potser acabarà fent-se malbé. Comprant
a granel, el client agafa només allò que necessita, estalvia danys al medi ambient i
contribueix a reduir l’impacte de la petjada alimentària.

Des de l’inici de la producció als
anys 50 s’han fabricat uns 8,3 mil
milions de tones de plàstic, el
que equival al pes d’uns mil
milions d’elefants. Els fabricants
de begudes produeixen més de
500.000 milions d’ampolles de
plàstic d’un sol ús cada any. A
Europa, la producció de plàstic
va arribar als 60 milions de tones
el 2016, amb Alemanya (24,5%),
Itàlia (14,2%), França (9,6%),
Espanya (7,7%) i el Regne Unit
(7,5%) com a països capdavanters. Xina continua sent el
principal productor de plàstics
amb un 29% del total el 2016,
seguit d’Europa (19%) i Amèrica
del Nord (18%). A Àsia es
produeix la meitat del plàstic del
món.

valors 15

opinió

marta roqueta

Periodista i fundadora de la revista digital Zena

Kubrick i #Cuéntalo

C

ada cop que passa un esdeveniment
feminista important, la pregunta que
ens fem és què en quedarà. És a dir,
quin grau de transformació social tindrà de cara al futur. És el cas de moviments com el #MeToo i, a escala espanyola i catalana, el #Cuéntalo i el
#SerActriuÉs. L’etiqueta #Cuéntalo, impulsada l’abril de
l’any passat per la periodista Cristina Fallarás, va aconseguir aplegar a les xarxes socials milions de testimonis de
dones sobre la violència sexual i masclista, que ara s’estan recollint en una base de dades digital. El #SerActriuÉs, impulsat per l’actriu Júlia Barceló l’estiu del 2018, ha
visibilitzat les desigualtats laborals i el sexisme que pateixen les actrius catalanes. Malgrat els avenços, hi ha esdeveniments recents que fan pensar que el seu impacte
en la societat encara és limitat.
N’és un exemple l’exposició sobre Stanley Kubrick
que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB) va dedicar al cineasta de l’octubre del 2018 fins
al mes passat. Ja d’entrada, l’exposició resumia l’argument d’una de les pel·lícules del director, l’adaptació de
la novel·la de Vladímir Nabokov Lolita, de la manera següent: “Aborda el tabú de la relació amorosa i passional
entre un adult (...) i Lolita, la filla adolescent de la mestressa de la casa on viu”. El resum no deixa de ser curiós, tenint en compte que la Lolita original té dotze anys i
que la història parla, per tant, sobre la pedofília, la violació i el segrest d’una menor. Nabokov mateix va criticar la
sexualització del personatge de Lolita per part de la societat. De fet, l’editorial Anagrama ha canviat la portada
de l’edició del llibre, i ja no mostra Lolita com un objecte
de desig, sinó com una nena que pateix. Per la seva banda, Laura Waddel escrivia al The Guardian que, tenint en
compte que la novel·la és una crítica a un home depredador i manipulador, era una bona eina per explorar el poder en una època com la nostra, en què cada cop es parla
més obertament sobre l’abús sexual.
A l’exposició es passa de puntetes sobre els maltractaments de Kubrick envers la protagonista de El resplandor, Shelley Duvall. L’actriu va passar un infern al rodatge. El director, amb l’excusa de fer que el seu personatge
resultés desesperant, la menyspreava públicament, i va
demanar a treballadors de la companyia que no mostressin cap simpatia envers ella. El més curiós de tot és que

a Duvall se la va criticar molt per la seva interpretació,
mentre ell va ser lloat com un geni de la direcció. Els abusos de Kubrick, i les jornades maratonianes de treball a
què sotmetia el repartiment de la pel·lícula, es consideren conseqüència del seu perfeccionisme.
La no exploració d’aquesta faceta de Kubrick sobta.
Primer, perquè l’exposició parlava de les tenses relacions entre el director i l’actor Kirk Douglas. Segon, perquè l’exposició fa molt d’èmfasi en el procés creatiu de
cada una de les pel·lícules del director –això inclouria la
relació amb els actors– i destaca que la filmografia de Kubrick reflexiona sobre qüestions com la relació de l’individu amb els sistemes de poder.
A l’exposició de Kubrick convergeixen dos dels problemes que afronten les polítiques feministes avui. Una
és la memòria: no només costa que els esdeveniments feministes generin una transformació social perdurable,
sinó que és difícil incorporar-los a la memòria col·lectiva.
En molts textos de l’exposició del CCCB no només no
es va aplicar la perspectiva de gènere, sinó que la institució museística va contribuir a difondre un relat sobre
Kubrick en què l’abús i la misogínia no apareixen. Això,
de retruc, alimenta el segon problema: com els abusos
d’ells són perdonats, sovint, perquè es considera que la
seva tasca és imprescindible per entendre el món. Oblidant-nos, pel camí, de quantes visions del món ens hem
perdut per culpa seva.
Marta Roqueta és periodista, especialista en temes de
gènere i fundadora i editora de la revista digital Zena

“A l’exposició
convergeixen dos
dels problemes que
afronten les polítiques
feministes: la memòria
i els abusos d’ells són
perdonats”
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LA CONVERSA
ELS NOUS DRETS DIGITALS

— Encara no som
prou conscients
dels nostres drets
digitals. Aquesta
hauria de ser ara
la gran lluita.
— No hi ha prou
crítica sobre la
digitalització, tot
i que ara veig una
certa efervescència

GENÍS
ROCA
Llicenciat en Arqueologia
especialitat Paleolític
Inferior, és fundador i
president de RocaSalvatella,
empresa de serveis focalitzada en el desenvolupament
de negoci i cultura a les
organitzacions a partir de les
oportunitats que ofereixen
les xarxes i la digitalització,
amb oficines a Barcelona,
Madrid i Bogotá. Ha estat
director general de
Infonomia i gerent de les
iniciatives a Internet de la
Universitat Oberta de
Catalunya.

ENRIC
PUIG
Enric Puig (Mataró, 1980) és
un escriptor i filòsof
espanyol. El 2016 va publicar
La gran adicción. Cómo
sobrevivir sin internet y no
aislarse del mundo, assaig on
analitzava casos de “exconnectats” digitals i on
proposava rebaixar la relació
amb els terminals de
comunicació. Actualment és
professor a la Universitat
Oberta de Catalunya i, des
del juny de 2017, director de
la fàbrica de creació artística
La Escocesa, a Barcelona.
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Podem publicar fotos dels
nostres fills a Instagram
sense el seu consentiment?
És possible esborrar la
nostra petjada digital? Fins
a quin punt regalem dades
a empreses que després ens
retornen en forma d’anuncis
personalitzats? Som
conscients dels nostres drets
digitals?

moderat per

joan salicrú

La idea segons la qual la societat digital
reclama unes noves garanties o uns nous
drets digitals, comença a estar assumida
per la nostra societat?

la part ètica i fer una feina de conscienciació de què és el que està passant respecte la digitalització i a partir d’aquí generar
la necessitat dels drets digitals.

Genís Roca —Jo crec que no. Ja hi ha qui

G.R. –De tant en tant, la societat es veu
obligada a renegociar el seu contracte social, els criteris pels quals vivim junts, ordenem l’espai públic. Al llarg de la història de la humanitat hi ha hagut diferents
moments on ha aparegut una novetat que
ens hi ha obligat. Quan deixem de ser nòmades i passem a ser sedentaris, hem de
parlar de quins són els drets i deures en les
noves societats, qui té una casa més grossa o més petita i en funció de què... Amb la
Revolució Industrial, la societat modifica
la seva relació amb el treball: enlloc de ser
un artesà que treballa a casa, de cop i volta
has d’anar a treballar on hi ha la màquina.
Llavors cal regular coses com el treball infantil, si les dones han de cobrar el mateix
que els homes... I ara la societat està renegociant la seva relació amb la informació.
I de tot això n’haurem de parlar. De si la
informació pot ser pública o privada, per
exemple. I això provoca un conflicte d’autoritat, de poder, de dominació... És una situació de conflicte, que es resol amb lluita;
no fent dues lleis al Parlament... Això serà
una lluita pels drets.

ho ha vist i en comença a parlar però no
crec que el gran grup estigui en aquesta reflexió. Si fos així ja estaríem parlant
de lluita, defensa, conquesta, renegociació del contracte social... Acabarem aquí
però que encara no hi som. Encara hi ha
molta resposta del tipus “a mi m’és igual”,
“no tinc res a amagar”, “no sóc tan important”, “que facin el que vulguin amb les meves dades”... I jo els preguntaria: però les
dades, de qui són, seves o de les empreses
digitals? No se senten interpel·lats pel debat, consideren que això no va amb ells. Es
creuen que tenen un cert anonimat, una
certa discreció.
Enric Puig –Aquí hi ha dues dimensions.
Per un costat la dimensió legal i per l’altra
la dimensió ètica. Si parlem de regulació
l’únic a què es pot aspirar de moment és a
una regulació territorial, quan, en realitat,
parlem de plataformes globals que sí que
es poden regular a nivell local però al final els discursos que es generen són d’àmbit global. Sempre sóc partidari d’anar a
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E.P. — Estic absolutament d’acord de pen-

casos s’haurien de salvar. Però tampoc
acabo de tenir clar si tot això no requereix
una certa mutació.

sar-ho com una lluita. Perquè a més, recuperant l’exemple que posaves del pas al sedentarisme i la necessitat d’anar establint
contractes socials, al final la gran diferència és que la relació era comunitària i immediata, cosa que no es dona en els aparells de mediació actuals. És el que deia
Baudrillard, que “estem en l’època del simulacre” i que el que importa és el discurs
que es genera, per sobre de la realitat. I per
altra banda, i aquí connecto amb el tema
de la lluita, quan parlaves de la Revolució
Industrial, voldria subratllar que la història del presindicalisme, sobretot a Anglaterra, té molt a veure amb el luddisme,
amb la lluita contra les màquines. És a dir,
hi ha d’haver un moment previ en el qual la
societat es comenci a posar en dubte la digitalització de la nostra societat.
Què els diríeu a la gent que pot ser víctima
d’una falta de drets digitals?
G.R. – A mi ja em sembla bé que hi hagi gent
que digui “no és el meu tema”, però sí que
crec que hi ha d’haver uns grups que es
personin en el debat. Tampoc pretenc que
tota la ciutadania prengui consciència de
lluita... No tothom ha de ser expert en això.
Però això no treu que com a societat tenim
una negociació pendent. I aquesta negociació no és que l’exigim, és que ens la mereixem. Insisteixo: unificar la relació amb la
informació vol dir delimitar què és públic
i què és privat. I això és discutir l’estructura de poder. El 90 per cent dels escàndols
polítics que tenim avui en dia ve de què, en
general, provenen d’una relació diferent
amb la informació. Resulta que “no tenies un màster”, al final, oi? La informació
circula d’una altra manera i el nivell d’auditoria pública és una altra. La Simona Levi (activista, reportera, investigadora...)
va fer aflorar una informació privada –els
mails del president de Bankia– que van
fer que Rodrigo Rato anés a la presó, una
cosa que en cap altre moment de la història hauria passat. I és per una ciutadania
que considera que aquesta informació ha
de ser pública. Tinc una postura claríssima al respecte, però entendria que hi hagués un debat sobre si és lícit o no publicar els mails del president d’un banc. La
Simona és l’exemple d’algú que considera que hem de lluitar perquè tot això pugui ser públic. Cal renegociar algunes lleis,

G.R.–És un tema suprageneracional, que
nosaltres amb prou feines el podrem definir però que ara encara està massa immadur per poder-lo gestionar... Estem identificant un tema que no sé si els meus fills
resoldran. I com que parteixo d’una idea
de lluita, caldria tenir en compte que el
que ara té accés a tota la informació i no
vol que ningú més la tingui... no ho cedirà
alegrement. Ho farà perquè se li posa molt
complicat mantenir aquest privilegi. Estem
parlant de treure privilegis, de donar o
treure més o menys poder, i això no serà
una conversa amable de cap de setmana.

—Tota tecnologia
té una ideologia
i uns principis al
darrera. Allò de
‘la tecnologia és
fantàstica si s’usa
bé’ és el primer
que s’hauria de
desmuntar
perquè segons qui mani, et pot considerar
un xivato, per dir això, enlloc d’un heroi social. A mi em sembla bé que tu no tinguis
res a ensenyar o a amagar però algú s’hauria de preocupar de què si coneixes un delicte el puguis aflorar a públic, encara que
sigui una informació privada.
E.P. –Jo tot això tampoc ho considero tan

resolt. Crec que la relació entre el què és
públic i el què és privat, sobretot a nivell de
les noves generacions, al final pot acabar
sent molt notable. Moltes vegades quan
plantegem la qüestió de la privacitat i la relació amb els drets i amb les dades potser
ens estem ancorant en com durant la Modernitat vam construir una distinció entre públic i privat que sí que té a veure amb
uns drets adquirits i que en la majoria dels

Insisteixo: quins perills té la gent que no
està assabentada dels seus drets digitals?
E.P. –Sovint parlem exclusivament de la
problemàtica de les dades i la seva privacitat però també hi ha altres qüestions que
són molt més immediates, perquè acaben
tocant a la realitat del dia a dia de cadascú. Per exemple la relació del temps que
s’estableix amb les plataformes, aquesta contradicció que hi hagut a partir de la
promesa que la digitalització serviria per
treure’ns temps de feina, i poder alliberar-nos més i estar amb les nostres vides
més privades, i al final la gran precarització que la digitalització està generant a nivell laboral. I això sí que és una qüestió que
toca amb cadascú de nosaltres.
G.R. –Hi ha un risc de gestió per paràmetres quantitatius. Poso un exemple: demano un menjar per portar a casa. I és
l’algoritme el que diu on fan aquells entrepans, quin repartidor queda més a prop de
l’entrepà i on visc jo. I l’algoritme assigna
aquella comanda a un repartidor. Clar, si
tu ets el de la bicicleta... podríem dir que el
teu cap és l’algoritme, és ell qui et diu quina feina tens i si en tens molta o poca. Ja
no és “un jefe que et té mania”, és l’algoritme! Llavors, en aquesta societat contemporània això té una aurèola de puresa, de
“res a dir, res a discutir”... Però hi ha més
casuístiques que l’algoritme no ha tingut
en compte: hi havia dos conductors molt a
prop, però un d’ells té tres fills i ho té més
complicat que l’altre. Però l’algoritme no
està construït amb aquests paràmetres.
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La “perfecció” de les dades, per tant, és
molt opinable. Si el teu cap és un algoritme... llavors com hi negocies?
E.P. –M’ha agradat molt el que has dit de

puresa. En un moment tan tecnocràtic és
creure que hi ha aquesta puresa, aquesta immediació... quan en realitat està més
mediada que mai. I això és una de les primeres coses que hem d’entendre, que un
algoritme media completament la relació
entre persones. D’una manera més forta
del que havia passat mai!
G.R. –La tecnologia té ideologia i l’algorit-

me s’ha fet amb uns principis, amb uns
conceptes, que els discutiríem més si fossin fets per una persona i en canvi els discutim menys perquè són fets per un algoritme. És més servil, la relació; per tant,
aquí hi ha un risc, un risc de pèrdua de capacitat crítica quan l’algoritme mereix la
mateixa capacitat crítica que qualsevol altra activitat.

corregeixi. Sinó es produeixen uns abusos.
Doncs som aquí, en els abusos, però sense
la lluita, encara. Sóc optimista, per tant, un
optimisme pensant en com pot ser el món
d’aquí a quaranta anys i sóc pessimista en
relació a l’estrès que viurem.
E.P. –Doncs jo sóc menys optimista perquè

en realitat crec molt en les possibilitats
socials i emancipatòries de l’obsolescència. És a dir, crec molt en la tecnologia
però no crec en les tecnologies punteres
perquè sé que estan dominades per una
ideologia desigualitària. On està actualment el marc de possibilitats és en la reapropiació des de la màquina de cosir fins
al diari, entès com a tecnologia en un context molt gran.

E.P. –Per mi estem anant al rovell de l’ou. La

tecnologia té la seva ideologia al darrera,
sobretot quan es troba en desenvolupament. Per tant aquesta idea de la neutralitat de la tecnologia, allò de “la tecnologia
és fantàstica si la utilitzo bé i és perniciosa
si la utilitzo malament”... és el primer que
s’ha de desmuntar, perquè davant les tecnologies punteres el que hi ha és un tipus
d’ideologia al darrera claríssimament.
G.R. –La tecnologia a mi m’agrada. És més,
la Paula Sibilia, sociòloga argentina, diu:
“Les societats trien les tecnologies que
abracen en funció dels problemes que han
de resoldre”. Hem abraçat aquesta tecnologia perquè necessitàvem una relació diferent amb la informació –una relació descentralitzada, on no hi hagués un editor
central que ens digués què és i què no és
notícia–; una tecnologia que ens permetés comunicar-nos d’un a molts i que poder-ho fer deixés de ser un privilegi d’uns
pocs... Com a societat teníem un conjunt
de necessitats relacionades amb la informació per resoldre i abraço una tecnologia que em permet discutir-hi la relació.
La tecnologia és part de la solució per redissenyar-nos com a societat; ara bé, sempre que hi ha una tecnologia disruptiva cal un moviment social de lluita que la

— Els estats
recol·lecten dades
amb l’excusa de
la teva seguretat
i les empreses
per intentar
vendre’t serveis.
Sospito que estan
guardant molta més
informació de la que
jo trobaria raonable.

G.R. –Ja t’entenc. La tecnologia puntera

avança i deixa lliure aquesta tecnologia
més clàssica. De totes maneres, a mi hi ha
dues idees força que m’interessen. La primera: la lluita pendent. L’altra, la del tempo. Hi ha una lluita pendent sense la qual
això no ho endreçarem. Que no està garantit que la guanyem, aquesta lluita, per
tant no està garantit que ho endrecem –la
paraula ‘progrés’ no implica cap valor positiu, només parla de canvi-.
E.P. –Hi ha una cosa que em preocupa molt,

respecte aquest tema, i és que no s’ha activat la vessant crítica com s’hauria d’haver activat, tot i que en en els últims dos
anys hi ha una efervescència de pensament crític en relació a tot això.
Parlem d’un possible ús pervers de les
dades per part de les empreses. Però quin
és aquest ús pervers?
G.R. –Et poso dos exemples. Els estats
recol·lecten dades amb l’excusa de la teva
seguretat i les empreses recol·lecten dades amb l’excusa del servei que et volen
oferir. Les dues promeses les puc acceptar, el que passa és que totes dues estan
anant molt més enllà del que faria falta.
Per exemple, si l’excusa és la seguretat,
per què tenen les meves dades de salut?
Sospito que estan guardant molta més informació de la que jo trobaria raonable.
Pensant en l’administració: si jo vaig al
meu ajuntament, hauria de poder demanar-te editar o esborrar les meves dades.
Si ho proves, no és possible. Un altre exemple, més esgarrifós. Una companyia telefònica té desenvolupat un algoritme amb
hospitals de Boston pel qual a través de les
oscil·lacions de la meva ona de veu anticipen diagnòstics de Parkinson o Alzheimer
a set o vuit anys vista. Si tu un dia li preguntes a l’empresa per aquest fet, et respondran: ‘Li juro que no les faré servir’.
Tot plegat... és inquietant. Si els he dit que
no vull que ho facin, quina garantia tinc de
què ho faran? Llavors em començo a sentir indefens perquè depenc de l’ànim de
l’amo de la companyia de telèfons. Però
clar, hi ha alguna llei que m’empari? I resulta que la llei em diu: “Jo també ho faig”.
Puc pensar: “Bé, jo no sóc tan important,
tampoc és tan greu”. D’acord, però igualment hauríem de començar a regular-ho,
tot plegat.
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—Durant la
Modernitat el desig
era ‘veure pel forat
del pany’. Avui, amb
les xarxes socials,
hi ha més el desig
de mostrar que no
pas el d’observar.
Veurem què ens
porta el nou règim.
Darrera qüestió. Hi ha una sèrie de queixes
en l’àmbit digital que tenen a veure amb la
nostra intimitat, per exemple el fet que els
pares pengin imatges dels seus fills sense
cap consentiment... tot això ho estem
començant a tenir en compte?
E.P. –Estem en un canvi de paradigma: allò
que s’havia construït a través de la Modernitat en el fons està fonamentat en el desig de veure, el desig de mirar pel forat del
pany. Això Baudelaire ho explicava molt
bé. I aquest desig de mirar què és el que
passa a l’espai privat –la literatura del segle XIX té molt a veure amb això, amb imaginar què és el que passa dins aquests
espais privats–, això ha canviat completament a través de les xarxes socials i ara hi
ha més el desig de mostrar que no pas el

de veure. La tecnologia ens ha permès satisfer aquestes fantasies, de manera que
tot això altera la dinàmica del desig. Els
problemes que provocava això són els que
va identificar Freud i jo crec que aquestes problemes en certa manera ja estan
superats. Veurem què és el que ens porta
aquest nou règim de la imatge.
G.R. –Em sembla interessant, aquesta reflexió. El meu mètode casolà per analitzar
tot això és el d’augmentar la perspectiva.
Fet així, trobo que progressem adequadament, perquè estem al 2019 i amb només
deu anys de Facebook els usos i les actituds han canviat molt i ràpidament. Allò
que passava al principi que algú deia que
estava malalt a la feina i després penjava
una foto cridant al Camp Nou... això ja no
ho fa quasi ningú. La mainada, com a tendència, està popularitzant els stories d’Instagram perquè prefereixen vincular l’oci a
una proposta efímera que a una proposta
de “queda publicada”. Ha sorgit una intel·
ligència social que ens ajuda a aprendre a
usar cada eina. Això em genera esperança.
E.P. –Hi ha factors optimistes i factors pes-

simistes. Sóc optimista quan, dins aquesta nova relació que s’establirà entre allò
públic i allò privat, veig fenòmens que es
donen d’una forma coconstruïda, que és
el que a mi m’interessa. Quan dins els entorns privats es dona com una nova dimensió, que té molt a veure amb la mirada, amb l’establiment de certs patrons i
processos que eren més típics de l’esfera

—Ha sorgit una
intel·ligència social
que ens ajuda a
aprendre a usar
cada xarxa social.
A Instagram, entre
la mainada, ara per
exemple triomfen
les ‘stories’, que són
efímeres.
pública i que es poden introduir dins l’esfera privada. Això explica les noves revoltes feministes i la relació que això té amb
els nous entorns privats. Però per altra
banda també hi ha el fenomen de l’spring
break nord-americà, quan tots els estudiants se n’anaven a Florida a l’inici de la
primavera. Van començar a detectar un
canvi de comportament a conseqüència
de la vigilància continuada d’allò que feien per part dels seus mestres i familiars.
Això té molt a veure amb la vigilància. Per
tant, quan es tracta d’una construcció nova d’aquesta dualitat, del que és públic i
del que és privat, centrat en la dimensió
del poder i en la dimensió de la vigilància,
alerta! Ara, quan ens ho podem reapropiar
i reconstruir... és una oportunitat.
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acusades
d’avortar,
alliberades

Tres dones d’El Salvador han estat
alliberades per la Cort Suprema de
justícia del seu país després d’haver
estat condemnades a 30 anys de presó
per haver avortat. Aquest país té una de
les lleis antiavortament més estrictes
del món. Les dones que avorten
s’enfronten a penes mínimes d’entre dos
a trenta anys de presó.

llenguatge
de signes
amb sons

Un jove de Kènia de 25 anys ha rebut un
reconeixement mundial per haver
inventat un guant intel·ligent capaç de
convertir els moviments del llenguatge
de signes en un discurs d’àudio. Es
tracta de Roy Allela, un aficionat a la
tecnologia, que es va inspirar en la seva
neboda de sis anys, sorda de naixement,
per crear aquests guant.

Els bancs
ètics
rendeixen
més

Segons l’informe Les finances ètiques i
sostenibles a Europa presentat a
Brussel·les, els bancs ètics mostren un
millor rendiment: entre 2007 i 2017, els
bancs ètics van rendir tres cops més que
els bancs tradicionals, amb una rendibilitat anual (en termes de ROE – Return on
Equity) de 3,98 per cent davant del 1,23
per cent dels bancs tradicionals.

La propera
Marató
de TV3

La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio
tindrà lloc el diumenge 15 de desembre i
estarà dedicada a les patologies poc
freqüents, que afecten mig milió de
persones a Catalunya. Les malalties
minoritàries –entre 6.000 i 8.000–,
tenen com a denominador comú la
baixa incidència: cadascuna afecta cinc
o menys de cada deu mil persones.
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monogràfic
Democràcies
il·liberals. Què ens
hi estem jugant?
L’aparició i expansió
d’aquest model apunta
un problema més de fons:
la tensió entre la defensa
dels drets bàsics i la
sobirania popular.
Entrevista

Opinió

“Darrera les democràciDaniel Gamper
es il·liberals hi ha la
La democràcia contra
polarització política”
la llibertat
Jordi Muñoz

Entrevista

Opinió

“A Espanya ja haurien
de sonar alarmes”
Ignacio
Sánchez-Cuenca

Francesc Raventós
Per un plat
de llenties
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Dibuixant sobre el tema

Toni Batllori
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Democràcies il·liberals

jordi muñoz

Politòleg i investigador Ramón y Cajal a la Universitat de Barcelona

“Darrera de les
democràcies
il·liberals hi ha
el fenomen de
la polarització
política”
Jordi Muñoz no té una recepta màgica per
acabar amb aquest fenomen que s’obre pas
arreu del món, però aposta per evitar els
dèficits de representació, la insatisfacció
política i la polarització.

Maria Coll / Fotografies: Sergio Ruiz
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Democràcies il·liberals

J

ordi Muñoz, avui un dels politòlegs amb més projecció a
casa nostra, ens espera al nou
edifici de la facultat de Dret
de la Universitat de Barcelona, per parlar de democràcies
il·liberals.

El concepte ‘democràcies il·
liberals’ és clar i acotat? És
evident quins països podrien ser etiquetats així?
Tenir clar quins països són democràcies il·liberals i quins no és molt difícil. Les democràcies il·liberals fan referència a sistemes polítics democràtics que
vulneren els principis del liberalisme, especialment aquells principis vinculats a
l’Estat de Dret, als drets civils, als drets individuals, al dret de la propietat i a les llibertats més bàsiques. Les democràcies
il·liberals són un intent de síntesi complicada i imperfecte del principi democràtic i del principi liberal. Aquesta vulneració dels principis liberals, però, es pot
produir en un menor o en un major grau;
el problema avui és saber on es traça la línia. En principi tots estaríem d’acord que
actualment els principis liberals es vulneren més a Hongria que a Holanda o a Suècia. Però si haguéssim de destriar quin països de la Unió Europea són democràcies
il·liberals i quins no, segurament tindríem
més problemes.
En el marc de la UE, hi ha cert consens
en definir Hongria i Polònia com a democràcies il·liberals. També Turquia,
Rússia, Estats Units... Avui, la línia de la
tolerància és massa moderada?
La tolerància respecte la vulneració dels
drets és contextual, depèn del qui i del
quan i de la mentalitat dominant del moment. Una mateixa acció en un context determinat es pot considerar una escandalosa vulneració dels drets humans, mentre
que en un altre pot passar perfectament
desapercebuda.
Abans deia que les democràcies il·
liberals són “un intent de síntesi del principi democràtic i del principi liberal”. Això vol dir que democràcia i il·liberalisme
serien termes contradictoris?

Cal tenir en compte que el principi democràtic i el principi liberal no sempre van
junts. Encara que la gent tendeix a identificar una cosa amb l’altra, no són el mateix. Històricament els dos principis han
tingut tensions entre ells. El liberalisme no
és una ideologia especialment democràtica. De fet, vol establir límits al poder polític per garantir les llibertats individual, els
drets civils, el dret a la propietats, el lliure mercat, etc. El principi liberal vol limitar
el poder. Els primers liberals no eren pas
demòcrates.
I el principi democràtic...?
El principi democràtic, en canvi, busca que
el poder representi les preferències dels
ciutadans. És a dir, que els ciutadans es
governin ells mateixos directe o indirectament a través d’una cambra de representants. És evident que no són la mateixa cosa. Per exemple, el liberalisme clàssic del
segle XIX convivia molt bé amb el sufragi
censitari, que promou la restricció del sufragi. El liberalisme vol posar límits al poder polític i això vol dir institucions que limitin les coses sobre les quals la majoria
democràtica pot decidir. Tenint en compte aquests dos conceptes, la democràcia liberal és un intent de síntesi dels dos principis; però es tracta d’una unió inestable
degut a la tensió inherent.
I quan aquesta unió fracassa parlem de
democràcies il·liberals.
Exacte. Són democràcies on la majoria ciutadana tria uns governants i aquests, un
cop al poder, vulneren els principis liberals. Però aquesta no és la única possibilitat de ruptura. La unitat dels dos principis
també es pot trencar per l’altra banda: per
una vulneració del principi democràtic,
dit d’altra manera, per un accés de principi liberal. I això també passa en el nostre
context. En resum, avui hi ha democràcies il·liberals, però també liberalisme no
democràtic.
Posi un exemple de cada cas.
Turquia o Hongria serien exemples de
com un excés de democràcia pot acabar
ofegant el liberalisme. Erdogan ha estat
elegit democràticament i segurament té
el suport de la majoria de la societat turca.

Són governs democràtics –representen
les preferències de la majoria dels ciutadans– però vulneren els principis de l’estat de dret, els drets i les llibertats individuals, la llibertat acadèmica, etc. Per altra
banda, un exemple de restriccions a la democràcia per garantir els principis liberals
seria el Banc Central Europeu. Per què durant la crisi econòmica el govern grec no
va poder implementar el programa econòmic que els seus ciutadans havien votat?
Doncs perquè el sistema institucional europeu no li va permetre. Un altre exemple
seria el cas del govern tecnocràtic que es
va imposar a Itàlia el 2010 a través de la figura de Mario Monti.
Malgrat la dificultat d’establir un equilibri entre aquests dos principis, en
aquest moment, la democràcia liberal és el millor sistema al qual podem
aspirar?
Si pensem que els dos principis són desitjables, que ho serien, la democràcia liberal seria un intent d’equilibri. Però, actualment, hi ha moltes variacions respecte
aquest sistema. Una de les clàssiques crítiques que es fa a la democràcia liberal
és l’exclusió d’altres principis també desitjables, com la recerca de la igualtat
socioeconòmica.
Per la banda del principi democràtic o
pel costat del principi liberal, el sistema viu un procés de degradació. Quines
són les causes?
Les causes són diferents segons el tipus de
degradació. La degradació del principi democràtic té a veure amb processos d’integració supranacional, amb reformes liderades per organitzacions internacionals
que garanteixen la lliure circulació de capitals, la hiperglobalització, el comerç internacional, etc. Tot això ha generat un
sistema en què l’autonomia dels governs
democràticament escollits per portar a
terme determinades polítiques econòmiques és cada vegada més limitada. I a això
cal sumar-hi la preocupació dels liberals
pels demagogs i la “tirania de la majoria”.
Per aquest motiu es desenvolupen constitucions molt rígides. Però quan es constitucionalitza un principi polític s’acaba traient del marc quotidià de decisió i quan es
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judicialitza un conflicte polític s’allunya de
la resolució democràtica.
El concepte ‘democràcies il·liberals’ el
formula per primera vegada el periodista Fareed Zakaria el 1997. Quines són les
causes de la deriva il·liberal actual?
Arribem a les democràcies il·liberals mitjançant dos processos. Un és a partir de
l’aparició de diversos líders outsiders, un
procés que tindria cert paral·lelisme amb
processos polítics succeïts a la dècada dels
anys trenta del segle XX. Són líders externs al sistema de partits establerts que
arriben al poder sovint amb la complicitat
d’una part de les elits del país. En el període d’entreguerres van ser Hitler o Mussolini i ara són Trump i Bolsonaro. Precisament el llibre Com moren les democràcies
dels politòlegs Steven Levitsky i Daniel Ziblatt, que explica aquest procés, ha tingut
molt d’èxit al Brasil –és un dels més venuts
a Amazon– i als Estats Units. Això no vol
dir que Trump i Hitler acabin igual!
I en el segon procés?
Hongria i Polònia, en canvi, viuen degradacions endògenes del sistema. Per exemple,
el partit de Viktor Orbán, primer ministre d’Hongria, és homologable a qualsevol
partit conservador europeu, però una vegada assoleix el poder el sistema comença
a degradar-se: posa límits al poder judicial, restriccions als drets individuals i col·
lectius, etc.
I el votant té alguna responsabilitat respecte l’aparició d’aquests fenòmens que
alteren les democràcies?
Un factor bastant freqüent darrera de les
democràcies il·liberals, com també va passar en el període d’entreguerres (inflació i
crisi econòmica, amenaça interna i externa, conseqüències de la guerra...), és la polarització política. Un altre moment de polarització, encara que en major grau, va ser
després dels atemptats de l’11-S. També hi
ha estudis que expliquen com avui a Veneçuela, país completament polaritzat, gent
amb principis democràtics permet que
“els seus” vulnerin certes llibertats. I és
que en moments de polarització política la
gent accepta coses que en un altre context
no acceptaria; però, en aquest moment

“Una vegada
desapareix la
garantia d’un
dret en un estat
és difícil saber on
pararà la vulneració
de qualsevol altre.
Ara les víctimes
poden ser els
kurds, però un
altre dia podem
ser nosaltres”

l’objectiu és evitar un mal major o una possible amenaça.
Per tant, seguretat i estabilitat a canvi
de drets i llibertats.
Moltes vegades, en els casos de les democràcies il·liberals, aquests processos de
restricció de drets i llibertats comencen
pels de fora, pels considerats ’“enemics
interior”. D’aquesta manera el poder es
desfà dels límits que li impedeixen protegir-nos. En el cas d’Hongria, per exemple,
s’usa l’amenaça dels refugiats i dels immigrants i, en el cas de Turquia, l’amenaça és
el terrorisme kurd.
Creu que es podrien arribar a perdre
drets que es donaven per consolidats?
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Sí, perquè una vegada desapareix la garantia d’un dret és difícil saber on s’aturarà la
vulneració de qualsevol altre. Ara les víctimes poden ser els kurds, però un altre dia
podem ser nosaltres.
La lluita contra aquestes democràcies
il·liberals com s’ha d’afrontar?
Actualment s’ha generat una alerta sobre
un excés de demagogs que vulneren drets.
Sentim missatges tipus: la gent no vota bé,
els russos interfereixen en les votacions,
les primàries dels partits obren la porta a
demagogs, etc. Ha aparegut un nou elitisme que defensa solucions tecnocràtiques,
la limitació de referèndums i la representació política i que alerta d’un excés de democràcia. I, per mi, aquesta és precisament la
manera com no hauríem d’afrontar aquest
fenomen, ja que la restricció democràtica
és causa de les democràcies il·liberals.
Vol dir que l’avís de perill pot ser igual
de perillós que el propi perill?
Això mateix. Quan es restringeix molt allò
que pot fer un govern democràtic es genera insatisfacció perquè hi ha una part de la
població que no veu les seves preferències representades. Itàlia és un exemple clar:
el govern escollit democràticament va voler fer una altra cosa, però estava atrapat
en una camisa de força (institucions europees, lleis internacionals, etc) que no li van
permetre. I això va acabar generant insatisfacció i l’aparició de partits o lideratges
que tenen com a objectiu trencar amb tot.
En conclusió, la seva recepta seria més
democràcia?
Sí. S’han d’evitar tots els dèficits de representació, s’han de prevenir tots els processos de polarització i s’ha d’evitar la
creixent insatisfacció política, perquè si
s’intenta evitar que les persones s’expressin, tard o d’hora les reivindicacions sortiran per una altra via.
La Unió Europa dins de casa té dos casos clars de democràcies il·liberals:
Hongria i Polònia. Hauria de prendre
mesures al respecte?
Encara que en la retòrica institucional tot
es barreja, la UE està més pensada per
protegir els principis liberals que no pas

els principis democràtics. La UE té mecanismes que podria fer servir per sancionar
països com Hongria o Polònia –el Tribunal de Drets Humans o clàusules d’alguns
tractats–, però, al final, estem parlat de relacions entre estats. I, en aquest sentit, la
principal preocupació de la UE en aquesta zona de frontera és l’expansió de Rússia.
Una intervenció massiva en aquests països
ara obriria una caixa de pandora que la UE
no pot assumir.
La llista de democràcies il·liberals podria ampliar-se els propers anys?
És difícil de pronosticar, però pot passar.
Itàlia, en aquest sentit, és un cas preocupant. La coalició populista entre el Moviment 5 Estrelles i la Lliga és de naturalesa
molt diferent. Els dos partits van fer campanya contra de l’euro i els límits imposats
per Brussel·les, però els projectes són diferents: el del Moviment 5 Estrelles és indefinit i difícil de classificar, mentre que el de la
Lliga és radical i xenòfob. Totes les enquestes pronostiquen que en cas d’eleccions

“La polarització és
un dels principals
mecanismes que
genera degradació
institucional i que
fa tolerables certs
retrocessos en
garanties de drets i
llibertats. Aquest és
un fenomen que s’ha
d’analitzar sense
prejudicis”

qui tindrà més poder serà la Lliga, l’actual soci menor de la coalició. La Lliga és qui
marca l’agenda política del país. Primer es
va produir una vulneració dels drets dels
immigrants, però ara també dels italians
que els acullen o els rescaten. El cercle s’eixampla. Més enllà d’Itàlia, el programa de
Marine Le Pen a França o la hipòtesi d’un
tripartit de dretes espanyol també poden
aportar elements d’aquest tipus. No sabem què passarà. Cal tenir en compte que
molts d’aquests líders al final també s’autolimiten perquè poden vulnerar els drets
de les minories i dels altres, però no els
drets dels seus propis votants.
Quin seria avui el principal repte de les
democràcies liberals?
Hem d’entendre les arrels, com es generen
i com funcionen els processos de polarització política. L’aparició de Trump ha estat possible gràcies a la creixent distància
entre republicans i demòcrates. Als Estats
Units ja es parla de “polarització afectiva”.
És a dir, republicans i demòcrates no solament pensen diferent, sinó que ja no se suporten. Entre ambdós creixen sentiments
negatius. A Anglaterra ha passat el mateix entre els partidaris i els no partidaris
del Brexit. La polarització és un dels principals mecanismes que genera degradació
institucional i que fa tolerables certs retrocessos en garanties de drets i llibertats.
No és fàcil unir dos que tendeixen a
separar-se...
En aquest procés de polarització també es
parla de la influència de les xarxes socials.
La fragmentació de la informació és positiva, perquè treu capacitat de control al
poder, però, al final, els ciutadans només
consultem aquelles fonts que reforcen el
nostre posicionament. El psicòlegs han
creat el concepte ‘biaix de la confirmació’.
És a dir, preferim la informació que referma els nostres principis i no aquella que els
qüestiona.
Dins aquest marc general de degradació de la democràcia, en quin punt estaria Catalunya?
Aquí creix un moviment que demana un referèndum, per tant, un eixamplament de
l’espai democràtic. Dit d’una altra manera,
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convertir una cosa constitucionalitzada –
com és el permís de poder fer un referèndum– en una decisió democràtica. Una demanda que topa amb moltes resistències
dels beneficiaris de l’status quo. I això també genera un procés de polarització política que obre la porta a una degradació del
principi liberal.
Per tant, aquí tampoc estaríem exempts
d’aquesta dinàmica global...
No. Per què molts consideren normal el
procés que ara té lloc Tribunal Suprem
contra els polítics catalans? Perquè abans
hi ha hagut un procés de polarització previ sorgit d’una demanda d’expansió democràtica insatisfeta. Si mirem la composició del Parlament de Catalunya de fa
una dècada i ara no tenen res a veure. La
polarització fa tolerable que uns vulnerin els drets dels altres. Aquest procés és

bastant universal. En aquest cas, però, segons la meva opinió, qui vulnera els drets
és bàsicament l’Estat. I els partits d’àmbit
estatal ho accepten com a conseqüència
d’aquest procés de polarització.
Alguns partits de dreta espanyols fan
servir la polarització com a missatge
polític. Polarització és igual a manca de
convivència?
Això expressa més un desig que un diagnosi de la realitat. Ells parlen molt d’aquesta
suposada fractura de la societat a veure si
amb el seu propi discurs la creen. Als Estats Units i a Anglaterra s’ha comprovat
que la polarització política té implicacions
en les relacions entre les persones, però
encara s’ha de comprovar fins a quin nivell
o si això senzillament forma part de la diversitat de la societat. Aquest és un fenomen que s’ha d’analitzar sense prejudicis.

l’expert
que analitza
el teu vot
Jordi Muñoz va néixer a València el
1979 però des de 1997 viu a
Barcelona. Es va doctorar en
Ciències Polítiques per la
Universitat Pompeu Fabra (UPF), tot
i que actualment treballa com a
professor de la Universitat de
Barcelona (UB) i col·labora amb
diversos mitjans de comunicació.
Ha realitzat estades de recerca a
universitats com Goteburg, Yale i
Essex. També forma part del grup
‘Democràcia, eleccions i ciutadania’. La seva línia de recerca es basa
en comportaments polític i política
comparada.
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Daniel gamper

Profesor de Filosofia moral i política a la Universitat Autònoma de Barcelona

La democràcia
contra la llibertat

A

la seva obra Història d’Europa al segle XIX, el filòsof napolità Benedetto
Croce sostenia que el tret distintiu
d’Europa va ser el sorgiment del que
anomenà “religió de la llibertat”. Al
llarg del segle XIX, la llibertat arrelà
en el cor dels pobles. Així no sorprèn
que, per exemple, els presoners que
són alliberats a l’òpera de Beethoven
Fidelio quan veuen la llum del sol canten a la llibertat, com si la lluita per
aquest valor intangible fos la clau de
la seva felicitat. Croce entén aquesta llibertat com quelcom abstracte i
concret alhora. La llibertat era el motor dels moviments polítics nacionals
que lluitaven contra dominacions alienes; cosa que animava a les classes
socials històricament bandides de la
participació igualitària en la participació democràtica i als ciutadans que es rebel·laven contra el poder de les monarquies històriques. En nom de la
llibertat s’actuava i es resistia; era l’únic horitzó digne de
la humanitat futura.
Aquestes impulsos omnipresents en nom de la llibertat i de la seva realització no es desplegaren sense obstacles. En efecte, el seu moviment progressiu era constantment esperonat pel complex camí que havien de
recórrer, pels retrocessos i derrotes que una vegada rera

l’altra evidenciaren que la llibertat individual i col·lectiva
és sempre una conquesta. Essent així no es pot mai garantir que allò assolit romangui, i si ho fa serà per la persistència de la voluntat humana que es revolta quan es
prova d’ofegar-la. Ben bé es podria dir que l’oxigen que
necessita la llibertat per respirar és precisament la força
que se li oposa i a la qual s’ha d’enfrontar per afirmar-se
com a llibertat en sentit emfàtic.
Una de les concrecions d’aquesta llibertat es troba en
els ordenaments legals, les constitucions, que, tot reconeixent drets individuals erigeixen a les institucions estatals en garants de la llibertat. Al llarg de la segona meitat del segle XX els països de l’Europa occidental es van
conformar políticament entorn de textos fundacionals
en què es reconeixien els drets dels individus a desplegar-se sense interferències il·legítimes dels altres i de
l’Estat.
Es va segellar aleshores un pacte que protegia els
drets individuals dels vaivens de la fortuna, com si fos
una promesa col·lectiva de romandre fidels a uns principis immarcescibles. La dificultat –i fins i tot en alguns
casos la impossibilitat– de reformar el nucli normatiu de
les constitucions liberals europees evitava que els canvis
en les correlacions de forces es traduïssin en retallades
arbitràries de les llibertats de les minories. Les persones
i els seus drets quedaren envoltades d’una cuirassa representada per les obligacions estatals de protegir-los
de l’opressió tot reclamant el compliment de la llei, evitant la interferència i la violència il·legítima. S’instaurà
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així una paradoxa dialèctica de la llei: s’exclouen modificacions constitucionals que atemptin contra la dignitat i
autonomia individuals, i d’aquesta manera s’estimula la
transformació social fruit de l’exercici ciutadà de les llibertats individuals i polítiques. La llibertat està vinculada a la idea de progrés, de mutació. Són susceptibles de
progressar els pobles que protegeixen el lliure desplegament de les persones i que per tant s’obren a un futur
imprevisible.
Tanmateix no n’hi ha prou amb els tallafocs constitucionals per garantir que els drets individuals no siguin menystinguts. Avui en tenim la prova amb l’auge de
les polítiques il·liberals en els països occidentals a ambdues ribes de l’Atlàntic. Els trets característics de l’il·
liberalisme els trobem allà on els partits d’ultradreta han
rebut el suport d’una part contundent de l’electorat. Es
tracta de la lenta però decidida erosió dels drets de les
minories, bé siguin nacionals, culturals o ètniques. També de la penalització, criminalització, marginació i estigmatització de totes les categories de persones que no
disposen de prou força per fer valer els seus drets i que,
per tant, depenen de la voluntat política de les institucions per poder participar plenament de la ciutadania.
Aquesta marginació va acompanyada d’un tancament nacional enfront del cosmopolitisme, el mestissatge i la lliure circulació de les persones, arribant fins
al proteccionisme econòmic en nom d’una sobirania nacional demagògicament articulada. Per tal de fer valer
aquestes tendències polítiques es dona també una exaltació revisionista de la història, evidenciada per exemple
en les recents declaracions d’Antonio Tajani, president
del Parlament Europeu i membre de Forza Italia, recordant totes les coses bones que Mussolini va fer durant la
dictadura feixista.
Aquests atacs als principis normatius fundacionals
d’Europa no es realitzen sense impediments. La pròpia
UE disposa de mecanismes per frenar els abusos dels governs il·liberals, com per exemple el Tribunal de Justícia
de la Unió Europea que ha ja emès algunes sentències per
protegir l’estat de dret i els tractats europeus de les derivacions autoritàries del govern polonès. Es tracta de poders contra-majoritaris, anàlegs als tribunals constitucionals nacionals, que vetllen perquè la democràcia no
esdevingui una amenaça pels drets individuals.
Cal recordar que la forma de liberalisme anglosaxó
que teoritzà John Stuart Mill al segle XIX sorgeix per contrarestar el potencial opressiu de la democràcia. Les democràcies il·liberals que avui marquen la tendència política al món occidental constitueixen una nova amenaça.
Mentre a Mill li preocupava que les democràcies ofeguessin la diversitat social sota la dictadura de la majoria, el
problema avui és un altre: la degradació irremeiable dels
drets individuals. El que pretenen els governs que o bé
estan dirigits per partits il·liberals o que estan condicionats en les seves decisions polítiques per coalicions amb
partits d’ultradreta és aturar la lògica progressiva dels

drets. En poques paraules, la manera com entenen les llibertats n’és una perversió en la mesura en què no les conceben en termes igualitaris, sinó en termes exclusius.
L’auge de l’il·liberalisme és fill de la democràcia. Són
els ciutadans europeus qui poc a poc es vinclen cap a la
ultradreta, els que voten en contra de la història i el futur d’Europa, els que amenacen amb un retorn a allò en
contra de què ens definírem com a europeus. Són els ciutadans d’Europa els que han deixat de vetllar pels drets
i contemplen, enrabiats o espantats, com es deteriora la
salut jurídica, política i moral dels nostres països.
Contra els il·liberals cal una ciutadania combativa. La
lluita, però, haurà d’adoptar noves estratègies. Cal una
forma específica de desobediència que s’articuli en l’arena preferida pels xenòfobs i la dreta sense complexos, les
xarxes socials i la infecció de les paraules públiques. Es
tracta de no reproduir el marc conceptual que ens volen
imposar, de resistir-se a la confrontació, en definitiva, de
no permetre que siguin ells, els feixistes, que determinin
els termes de la conversa pública. Encara no s’ha perdut
la guerra per la decència, encara no han guanyat, però
la seva victòria és possible. No els podem fer callar, però
sí que podem ignorar-los, girar-los l’esquena, i recordar
sempre que puguem que les raons no estan de part seva.

Daniel Gamper és filòsof i
professor de Filosofia Política
a la Universitat Autònoma de
Barcelona.

“Contra els il·liberals
cal una ciutadania
combativa. La
lluita, però, haurà
d’adoptar noves
estratègies. No els
podem fer callar,
però sí girar-los
l’esquena, i recordar
que les raons no
estan de part seva”
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ignacio sánchez-cuenca

“A Espanya ja
haurien de sonar
algunes alarmes”
Aquest politòleg i professor de la Universitat Carlos III
alerta de la deriva antidemocràtica a l’Estat espanyol, però
en canvi minimitza el fenomen a nivell global.

maria coll
El concepte ‘democràcies il·liberals’
és un calaix de sastre?
Conceptes generals com aquests mai
poden estar massa ben acotats. Tots
tenim un ideal al cap: la democràcia liberal. En aquesta democràcia es combinen els procediments democràtics
clàssics (eleccions, participació, competició política, etc) amb un estat de
dret sòlid, en el qual no solament es garanteixen els drets fonamentals de les
persones sinó també les regles del joc.
Aquest sistema, però, és molt difícil
d’assolir; per això el tenim com un model al qual volem aspirar. Les democràcies il·liberals són aquells models que es
desvien molt d’aquest ideal. Quant? És
difícil de valorar.
Quines causes poden desplaçar democràcies cap a posicions no liberals?
En general, aquest desplaçament no
té res a veure amb les eleccions o amb
la participació popular, que a les democràcies il·liberals estan garantides, sinó amb l’entramat institucional que està a la base de la democràcia
i que permet que aquesta funcioni. En

aquest entramat institucional hi ha tots
aquells elements que afecten el règim
de competició entre partits, la separació de poders i els mitjans de comunicació. A les democràcies il·liberals el pla
de la competició política està desequilibrat perquè s’afavoreix més una part
que l’altra, hi ha una ingerència del poder representatiu sobre el poder judicial i, finalment, no hi ha una veritable esfera pública lliure i plural. Quan aquests
tres elements s’erosionen, ens encaminem cap a una democràcia il·liberal.
Democràcia i il·liberalisme són conceptes contradictoris?
No, no són dos conceptes contradictoris. ‘Democràcia’ i ‘liberalisme’ són dues
dimensions. Si van en la mateixa direcció, el règim polític funciona adequadament. Però si no hi van, es genera un
conflicte. Hi ha democràcies en què es
manté el sufragi universal, les eleccions
i un cert marc de competició entre forces polítiques, però falla tota la resta.
Fa anys es parlava de ‘democradures’. És el mateix?
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Són conceptes bastant semblants. El
problema actual és distingir entre una
democràcia il·liberal i els règims híbrids
o les anomenades ‘dictadures competitives’. A les democràcies il·liberals, per
molt malament que funcioni el sistema,
encara que falli la separació de poders,
encara que la deliberació pública sigui
molt pobre, encara que la competició
política estigui fracturada... hi ha alternança política. En canvi, a les dictadures
electorals, encara que se celebrin eleccions, no hi ha alternança política: el partit
al poder s’hi manté de forma indefinida
a partir de mecanismes que acaben per
asfixiar la competició política.

van adquirir aquest sistema, però, en
aquell moment, molts d’ells no tenien
les condicions necessàries i estructurals bàsiques per ser democràcies liberals fortes. El que en els països occidentals s’havia aconseguit amb dècades de
paciència i esforç, en molts països en
desenvolupament aquest mateix procés es va fer a través d’un període molt
breu de temps. La democràcia hi va arribar de forma molt brusca. Ara podem
dir que molts d’aquells països que van
abraçar la democràcia en els anys noranta i a inicis del segle XXI segurament
no tenien les condicions necessàries i,
per això, avui retrocedeixen.

Per què els ciutadans accepten models aparentment democràtics, però
contraris a drets bàsics?
No és clar que siguin els ciutadans els
qui triïn la degradació democràtica. No
podem saber com actuarà o governarà un líder un cop assoleixi el poder. Per
exemple, Rússia avui no es pot considerar una democràcia, ni tan sols una democràcia il·liberal. Putin, però, durant
els seus dos primers anys de mandat,
semblava que es comportaria com un líder democràtic. La degradació comença dos o tres anys més tard. A l’inici Erdogan tampoc semblava un líder amb
tendència autoritària, però en pocs
anys Túrquia ha passat d’un règim democràtic més o menys liberal a un règim autoritari amb eleccions. Per tant,
els ciutadans no poden tenir la certesa
que votant un partit concret es produirà un retrocés democràtic. Això és molt
difícil de preveure.

Per tant, segurament els manca cultura democràtica...
Cultura democràtica, però també desenvolupament econòmic. En general
són països amb moltes desigualtats. En
aquest sentit, Estats Units seria una excepció, però encara no sabem si el mandat de Trump serà una degradació més
o menys permanent del component liberal de la democràcia nord-americana.No es descarta que un cop desallotjat Trump del poder, el sistema torni a
la normalitat. Necessitem més temps
per veure si Estats Units ha girat realment vers un rumb il·liberal.

Quines serien les causes de l’augment actual del nombre de països
considerats democràcies il·liberals?
És difícil de saber. El fenomen ara s’està desenvolupant davant dels nostres
ulls. Per tant, no tenim la suficient perspectiva històrica per poder analitzar-lo
amb calma i sistema. Bo i així, podem
fer una primera especulació. La majoria de democràcies del món es van crear
a partir de 1990; són democràcies molt
joves. Moltes d’aquestes democràcies
són fruit d’una cascada de països que

Alguns politòlegs asseguren que les
democràcies il·liberals són una advertència d’un possible col·lapse del
sistema institucional.
Aquesta visió del futur és massa pessimista. En alguns països hi ha retrocessos, especialment en els tres punts
que ja he comentat –competició electoral, separació de poders i independència dels mitjans de comunicació–,
però tampoc hi ha un retrocés tan ràpid com es va poder viure en el període
d’entreguerres. En aquell moment, en
un període de deu anys, la democràcia
va caure a règims autoritaris en la majoria de països sobirans. Ara vivim una
altra situació: una degradació fina de la
democràcia que danya el teixit institucional i cívic però que no acaba en una
dictadura o règim autoritari repressiu.
Ara l’objectiu és desmuntar les peces

“Molts dels països
que van abraçar
la democràcia en
els anys noranta
i a inicis del segle
XXI segurament no
tenien les condicions
necessàries per a
fer-ho i, per això,
avui retrocedeixen”
perquè no hi hagi una competició raonable del sistema polític. Jo, per tant,
sóc més prudent. És evident que estem
entrant en una fase de retrocés democràtic, però hem d’esperar una mica per
fer valoracions d’aquest tipus.
El president d’Hongria ha dit: “Les
democràcies liberals han acabat”.
Això és una mentida. A Europa els casos d’Hongria i Polònia són molt visibles. Formen part de la Unió Europea i,
per tant, hi ha motius per estar preocupats. Però si ens situem des d’un punt
de vista temporal i geogràfic, que dos
països de la Unió Europea tinguin cert
retrocés democràtic cap a formes autoritàries no ens hauria de sorprendre
tant perquè aquest tipus d’evolució ja
s’observa en altres llocs dels planeta.
A molts països d’Àfrica és habitual. En
aquest moment un missatge sobre un
retrocés democràtic a escala global em
sembla prematur.
La UE sempre ha fet gala dels seus valors. Hauria de ser més contundent
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amb aquests dos països?
Sí, amb això hi estic d’acord. La UE és
molt estricte amb l’aplicació de les mesures econòmiques (vigilància de pressupostos, supervisió bancària...), però,
en canvi, en el compliment dels principis democràtics la UE es mostra més
dèbil, també perquè hi ha més divisions internes. Ara bé, si la cosa continua així, és evident que la UE s’hauria
de començar a plantejar sancions més
serioses, sobretot respecte a Hongria,
on s’ha produït la major degradació
democràtica.
Euroceptiscisme i il·liberalisme són
dos conceptes relacionats?
No necessàriament. És veritat que tots
els il·liberals són eurocèptics, però no
tots els eurocèptics són il·liberals. Per
exemple, el sociòleg alemany Wolfgang
Streeck, antic socialdemòcrata, és extremadament crític amb la UE i propugna el desmantellament de la Unió
Monetària. Ell considera que la UE
per motius econòmics està tensionant
massa la màquina del sistema democràtic d’alguns països. La seva crítica
és des de posicions liberals i defensa la
democràcia i l’Estat de Dret.
Com es poden combatre les democràcies il·liberals?
Si ho sabés, ja seria ric! Molt poca gent
té la resposta a aquesta pregunta. Per
poder oferir una resposta satisfactòria a aquesta pregunta tan important,
hauríem d’entendre en primera instància quines són les causes que produeixen aquesta evolució cap a models
no democràtics i en aquest punt hi ha
una controvèrsia enorme entre els estudiosos. Alguns politòlegs consideren
que l’evolució no liberal està relacionada amb factors culturals. Per exemple,
amb la immigració i amb la pèrdua de
control de la comunitat dominant. Altres consideren que la causa passa per
factors econòmics, concretament pels
efectes de la globalització i les coalicions de perdedors que aquesta deixa
al seu pas. I, finalment, un tercer grup,
posa molt èmfasi en les formes de desigualtat, ara ja impossible de contenir,

que es consoliden a moltes democràcies del món. Quina explicació és correcte? Segurament és una combinació de
les tres, però fins que no tinguem una
teoria més ben construïda i fonamentada sobre les causes de perquè les societats civils acaben votant partits que
prometen futurs no liberals és molt difícil trobar una recepta.
La solució hauria de sorgir de forma
interna en aquests països?
Una mica de pressió externa mai és dolenta, però en petites dosis, perquè sabem que quan les potències estrangeres tracten d’imposar regles diferents
al funcionament d’un país no funciona.
Per exemple, quan hi ha hagut tímides
pressions de la UE respecte Hongria, la
ciutadania d’aquest país s’ha replegat
en defensa de la nació. Personalment
aposto més per la regeneració interna
per la via de la societat civil.
En el cas de l’Estat espanyol observa algun símptoma de degradació
democràtica?
Sí, visc amb certa preocupació el que,
segons la meva opinió, és una pèrdua
de nervi liberal a Espanya, com a conseqüència de la crisi catalana. Penso que més enllà de les responsabilitats dels líders independentistes en la
crisi institucional en la qual estem immersos en aquests moments, el sistema democràtic espanyol no ha reaccionat com s’hauria d’esperar per part
d’un sistema democràtic liberal i rebust. En comptes de resoldre els problemes mitjançant la negociació, el diàleg i el pacte, s’ha intentat superar la
crisi institucional per vies penals. I això
és un fracàs de la democràcia!
I això, segons vostè, comença amb el
‘procés català’....
De fet, abans de la crisi catalana de la
tardor de 2017 ja em va preocupar molt
que quan van sortir les notícies sobre la guerra bruta de baixa intensitat
que estava fent Mariano Rajoy contra
l’independentisme i, en menor mesura, contra Podemos, això no despertés una reacció clara i contundent de

“Fins que no
tinguem una teoria
més ben construïda
sobre les causes de
perquè les societats
civils acaben
votant partits que
prometen futurs
no liberals, és molt
difícil trobar una
recepta al problema”
rebuig. Aleshores, però, molta gent va
pensar que contra l’independentisme
tot s’hi val. A Espanya, coses que abans
ens semblaven naturals i exigibles, ara
ens semblen escandaloses. Per exemple, que les forces polítiques negociïn
a una taula de negociacions possibles
pactes, encara que no encaixin perfectament en la Constitució. L’escàndol a
l’entorn de la figura del mediador o del
relator demostra que s’estan esquerdant els fonaments liberals de la nostra
democràcia. Fa uns anys es va negociar amb ETA, però ara resulta inconcebible establir un fòrum de negociació
amb partits que tot i haver desobeït l’ordre constitucional s’hi mantenen
dins i són no violents. Espero que això
només quedi circumscrit a la qüestió
catalana, però normalment quan es posen en pràctica solucions no liberals a
problemes polítics complexos, com és
la qüestió territorial, després ja s’infecta la resta de teixit polític. Per tant, el
cas d’Espanya ja hauria de fer sonar algunes alarmes. Aquest, però, és un tema que no es debat.
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francesc raventós
per un plat de llEnties
Economista i exdegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

D

esprés de la caiguda del Mur de Berlín semblava
que la democràcia liberal acabaria imposant-se
a tot el món, però, atès els estralls de la globalització i la creixent desigualtat social, les democràcies il·liberals estan agafant força.
Són països només formalment democràtics,
en què de fet una elit minoritària i un lideratge
semi autoritari controlen el poder, limiten les
llibertats polítiques i els drets civils i dirigeixen
l’economia en el seu interès. Estan obsessionats amb no
compartir la sobirania del país frenant les institucions
multilaterals i restringint l’entrada de persones o mercaderies forànies.
Creuen que la democràcia no és una condició necessària per al progrés econòmic, i així eviten l’ineficient,
lent i feixuc sistema democràtic en la presa de decisions,
que ells prenen de manera molt més ràpida i eficient. Per
mobilitzar els seus votants apliquen polítiques econòmiques populistes, que a llarg termini són insostenibles, ja
que generen dèficits pressupostaris i un permanent augment del deute.
La democràcia il·liberal té una àmplia representació a Europa i al món: Trump, Putin, Orbán, Kaczyński,
May, Salvini, Kurz, Erdogan, Bolsorano… A banda hi ha

els països que no són democràtics com la Xina, Vietnam,
Egipte, Aràbia Saudita... i tants d’altres.
La democràcia il·liberal s’acostuma a traduir en “liberalisme econòmic no democràtic”. Permet que l’elit política i econòmica pugui aplicar polítiques liberals o ultraliberals en benefici de les classes extractives. El seu
argument és que la desregulació dels mercats interiors,
la protecció de les indústries del país i la limitació de llibertats civils donen estabilitat política i faciliten la inversió, cosa que porta al creixement econòmic i la millora del
benestar.
Les democràcies il·liberals volen que els ciutadans
confonguin els conceptes de “benestar social” pel de
“benestar econòmic”. Creuen que si els ciutadans milloren econòmicament accepten de bon grat límits als drets
polítics i civils individuals i col·lectius. Obliden que la premissa essencial del benestar és la llibertat. Ofereixen,
doncs, renunciar a la llibertat per un plat de llenties.
Francesc Raventós és economista i exdegà del
Col·legi d’Economistes de Catalunya. Ha estat
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona
i coautor del Pla Estratègic Econòmic i Social
per al Futur de Barcelona.
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Qüestions
essencials

Antonio Fornés
El cinisme
i les ‘fake
news’

El cinisme
El cinisme és una actitud
humana que a la societat
del segle XXI ha adquirit
una especial importància.
Però què ens aporta?

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

“C

alúmnia, que alguna cosa queda”. Aquesta
famosa frase, epònim del cinisme, sembla
que va ser encunyada, com no podia ser
d’altra manera, per un polític. Però, curiosament, per un polític profundament culte que ha passat a la història no per la seva feina a la Cambra dels Comuns anglesa,
sinó per ser un gran filòsof: Francis Bacon.
Es va inspirar en un antic proverbi llatí que deia: Calumniare fortiter aliquid adhaerebit (la calúmnia s’adhereix
fortament a alguna cosa).
No hi ha res de nou sota el sol, i malgrat les seves ínfules de rabiosa novetat, la modernitat no ha descobert
res sobre el valor del cinisme i la mentida com a arma política que no sabessin els polítics de tots els continents,
pràcticament des de l’albada de la humanitat. La novetat avui rau en la tecnologia. Una tecnologia que, a través de les xarxes socials i la viralitat, ha aconseguit que
les calúmnies puguin llançar-se des de qualsevol part,
sense cap filtre, i que aquest torrent de mentida, o com
se les anomena ara, fake news (notícies falses), pugui arribar ràpidament a milions de persones que ja no són capaces de discernir entre la veritat i la mentida. Doncs ja
se sap, no hi ha més gran desinformació que la que prové
d’un excés d’informació, i més quan la veritat i la mentida més grollera caminen perfectament barrejades.
Les xarxes socials han convertit el món en un perillós
safareig global, en el qual qualsevol pot parlar i ser escoltat, sense cap consideració respecte la seva preparació, coneixement o bona voluntat. Impossible pensar en
una conjuntura millor per al domini total del cinisme. No
obstant això, davant del descontrol de les xarxes socials molt aviat apareixeran veus saberudes que
“No hi ha més
en pro d’un presumpte
desinformació
sentit comú advocaran
que la que prové
pel control de les xard’un excés
xes. Caldrà tenir molta
cura que en aquesta aid’informació,
gua tèrbola no acabin
sobretot quan
guanyant els pescadors
la veritat i la
de la censura informatimentida caminen
va i de la limitació de la
barrejades”
llibertat individual.
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Albert Botta
El cinisme:
un mal (de la)
bèstia

V

ulgarment cinisme vol dir falta d’honestedat en
qui tergiversa amb mala fe allò que li és evident.
Hipocresia, notícies falses/fakenews, fakejustícies-raó d’Estat que afinen relats legals de violència... La mentida (anàlogament a la mala olor
corporal) no pas per humana, ja és acceptable.
Però hi ha el cinisme honrat, el de la Filosofia
Clàssica. Neix precisament reaccionant contra un fals relat legal per corrompre el jovent que un tribunal de l’Atenes no democràtica usa per condemnar
Sòcrates, ciutadà incorruptible i filòsof. Els cínics -de
kynos, gos- utilitzen la ironia per etzibar la veritat a la
cara corrupta dels humans més bèsties, tot i que dubtin
que la mentida o la mala olor es puguin eradicar.
Els i les cíniques –perquè hi ha dones filòsofes com
Hipàrquia– duien una existència austera, individualista, en sintonia amb la naturalesa: quan l’emperador Alexandre el Gran ofereix a Diògenes de Sínope el “demana’m el que vulguis” la resposta és que s’enretiri una
mica, que fa ombra i li treu el sol (com reaccionaria un
trumputin d’avui?). El desprendiment d’un món artificiós es representa en la mirada remota dels hyppies
vells -cínics d’ara?- en una cala remota, sense carretera i
electricitat.
És la ironia àcida i corrosiva de tabús, legalismes i
respectabilitats, la Filosofia de la sospita en Nietzsche, i
més recentment, les anàlisis de Peter Sloterdijk o Michel
Onfray. La raó moderna ensenya les vergonyes de la moral il·lustrada, el fracàs de la promesa de respecte dels
Drets Humans, retòrica manipuladora d’un gran valor.
Com diu Ramon Alcoberro, per al cínic filosofar és desemmascarar; igual que un gos fiable vigila, el cínic borda a les mentides i a les
postveritats. Corrupció
“Segons Ramon
i cinisme vulgar són un
Alcoberro, per al
mal de la bèstia humana,
cínic, filosofar és
però la terapèutica de la
desemmascarar;
Filosòfia Cínica és també
específicament humana.
igual que un gos
La crítica filosòfica cínifiable vigila, el
ca ens pot guarir del cicínic borda a les
nisme vulgar: Un sommentides i a les
riure per l’optimisme
postveritats”
voluntarista!
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els valors de les religions

Una fe viscuda
des de la comunitat
El judaisme, degut a la seva història, té molt present el valor de la
comunitat. En aquesta religió la fe es viu de forma grupal, però,
altres accions quotidianes també es comparteixen, sempre sota el
sostre de la sinagoga.

Redacció
la definició
en el talmud

N

o és una casualitat que el poble jueu s’autodenomini “sóc Israel” o
“el poble d’Israel”, en comptes de
“dat Yisrael” o la “religió d’Israel”,
ja que una de les característiques
més importants d’aquesta religió monoteista –seguida per unes
15.000 persones a Catalunya, la
majoria originaris d’Amèrica del Sud– és la
sensació de ser un poble, de viure la fe en
comunitat. Un tret emfatitzat per l’experiència central de la història jueva, l’èxode
d’Egipte. Així, doncs, la comunitat és l’organització primària de l’estructura jueva. “La comunitat pel judaisme ho és tot,
perquè la religió i les tradicions es practiquen i es viuen en família i en comunitat,
envoltats pels nostres. La pràctica religiosa es transmet de pares a fills, de nets a
avis, etc”, explica Sílvia Leida, presidenta
de la Comunitat Jueva ATID de Catalunya.
Demostració d’això és el fet que quan

un petit grup de jueus s’estableix a un lloc
de seguida hi crea una sinagoga, organitzacions comunals i sistemes de governs.
“En comunitat se celebren els fets més importants de la vida dels membres del grup,
des del naixement d’una criatura fins la
mort”, insisteix Leida.
En el Talmud, llibre sagrat dels jueus,
s’explica que perquè un lloc sigui adequat per viure els membres de la comunitat han de tenir les necessitats espirituals
i físiques cobertes. Un dels espais mínims
necessaris és una sinagoga, lloc d’oració,
però no exclusivament. Entorn d’aquest
edifici sempre s’estructura la comunitat jueva. La presidenta de la Comunitat
ATID de Catalunya explica: “A la comunitat no solament hi celebrem les grans festes, com la Pasqua, sinó també hi anem a
passar l’estona, a xerrar amb altres membres.... La comunitat, en el dia a dia, ens fa
contenció”.

El judaisme és la religió del poble
d’Israel i es fonamenta en el pacte
entre Déu i Abraham narrat en el
llibre del Gènesi. El text sagrat
dels jueus és la Torà, que recull la
revelació de Déu a Moisès. També
és molt important per al judaisme
la recopilació de la llei transmesa
oralment, que junt amb un
conjunt de comentaris rabínics
formen el Talmud. En aquets
textos s’ofereix una definició del
concepte de comunitat
(Sanhedrín 17b). A un talmid
haham (estudiós de la Torà) no se
li permet viure en una ciutat que
no tingui: un Beit Din –tribunal
religiós– que garanteixi l’ordre de
la comunitat; un fons de tzedaká
–justícia social jueva–; una
sinagoga, uns banys, un metge,
un artesà, un sangrador, un
carnisser i un mestre infantil.
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Històries de pau

De militar a
activista radical
Roy Bourgeois ha passat
de ser oficial de la marina
dels Estats Units, a capellà i,
finalment, a liderar la lluita
contra la política exterior
nord-americana.

Xavier Garí de barbarà

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

R

oy Bourgeois va néixer a Luisiana
(Estats Units) el 1938. Va estudiar
Geologia i posteriorment va esdevenir oficial de la Marina nord-americana durant la Guerra del Vietnam. Va ser guardonat amb el Cor
Púrpura concedit als ferits en acció
per la seva valentia. No obstant, va
deixar l’Exèrcit i va ingressar a l’ordre missionera catòlica de Maryknoll, en la qual va
ser ordenat prevere el 1972 i destinat a la
missió de Bolívia. Després de cinc anys en
el país andí, i a causa de la seva oposició al
dictador Hugo Banzer, fou detingut i expulsat (1977). Altre cop als Estats Units, però
sense deixar de viatjar per Amèrica Llatina en missions pastorals i socials, la seva vida va donar un tomb definitiu quan quatre
missioneres (dues d’elles del seu ordre religiós) van ser violades i assassinades per esquadrons de la mort de la Guàrdia Nacional

d’El Salvador. Tant el dictador Hugo Banzer de Bolívia com els Esquadrons de la
Mort d’El Salvador eren entrenats per l’organització paragovernamental nord-americana Escola de les Amèriques (SOA, sigles en anglès). Aquest fet, més l’expulsió
definitiva de Bolívia, el van fer posicionar-se en contra de les polítiques exteriors
nord-americanes a Amèrica Llatina, i centrà la seva vida en la lluita permanent per
al tancament de l’Escola de les Amèriques.
Demostrà amb proves de tota mena que la
SOA entrenava dictadors, soldats i paramilitars de molts països del sud que, en retornar després d’una estada més o menys
llarga de formació als EUA, quedaven capacitats per a treballar a favor dels interessos nord-americans, interferint en les
polítiques regionals i nacionals. Així fou
com el 1990, Bourgeois creà l’Observatori
per al tancament de l’Escola de les Amèriques (“SOAWatch”). Organitzà protestes,
l’ocupació del recinte de la SOA, accions
noviolentes i manifestacions pacífiques.
Va ser detingut moltes vegades i passà
quatre anys a la presó per fer boicot a la
SOA. Fins a 300 membres de la seva organització també han estat detinguts. Bourgeos ha viatjat per molts països d’Amèrica
Llatina recollint informació dels tentacles
de la SOA i encara avui persisteix en la lluita per al tancament del que considera una
gravíssima violació dels Drets Humans
des de sòl nord-americà.
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el conte

Mercè palomo
Il·lustrat per

sònia genestar

V

Alegria

as arribar per omplir un buit
omnipresent que es palpava a
tots els racons de la llar, un esvoranc als nostres cors que no
va desaparèixer, però vas aconseguir canviar de color. Del negre d’una pèrdua inesperada, al
blanc del teu pelatge que encara no havia estat embrutat pels infortunis de la vida. Eres un cadell que no havia trepitjat mai el carrer i amb tu, la segona gossa que teníem, tot van
tornar a ser primeres vegades.
Duies el nom de Wen i no te’l vam canviar. Per a
nosaltres significava alegria, malgrat que l’àvia no
tingués gaire clar si venia de l’anglès o del xinès.
Tant hi feia, t’hi reconeixies movent la teva cua inquieta de pompó. No sempre obeïes quan et cridàvem, però sí feies cas a tot allò que no necessitàvem
dir-te. Semblaves interpretar el llenguatge no verbal millor que nosaltres i ens regalaves moixaines
que a les persones sovint ens costa demanar.
T’estalviaves permisos superflus i lladrucs intermediaris per arraulir-te a la falda, aliena al pas
de les hores i a tota norma. Fèiem la concessió de
deixar-te creuar límits de confiança i pujaves cofoia
al sofà. No podíem ni volíem negar-nos a la teva tendresa de peluix. Eres l’excusa perfecta per abraçar,
jugar i cuidar sense judici; per permetre’ns a nosaltres mateixos moments d’afecte i de caliu en la rutina apressada de deures quotidians.
Com a mascota comportaves obligacions, és
cert, però com a companya lleial les converties en
satisfaccions que tan sols anhelaven evitar la solitud. Amb tu agafàvem aire i trèiem a passejar mals
humors, cabòries i mandres. Et portàvem a donar

un tomb i, en les nostres habituals voltes a l’illa, canviàvem el destí pel camí. Ens aturàvem en els racons
i en els veïns anònims del barri. Sortíem a conèixer
els parcs de nit i la platja a l’hivern; el fred i la pluja
no ens tancaven a casa.
Ens vas acompanyar en excursions i en viatges
on vas deixar petjada i vas explorar territoris de
fang, pedra, herba i sorra. Ens dolia lligar-te curt
i et vam donar llibertat. Tu l’aprofitaves per quedar-te al nostre costat i no calia cap corretja que et
retingués. T’agradava que estiguéssim tots junts,
com més a prop millor, per no haver de prendre partit i decidir a qui seguir el pas. Però aquell dia vas
córrer, sense mirar què deixaves enrere ni tampoc
endavant.
Malgrat que no tenies intenció d’escapar-te del
nostre resguard, vas fugir per sempre. Ens va separar tot just un segon; un instant de distracció, insignificant, decisiu, que va esdevenir etern. Aquell cotxe va interposar-se entre el comiat i la retrobada de
cada setmana i no va frenar davant d’un destí tràgic. El teu udol el van apagar les nostres llàgrimes,
que encara criden i es neguen a posar el punt i final de la història. Per precipitat, per capritxós, per
injust.
Sabem que toca passar pàgina. I ho farem, ho estem fent, mentre continuem el capítol dels records
que ploren perquè estimen. Són les memòries d’una
alegria que va marxar de la mateixa manera que va
arribar: sense esperar-ho.

Una secció elaborada
en col·laboració amb
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imatge en
creixement

“El temps, aquest
mentider que ens
fa creure que tot
ho cura... i l’únic
que cura és el
perdó, no l’oblit”
Miquel Lleixà
El fotògraf Miquel Lleixà publica cada dia
al seu compte d’Instagram una instantània
on introdueix reflexions adreçades al
creixement personal.

