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Editorial

Realment
els carrers
són de tots?

E

l darrer any un dels lemes més corejats a moltes concentracions de protesta que han tingut lloc a Catalunya ha estat ‘Els
carrers seran sempre nostres’. És evident que aquest eslògan
no parla de propietat, en el sentit estricte de la paraula, sinó
d’apropiació. Però a qui ens referim quan diem nostres?
Els carrers no són exclusivament llambordes, llengües d’asfalt i faroles. Els carrers són el màxim símbol d’allò que hem
anomenat “espai públic”. Un concepte que, segons l’antropòleg Manuel Delgado, “agrupa entorns oberts i accessibles en els quals
els presents miren i es donen a mirar els uns als altres, en els quals veiem desplegar-se tota mena de trobades i topades, lluites i desercions,
retrobaments i pèrdues... tot un immens ordit d’acords automàtics
entre desconeguts i coneguts de vista que ens ofereixen l’espectacle
d’una societat interminable”. És a dir, l’espai públic és el màxim escenari de la conflictivitat de la societat. L’espai públic és una zona de
festa, de tradició, de construcció d’identitat, però també de protesta –malament aniríem si no ho fos–. Un espai que, segons l’antropòleg, només esdevé pràctic i simbòlic perquè sempre està en constant
agitació. Una agitació que camina lligada als drets de manifestació o
d’expressió. Però com gestionar la diversitat d’opinions a l’espai públic sense que la convivència quedi malmesa? Convivència. Aquesta
hauria de ser la paraula clau. Però on hi ha el límit entre l’apropiació
de l’espai públic i la manifestació en pro de la llibertat d’expressió?
Al marge de la lluita política que aquests darrers mesos es viu a
l’espai públic català, en aquest tema també ens hauríem de fer altres
preguntes: realment els carrers són de tots? O quan diem nosaltres
ens referim als ciutadans lliures, benestants i feliços que utilitzem
aquest espai per anar i venir de treballar, per consumir i per gaudir
del temps d’oci, però n’excloem aquells que –segons la percepció general– degraden “espais públics de qualitat”? Hi ha persones que, des
del punt de vista de marca de ciutat, als carrers no hi queden bé.
I, finalment, si els carrers són un espai comú, quin paper han de
jugar els ciutadans en la seva gestió? Avui, el poder directe de decisió dels ciutadans respecte l’espai públic és simbòlic. Potser els carrers són menys nostres del que ens pensem o voldríem.

maria coll
i joan salicrú
Codirectors de Valors

LA Proposta del mes

“No et desesperis
si veus les coses
més belles
destruïdes, perquè
les coses més
belles sempre
creixen en secret”
Ben Okri

Poeta i narrador nigerià

El 20 de maig, al CCCB, aquest
creador oferirà la conferència ‘Mirar
amb ulls de fascinació’, una reflexió
sobre la necessitat de renovar la
nostra mirada del món.
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L’actualitat comentada

maria rosa buxarrais

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

Firmes perquè no es
presentin càrrecs
contra Á. Fernández

Un nen xinès porta a
collibè el seu amic
discapacitat a l’escola

Chicago tria la
primera alcaldessa
negra i lesbiana

Brunei aplica la pena
de mort per lapidació
a gais i a adúlters

o ens pot deixar indiferents el cas de l’Ángel
Fernández que ha ajudat a morir la seva dona, Maria José Carrasco, malalta terminal
d’esclerosi múltiple.
A diferència del cas de
Ramón Sampedro, l’Ángel es
declara responsable i va gravar
en vídeo tot el procés, pel que
no deixa cap mena de dubte sobre què va passar. Això obliga a
la justícia a emetre una sentència i davant això no podem ignorar o, fins i tot, aplaçar el debat públic sobre l’eutanàsia.
La societat ha mostrat molta empatia i simpatia amb l’Ángel, des de tots els àmbits, inclosos alguns membres del
poder Judicial i Executiu en les
seves declaracions públiques.
Sembla que treure-li la vida a
algú xoca amb l’ideari religiós i moral, segur que també el
de l’Ángel, però quan la paraula “vida” per a la persona que
estimes ha estat sinònim de
patiment progressiu durant
31 anys, i et demana que li evitis, la cosa ja no està tan clara.
Aleshores, ens toca fer un exercici d’empatia, ben difícil, per a
no ser jutges.

n Xu Binyang és un nen
xinès de 12 anys que des
de en fa sis s’ocupa de
carregar al seu company
discapacitat d’un costat a l’altre de l’escola. El
porta al servei, a les altres aules, al menjador...
Sempre sense que cap professor o alumne hagi sentit mai
una queixa per part seva. Els
mateixos companys admeten
que ajudar sempre i cada dia,
com fa Xu Binyang, és un comportament digne d’admiració.
A la notícia original s’explica que aquesta actitud tan abnegada i servicial del noi té origen en la història d’un soldat
de l’exèrcit xinès, en Lei Feng,
que ha difós la propaganda comunista com un model de servei i d’ajuda als altres. Quins
models citarien els nostres joves d’avui com ideals a seguir i
quins valors fomenten aquests
models?

n les darreres eleccions a l’alcaldia, Chicago ha fet història. Ha
guanyat Lori Lightfoot,
que no només és la primera afroamericana en
aquest càrrec sinó també la primera lesbiana
declarada que hi arriba. Advoca per ser la solució a les altes
taxes de criminalitat, la brutalitat policial i la corrupció endèmica. Els votants de Lightfoot van ser els blancs de classe
alta, els de Preckwinkle, mentre que els seus rivals a la segona volta eren els afroamericans més pobres. Va guanyar
Lightfoot amb el 74 per cent
dels vots. Pot cridar l’atenció
que, davant del notori racisme
i abús policial institucionalitzat a la ciutat, hagi guanyat una
dona, afroamericana i lesbiana,
tres elements discriminatoris a
gairebé arreu d’Occident, però
Lightfoot és ex-fiscal federal i
advocada d’un important bufet, per aquest motiu la classe
alta i blanca s’identifica amb
ella. Sens dubte, un exemple
que els mèrits poden superar
tots els prejudicis.

l sultà de Brunei, Hassanal Bolkiah, al poder
des de 1967, és al mateix
temps el Cap d’Estat, el
Primer Ministre, el ministre de Finances, el de
Defensa i la màxima autoritat de l’Islam al seu
país. La Constitució de 1959
estableix que “no pot equivocar-se mai com a persona privada ni en la seva capacitat oficial”. Gairebé és “paraula de
Déu”, inqüestionable.
Aquest mes, el sultà ha instaurat la xaria (llei islàmica)
com un codi penal juntament
a la Common Law heretada
dels britànics. La interpretació d’aquesta llei islàmica varia
a cada país, i la més dura i anacrònica, amb lapidacions a gais
o adúlters i amputacions de
mans o peus a lladres, només
es dona en una dotzena de països, com l’Iran, Sudan, Somàlia
o l’Aràbia Saudita, països recents, inestables i/o dictatorials. Aquesta notícia ens ha de
fer reflexionar sobre la importància de la descolonització
responsable i el valor d’una democràcia forta.

N E E E

Jordi
Cussó

Àngel
Castiñeira

Maria Rosa
Buxarrais

Begoña
Román

Il·lustrat per

visualomelette
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L’entrevista

“Aquest és un camí
unidireccional, qui
l’emprèn arriba viu o
mort, però no pot fer
marxa enrere. Aquest
és un dels factors més
dramàtics del trajecte
cap a Europa”
Ousman Umar
Quan tenia tretze anys va decidir marxar de
Ghana, “per curiositat”. Aleshores no sabia què era
Espanya, ni tampoc Barcelona. Va creuar el desert i
el mar. Aquí, després de passar per un CIE i viure al
carrer, va ser adoptat per una família catalana. Una
ruta de quatre anys que ara explica al llibre Viatge
al país dels blancs (Rosa dels vents).

laura cera
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V

ostè va néixer en un petit poble
de Ghana. Quin concepte tenien dels blancs, allà?
Un concepte molt bàsic, de superioritat i d’excel·lència. Com
a conseqüència de la colonització, de l’extracció de recursos, de la història... s’ha creat
una imatge de superioritat de
la raça blanca. Tots pensen que
qualsevol cosa que tingui relació amb el món blanc és molt
millor que l’autòctona. Pràcticament veuen
un blanc com un Déu.
Allà hi tenia una família. Per què va decidir
marxar?
Generalment es pensa que la majoria d’africans que venim a Espanya ho fem perquè
allà ens hi morim de fam o perquè som víctimes d’alguna guerra. Però aquest no és
el cas de Ghana. Àfrica és el continent més
gran del planeta, té 54 països i cadascun
d’ells és un món completament diferent.
L’ONU sempre posa Ghana com a exemple de país estable, perquè dins de les seves fronteres no s’ha produït cap conflicte
des de la independència. Jo vaig decidir emprendre aquest viatge per curiositat. Vaig
néixer en un poblet molt aïllat, dins la selva. Cada dia caminava set quilòmetres per
anar a l’escola. Tenia una vida feliç i senzilla,
fins que un dia mentre jugava vaig veure un
avió al cel. Des d’aquell moment vaig voler
ser pilot, enginyer; tot menys negre.
I ha pogut saciar la seva curiositat?
Sí, perquè fins aleshores jo pensava que el
món acabava a les fronteres del meu poblat.
Una de les parts més dures del seu viatge
va ser la travessia del desert de Ghana fins
a Líbia: de 46 persones només sis van arribar vives.
En aquesta situació te n’adones que si no
t’adaptes, no sobrevius. No hi ha un punt
intermedi. Les màfies ens van abandonar
enmig del desert. Qui no resistia, moria. Jo
era el més petit del grup i vaig tenir la sort
de resistir gràcies als meus companys. Recordo haver vist les primeres cabanyes de
Líbia, aleshores governada per Gaddafi, però no va ser fins més tard que em vaig despertar, sota una font. Els cinc amics que van
arribar abans em van recollir. No tindré mai
prou paraules d’agraïment.

Després de moltes desventures finalment
acaba sortint de Mauritània en patera cap
Europa. Un altre moment clau del viatge...
Aquest va ser un dels moments més durs.
En el primer intent de fer-nos a la mar, el
meu amic del poblat, en Musa, amb qui havia compartit el viatge fins aleshores, va
morir a l’aigua. Ell anava a la segona patera.
Cap dels 150 viatgers de l’embarcació van
sobreviure. Cap de nosaltres portava armilla salvavides ni sabia nadar –avui encara
no en sé, de fet–. Després d’aquest primer
intent vam estar un mes amagats al desert
fins que la màfia va portar més fusta, vam
construir una altra patera i ho vam tornar
a intentar. I aquesta segona vegada, 48 hores després i apurant molt la gasolina perquè no en teníem prou, vam arribar a Fuerteventura, a les Canàries. Aquesta segona
vegada la segona barca tampoc va arribar
Malgrat saber que el seu amic havia mort,
ho va tornar a intentar. Per què?
En aquell punt ja no hi havia marxa enrere,
calia anar endavant. Per aquest motiu jo defenso que la solució del problema no es troba a l’aigua, sinó en aconseguir que els nens,
homes i dones africans no arribin al mar. És
impossible de transmetre la sensació d’angoixa que durant dos dies vam sentir: en
qualsevol moment, com una pedra, ens podíem haver enfonsat al mar.
En el llibre escriu: “No tenia res a perdre,
només tenia la vida”. En algun moment es
va penedir d’haver iniciat aquell viatge?
Les persones que ens embarquem en
aquest viatge som com qualsevol altre: tenim nom i cognoms i som de carn i ossos,
encara que al llarg i al final del viatge ens
redueixin només a xifres. I per aquest motiu he decidit treure les forces necessàries
per narrar la meva pròpia història. Aquest
és un camí unidireccional; qui l’empren arriba viu o mort, però no pot fer marxa enrere. Aquest és un dels factors més dramàtics
del trajecte cap a Europa.
La immigració és un negoci per a les màfies,
però també ho és per alguns països?
En aquest llibre jo explico la meva experiència personal. Quan ens van detenir a Algèria, cada dos dies ens canviaven de lloc i
abans d’entrar a la presó ens fixaven i ens
canviaven de nom. Fins a deu vegades em
van canviar de nom! Aleshores França

donava una compensació econòmica a Algèria per cada immigrant que retenia abans
de creuar el mar cap a Europa. Era evident
que feien negoci amb nosaltres. Finalment
ens van abandonar entre Algèria i Mali, en
terra de ningú. Al llarg del viatge també te
n’adones que les policies de tots aquests
països estan embolicades amb les màfies.
Quina creu que és la solució per evitar més
morts al desert i al Mediterrani?
Per evitar més morts i després de veure com
cap institució em donava suport, l’any 2010
vaig apostar per crear la meva pròpia iniciativa, perquè no podem culpar exclusivament
els altres d’aquest problema, també hem
d’acceptar la nostra part de responsabilitat.
No es tracta de fer grans coses, sinó de posar-hi el nostre granet de sorra. Així doncs
vaig crear la meva pròpia ONG, que es diu
NASCO Feeding Minds (Alimentant Ments).
Quin és el seu objectiu?
Crear aules d’informàtica a escoles de Ghana per facilitar la informació i l’accés a la
formació. Penso que l’educació és la clau
per revertir aquesta situació. Des de l’any
2012, quan vam obrir la primera aula d’informàtica, dotze mil nens i nenes ja n’han
fet ús. Els beneficis de la venda d’aquest llibre, Viatge al país dels blancs, també es destinaran a aquest projecte. Si m’alimentes la
panxa, m’alimentes un dia; si m’alimentes la
ment, m’alimentes tota la vida.
El final de la seva història és feliç...
Al cap de quatre anys d’haver iniciat aquella gesta, vaig arribar a Espanya i, després
de passar uns quants mesos dormint al carrer, una família em va acollir. La primera nit
vaig plorar com un nen. Per què tanta lluita?
Què havia fet malament?
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el perfil

Alaa Salah:
La jove veu
femenina de
la revolució
sudanesa
Ramon Radó

T

ot va començar amb una foto feta a Khartum, la capital
del Sudan. S’hi veu una noia
jove enfilada dalt d’un cotxe i
parlant apassionadament a la
multitud. La jove porta un vestit tradicional sudanès i, amb
vehemència, assenyala el cel
amb el dit índex.
L’envolten centenars de manifestants que graven l’escena
amb el telèfon mòbil. Aquestes
gravacions han permès saber que, mentre
ella parla, la multitud repeteix amb entusiasme thawra, és a dir, revolució en àrab.
La fotògraf sudanesa Lana H. Haroum
va captar el moment durant una protesta
davant del quarter general de les Forces
Armades a Khartum i ràpidament es va
fer viral. La noia es va convertir en una icona de la revolta del Sudan, abans fins i tot
de saber-se’n el nom.
La imatge té una gran força simbòlica.
La tradicional túnica blanca de cotó que
porta, la tobe, és la mateixa roba que portaven les sudaneses durant les protestes
contra les dictadures militars dels anys

“No és una excepció
en la història del
seu país, és gairebé
una tradició que les
dones assumeixin el
protagonisme en les
mobilitzacions
al Sudan”

70 i 80. Les arracades daurades en forma
d’anella són les que acostumen a portar les
dones sudaneses als seus casaments i que
passen de mares a filles.
És per això que, quan les sudaneses
miren la imatge d’aquesta noia manifestant-se contra el règim d’Omar al-Bashir,
hi veuen les seves mares, les seves tietes
o les seves àvies. Aquesta és la força de la
foto: és actual i, a la vegada, un fil invisible
l’uneix amb la història del país i el paper
que hi han jugat les dones.
Al cap de dos dies es va identificar la
protagonista de la fotografia. És Alaa Salah, una noia de 22 anys estudiant d’Arquitectura i Enginyeria a la Universitat Internacional del Sudan, a Khartum. No ve
d’una família especialment polititzada, el
seu pare es dedica a la construcció i la seva
mare és dissenyadora. Malgrat el que pugui semblar, tota l’experiència que tenia
a l’hora de parlar amb públic era la de les
presentacions que fa a la universitat.
Ella mateixa va explicar aquella tarda
va anar a una desena de manifestacions
contra el govern i que, a totes, hi llegia un
poema que s’ha fet popular en les protestes, amb un vers que diu “la bala no mata,
el que mata és el silenci de la gent”. En una
d’aquestes concentracions, va començar a
parlar i a cantar i, mica en mica, es va anar
aplegant més i més gent al seu voltant. Finalment, va decidir enfilar-se damunt del
cotxe per “parlar al poble, condemnar el
racisme i el tribalisme en totes les seves
formes”.
Després de la protesta, afònica, va explicar que volia reposar uns dies per deixar descansar la seva veu. Però li va ser impossible. Salah ben aviat es va fer famosa
i mitjans de comunicació d’arreu del món
volien parlar amb ella. La van batejar com
la kandaka, el títol que rebien les reines
núbies del Sudan de fa 3.000 anys.
Alaa Salah no és una excepció en la història del seu país. És gairebé una tradició
que les dones assumeixin el protagonisme
en les mobilitzacions al Sudan. En les manifestacions en contra del règim dels darrers mesos, hi havia sempre més dones
que homes.
De fet, diverses dones han estat detingudes des que van començar les protestes, a finals de l’any passat, quan el govern d’Al-Bashir règim va decidir triplicar
el preu de pa.
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àngel puyol

Professor d’Ètica i Filosofia de la UAB

L

El dret a la fragilitat

a Núria té quinze anys i una paràlisi cerebral
des dels onze que li provoca moltes dificultats per caminar i escriure, rigidesa muscular,
moviments involuntaris, disfunció visual, epilèpsia i un aspecte, tota ella, molt singular. És
molt alta per la seva edat i camina com un cigne desmanegat, amb els braços flonjos i unes
cames llargues i primes que mantenen un equilibri inversemblant. Té uns ulls blaus preciosos i càlids i un somriure contagiós que no amaguen, però, l’amargura de qui encara la vida amb una extrema vulnerabilitat.
En els tests d’intel·ligència que obsessivament li han
fet des que era petita no es veu res que sigui diferent a la
majoria d’individus de la seva edat. Es podria dir que, per
als estàndards socials, no és ni molt llesta, ni molt ximple. En canvi, ningú la guanya en esperit de superació i en
percepció moral de la injustícia. No és d’estranyar, ja que
es passa la vida patint l’avaluació negativa que els altres
fan d’ella a partir de la seva presència precària. Mai passa desapercebuda allà on va, tot i que de vegades la gent
li desvia la mirada intentant dissimular les primeres impressions. La Núria està acostumada a notar la por, sovint la compassió, i gairebé sempre l’estranyesa que els
seus inusuals moviments corporals i facials causen en
l’espai social.
No suporta que la tractin com a un ésser immadur i
patològic, però el que més li dol són les mares ignorants
que no deixen que els seus fills petits s’acostin massa a
ella, com si fos un rebuig de la societat, un mal d’ull, un
espècimen perillós o contagiós, un error, una mala companyia. Li dol perquè ella estima tot el que és fràgil com
ella, especialment els nens que ploren i somriuen des de
la seva innocència, i els animals de la ciutat que ningú estima. Algun dia li agradaria ser mare, dedicar la seva vida a cuidar d’algú que no sigui ella mateixa i donar així un
sentit autèntic al seu pas per aquest món. També vol ser
advocada i, si pot, magistrada o jutgessa. Ja he dit que no
tolera les injustícies, ni les que tenen mala fe, ni les que
es justifiquen per desconeixement o per falta de reflexió
individual.
La Núria és fràgil perquè és una dona en una societat masclista, perquè és jove en una societat sense futur,
i perquè la gent l’observa i la tracta amb commiseració
degut a un munt de prejudicis sobre la seva mal anomenada “discapacitat”, que no és res més que una diversitat

funcional, una aparença inhabitual en un món d’aparences on incomoda i espanta tot allò que se surt una mica de
la norma.
La societat on viu la Núria no és tan dolenta com d’altres o com en d’altres èpoques. A l’escola on va anar van
procurar eliminar certes barreres arquitectòniques,
de petita tenia un transport adaptat i, de tant en tant,
ha tingut educadors especials i fisioterapeutes per ajudar-la a anar al ritme dels seus companys. I on no han arribat les subvencions públiques ella sempre ha afegit una
tenacitat extraordinària, per no quedar-se enrere. No podia fer altra cosa si volia ser normal, la paraula més maleïda del diccionari, com un dia va explicar en una redacció
de llengua a l’inici de la Secundària.
El que passa és que la Núria no se sent valorada tal
com és. No és només per unes lleis i uns recursos públics
insuficients contra la discriminació, ni pels prejudicis i la
maldat de certes persones. Ella sap qui és, qui li ha tocat
ser, i voldria que la gent l’apreciés tal com és, amb la seva singular fragilitat. No vol caritat, ni falsa condescendència cap a ella. Voldria, en canvi, que se celebrés la diversitat, que la gent admirés els seus talents, que els seus
amics volguessin ballar amb ella, i sobretot que la seva
veïna de disset anys, de qui està secretament enamorada, s’adonés de la tendresa i la passió infinites que amaguen els dits llargs i ferms de la noia invisible que cada dia
l’observa entrar i sortir de l’edifici on viuen totes dues.
Àngel Puyol es professor d’Ètica i Filosofia
política de la Universitat Autònoma de Barcelona

“No vol
caritat, ni falsa
condescendència.
Voldria que se
celebrés la diversitat,
que la gent admirés
els seus talents”
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dilemes ètics

Una notícia
excepcional
Estem a les portes del
primer transplantament
d’úter del país. Aquesta
possibilitat ha generat
moltes preguntes a nivell
ètic, tant respecte les
dones com els homes i
els futurs infants.

soraya Hernández

L

a directora general de l’Organització Nacional de Transplantaments va informar la premsa fa
unes setmanes que estaven esperant la sol·licitud formal d’un
equip mèdic de Barcelona per la
valoració del que seria el primer
transplantament d’úter del país.
Des de la prudència va puntualitzar que encara havia d’arribar la
petició, ser acceptada per un comitè d’ètica i gestionada per la
comissió del Sistema Nacional de Salut. A
més, que es tractava d’un procés de decisió únic i totalment excepcional. Ho va explicar de manera pública per tal que dones
que no poden tenir fills no es creïn falses
expectatives en relació a una possible generalització d’aquest tipus de pràctica.
La base dels transplantaments al sistema públic espanyol és la universalitat.
Néixer sense úter o tenir-lo danyat per la
causa que sigui no és una qüestió de perill
vital i, per tant, ja d’inici no hi ha criteris
per proposar un protocol que contempli
aquest tipus d’intervenció. Però la notícia
obre el debat i posa sobre la taula els conflictes ètics que l’acompanyen. El primer i
més clar, el desig de ser mare ha de tenir la

10%

mateixa consideració que el risc de perdre
la vida? I posteriorment, si es pot fer, encara que sigui a la sanitat privada, s’hauria
de permetre?
Si no hi ha úter per donació d’òrgans post mortem, un transplantament
d’aquest tipus demana que la donant passi per una operació important. Cal que la
receptora es mediqui –sense estar malalta–, abans de la intervenció quirúrgica
però també posteriorment, i de manera
continuada, amb un tractament immunodepressor per tal que el seu cos no rebutgi el nou òrgan. Tot això sense oblidar que
si hi ha un rebuig s’haurà de tornar a intervenir i malgrat el procediment tingui èxit
un cop neixi el bebè, l’úter també s’ha de
tornar a extirpar. Els professionals ho descriuen com una cadena de riscos per a la
mare, però les veus a favor parlen d’autonomia i de dret a decidir sobre el propi cos
com ja es fa amb les intervencions quirúrgiques estètiques.
També hi ha un altre subjecte més a
considerar en el debat. Malgrat els experts creuen que seria molt difícil portar
a terme un embaràs en un úter trasplantat teoritzen sobre la possibilitat que un
dia sigui possible. Tenint en compte l’alta

Infertilitat
Entre un 10 i un 15 per
cent de les parelles de
l’Estat espanyol en edat
reproductiva tenen
problemes d’infertilitat,
però només un petit
percentatge es deuen
a problemes o manca
d’úter. Va ser el 2014, a
Suècia, quan va néixer el
primer nen d’un úter
trasplantat.

medicalització de la mare, però, es plantegen les implicacions en el correcte desenvolupament del fetus i com això pot afectar a la seva salut. Per aquesta raó alguns
experts, entre ells la pròpia directora de
l’Organització, afirmen que el benefici que
poden tenir aquests trasplantaments és
totalment desproporcionat en relació al
cost, sigui emocional, de riscos mèdics
o de recursos. Per tant, tenint opcions
com l’acolliment o l’adopció per ser mare, és ètic posar en marxa aquesta despesa econòmica?
Finalment, la pròpia deliberació porta a una pregunta més. Què passa amb
els homes? Els metges expliquen que des
del punt de vista anatòmic i amb un tractament hormonal es podria arribar, en algun moment futur, a que ells també tinguin la possibilitat d’un embaràs. Seria
un dret a conquerir i per tant un punt a tenir en compte en la reflexió sobre la posada en marxa d’aquest tipus de trasplantaments?
Què en penseu? És un debat que cal
posar en marxa per tal que no se’ns avanci la ciència o encara parlem de ciència-ficció? Les despeses pel sistema, si valorem
el benefici possible, són assumibles?
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Joan catà

Periodista i professor de la URL

Racisme a flor de pell

E

nsucrada, complaent, superficial... Amb
aquests epítets s’ha volgut despatxar el film
nord-americà Green Book (2019), guanyador
de l’Òscar a la millor pel·lícula. Ressegueix la
història verídica d’un reputat pianista negre
de música clàssica, Don Shirley, i el seu xofer
i guardaespatlles blanc, Tony Lip, durant una
gira pel sud segregacionista dels Estats Units als anys 60.
Un duo teòricament antitètic que afronta una complexa
realitat contraposada. La dels dos protagonistes, un refinat del piano i un mig mafiós ‘aixafacaixes’ de night club.
I la del sud melòman i racista, burgesia blanca àvida de
concerts selectes però incapaç de confraternitzar amb
l’artista pel color de la pell. El film de Peter Farrely és una
oda subtil a la tolerància. Un clam a favor de la dignitat.
Un crit contra les divisions racials, socials i culturals que
encara perviuen.
En un món on avui la policia encara sospita dels negres amb més freqüència que dels blancs simplement pel
color de la pell, sembla més que pertinent aquesta lliçó
de pedagogia tranquil·la i enraonada per rememorar una
pàgina ombrívola i ignorada. De fet, Green Book és el nom
d’una guia que indicava els llocs, els motels, els restaurants, els bars on els negres eren benvinguts, se sobreentén que a l’excepció de tots els altres, reservats en exclusiva als blancs.

Personalment, no n’havia sentit a parlar mai però no
està extreta de cap novel·la sinó de la crua realitat. Entre
el 1936 i el 1966 –dos anys després que s’abolissin les lleis
segregacionistes als Estats Units– aquesta guia es va publicar regularment.
Sobre el paper, aquesta edificant història d’amistat
entre un pianista afroamericà i el seu xofer italoamericà,
és una comèdia allunyada, per exemple, del dramatisme
de Ragtime (1981), de Milos Forman, on el protagonista,
negre i pianista de jazz, educat en l’excel·lència com Don
Shirley, acaba escollint la lluita armada després d’haver
patit una sèrie d’humiliacions a causa del color de la seva
pell als Estats Units de principis del segle XX.
Cinquanta anys més tard, Shirley, en canvi, opta voluntàriament per un altre mètode. Accepta volgudament
tocar concerts per blancs que discriminen els seus germans per sentir l’exclusió però sobretot per retrobar-se
a si mateix, per despullar les seves fragilitats i descobrir
les seves fermeses, que també les té i més sòlides del que
suposava.
Ara, cent anys després, Peter Farrely fa d’aquesta història personal una obra vigent, consistent i vibrant, de
les que parla del racisme a flor de pell, de les que remou
les emocions i acaba veient el gran públic, i això no és menor, gràcies a rebre els honors de Hollywood que Ragtime
no va obtenir. La fortalesa de Green Book és la d’ensenyar
que el racisme no ve exclusivament dels supremacistes
blancs del Ku Klux Klan, sinó d’homes i dones corrents
de bona fe, cultes i benpensants, educats en uns valors
equivocats. En plena era Trump el film denuncia el racisme que va més enllà de les lleis, el que impregna el nostre
subconscient, el de ben a prop.
La Taula d’Entitats d’Atenció a les Víctimes de Discriminació acaba de presentar el seu primer informe. L’estudi revela que el racisme i la xenofòbia són la primera
causa de discriminació a la ciutat de Barcelona. Potser
ens esgarrifaríem si sabéssim quantes guies com Green
Book encara es podrien escriure o, ves a saber, s’escriuen
encara ara.

Joan Catà és professor del departament de
Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra
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Tendències

El cinema vol
ser ‘ecofriendly’
La indústria fílmica ha adquirit consciència dels efectes que la seva
producció provoca al planeta i ha decidit fer front al repte de la
contaminació amb programes com el Green Screen que impulsa la
Unió Europea.

Judith Vives

en col·laboració
amb Finques Pous

L

a consciència ecològica es va estenent de mica en mica a tots els
àmbits de la societat, fins i tot a
un sector en el qual l’impacte mediambiental és força important:
el cinema. Una producció audiovisual, ja sigui una sèrie com Joc
de Trons o una gran producció
com Los vengadores, genera un
impacte considerable en el medi ambient. I és que per fer una
pel·lícula es poden arribar a moure centenars de persones, molts vehicles
i molta maquinària, per no parlar del paper imprès dels guions o el càtering dels
equips tècnics.
Es calcula que, només a Londres, ciutat
que lidera el rànquing de rodatges a Europa, una filmació provoca la mateixa quantitat de diòxid de carboni que una ciutat
amb vint mil habitants, mentre que el 95
per cent del material que es fa servir sovint acaba convertit en residu no reciclat.
Per fer front al repte mediambiental
la Unió Europea ha desenvolupat des del
2017 el programa Green Screen, liderat
per Film London. L’objectiu d’aquest programa és promoure “procediments verds”
en els rodatges. Aquests protocols poden
incloure mesures de tota mena, des de l’ús
de làmpades led a l’eliminació de materials
d’un sol ús en el càtering, com ara els gots
de plàstic, passant per impulsar una gestió dels aliments més sostenible, el reciclatge de residus, la reducció de paper, l’ús
de maquillatges no contaminant o consum
de combustibles més nets.

de limusina
a vehicle
col·lectiu

Altres accions també passen per valorar l’impacte en el paisatge i el territori,
promovent bones pràctiques ecològiques.
Així ho han fet, per exemple, a Tenerife,
on s’acaba d’aprovar un decàleg de bones
pràctiques per preservar un espai natural
molt ric i, al mateix temps, molt atractiu
per a les filmacions.
Pel·lícules com El primer hombre, Mamma mia o el remake femení de Cazafantasmes s’han rodat segons aquests principis, mentre que el film Spider-man 2 està
considerat com el blockbuster més ecofriendly de Sony, per posar només alguns
exemples. És de celebrar que el sector audiovisual es posi les piles ecològiques, ja
que a banda d’un gran entreteniment, el
cinema i les sèries són també grans difusores de valors.

La productora malaguenya Fresc
Film ha deixat de consumir
150.000 ampolles de plàstic en
només un any. Aquesta productora, pionera a l’estat en reduir
l’impacte mediambiental, ha
adoptat diverses mesures
d’estalvi energètic i mediambiental en rodatges internacionals
tan sonats com els de la sèrie Joc
de Trons o l’última entrega de la
saga Terminator. Així, per
exemple, gràcies a aquestes
mesures es va decidir que els
protagonistes de Joc de Trons
farien servir un vehicle col·lectiu
per arribar al lloc del rodatge,
enlloc de la limusina que usaven
fins aleshores.
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alicia garcía ruiz
Professora de la Universitat Carlos III de Madrid

El poble no té amics

R

ecordo que fa temps algú em va fer arribar una vinyeta, que vaig col·locar en
un racó del despatx al costat d’altres retalls satírics, amb la famosa escena de la
pel·lícula Frankestein (1931) en la qual el
monstre recull delicadament margarides
per la dolça nena amb la qual conversa a
la vora del riu. En l’escena, asseguda a l’herba i amb una
flor a la mà, la nena alça la seva mirada innocent a Frankenstein i li diu: “Vaig creure que eres un monstre, però
ets dolç i sensible”. I ell li respon: “És que estic en campanya electoral”.
Gairebé tots, durant anys, ens hem pres amb cert humor la desfilada en campanya de nens, petons, ocells,
flors, promeses i mentides amb què els candidats intenten mostrar una cara amable amb la qual disfressar
la nua lluita pel poder que caracteritza aquest període
de la vida política. Un període d’exageració i mascarada,
allunyat dels tediosos (i necessaris) procediments quotidians de treball parlamentari, durant el qual es teixeixen
lleis, aliances, procediments i mesures que, a fi de comptes, són les que sí que tenen un impacte en el dia a dia de
les persones. Admetem aquesta ficció teatral de campanya perquè en el fons es basa en un acte de fe: la fe en què
els gestos es traduiran després en actes. No és una creença infundada: el teatre és un element constitutiu de
la representació, inclosa la representació política. Però
les formes teatrals, fins i tot les de la política, caduquen
en societats de l’espectacle com les nostres, sotmeses a
la dictadura de la novetat permanent. Així, des de fa un
temps estem transitant des de la representació bucòlica d’opereta al teatre de la crueltat artaudiana sense ni
adonar-nos-en. En el seu dia molts vam saludar amb un
cert alleujament que es comencés a denunciar que l’emperador anava despullat i a reclamar l’anul·lació de la distància entre públic i actors de la política, un model d’escenificació que, com el en teatre d’Artaud, comportava la
participació del públic en la representació, la seva irrupció en l’escena per formar part de la mateixa.
El lema “no ens representen” intentava posar damunt de la taula sentiments, legítims com a tals, d’ultratge i dignitat, així com la reclamació d’una resposta,
d’una responsabilitat, als qui actuen en nom nostre. Però
la línia que separa aquesta crítica saludable de la política
d’un mer exercici de expressivitat és fina i ha acabat per

dissoldre’s. El to de campanya ja no és amable, sinó cruel.
Els amics del poble, la gent que suposadament treballava per portar els sentiments a primer pla per tal d’increpar una màquina administrativa considerada un monstre insensible, avui exhibeixen sense complexos el seu
amor pel titular, per la formulació reduccionista i violenta, pel zasca, per la faula i per l’estereotip. Cridant que
representen el sentir general, el sentit comú, s’inflamen
les xarxes socials que nodreixen no només els egos sinó
també la fam de paraules que expressin el que ens passa.
Una política expressivista no és una política de l’expressió legítima sinó una que remou l’estranya olla en ebullició de les identitats i dels ressentiments, fins que es desbordi. Falta molta imaginació política o sobra molt mala
intenció allà on a la noció de la política com a pura administració de l’existent no se li oposen contraarguments i
alternatives, sinó que simplement s’administren reemplaçaments emocionals: sentiments, pressentiments,
ressentiments o coses il·lusionants. Kant va parlar despectivament d’aquests personatges que es deien “els
amics del poble... per perdició del poble mateix”. Res de
bo s’està coent a l’olla dels aprenents de bruixot que intenten destrossar les institucions però alhora demanen
suport per ocupar-les. Tots hem oblidat que no es tracta
de protegir els ciutadans de la política sinó que es capacitin per a ella. Amb amics així, qui necessita enemics?
Alicia García Ruiz és filòsofa i
professora a la Universitat Carlos III de Madrid

“Una política
expressivista no
és una política de
l’expressió legítima,
és la que remou l’olla
de les identitats i dels
ressentiments”
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la conversa
el treball

— Més que regular
els nous fenòmens
en el món del treball,
cal refer les bases del
contracte social.
— Cal més regulació
en el camp laboral
perquè les obligacions
sí que estan del tot
estabilitzades.

LILIANA
ARROYO
Doctora en Sociologia
(Universitat de Barcelona) i
especialista en innovació
social digital. Ha participat
en diversos projectes on el
punt central és comprendre
l’impacte social de les noves
tecnologies i com posar-les
al servei de repercussions
positives. Actualment
és investigadora de l’Institut
d’Innovació Social d’ESADE.
Darrerament ha estat
membre impulsora de
l’Observatori dels Objectius
del Desenvolupament
Sostenible.

CARLOS
OBESO
Llicenciat en Economia per
la Universitat de Còrdova, és
Màster per ESADE i també
Màster Industrial Relations
per la London School of
Economics. En l’actualitat
exerceix d’‘ombudsman’
d’ESADE –el garant dels
drets dels alumnes i els
professionals que hi
treballen–, ha estat director
de recursos humans de la
mateixa escola de negocis i
del seu Institut de Estudis
Laborals, que analitza el
mercat laboral i les relaciones
entre els que hi participen.

Els ‘riders’ que ja no són
només reparteixen pizzes a
domicili sinó que fan també
microtasques de forma
remota amb un portàtil, els
efectes de la digitalització
i la robotització, el treball
per projectes més que per
hores i dies... el món del
treball expressa com pocs la
volatilitat del moment actual.

moderat per

joan salicrú

Sembla que el món del treball es dirigeixi
cada vegada cap a un grau més alt de
precarització, cap a un món laboral volàtil,
inconstant, erràtic.... És una sensació
verídica? Hi ha forma de superar-la?
LILIANA ARROYO —L’atmosfera és aquesta.
Potser en comptes de parlar d’una creixent precarització, que hi és, cada cop tinc
més clar que s’està deconstruint la idea de
treball que teníem, en el sentit de què el
món del treball, en realitat, està articulat
al voltant d’un contracte laboral que implicava una sèrie de coses que van molt més
enllà d’allò productiu. Implica que tu tens
una vinculació amb una empresa, que estàs reconegut pel sistema com una persona que té dret a rebre unes prestacions
(baixa, atur...)... Tota una sèrie de drets
adquirits en base a la lluita de molts anys
s’han anat vinculant a aquesta relació contractual i ara, amb les plataformes, amb la
digitalització, hi ha una desvinculació contractual, perquè tu pots ser membre de
“l’economia del bolo”, que se’n diu. Durant
molts anys els perfils professionals que tenien aquest estil de vida precari, inestable,
intermitent... eren els artistes. En aquest
moment, el que està en entredit no és només el món del treball sinó com la vinculació al món productiu ens fa ciutadans, mereixedors de drets.

carlos obeso —Hi estic d’acord. Cal tenir en compte, però, que aquest procés de
flexibilització del treball, en tot cas, no ve
d’ara sinó dels anys 70, del moment de la
desregulació de Thatcher i Reagan i dels
primers moviments de la globalització,
quan el treball comença a desplaçar-se a
països amb mà d’obra més barata que Espanya. És una revolució, perquè trenca el
contracte entre el capital i el treball sorgit
de la Segona Guerra Mundial i que funcionava en un món que no era tan dinàmic ni
flexible –ni de bon tros– com el posterior.
També en aquell moment comença la irrupció del capitalisme financer (amb el final dels acords de Bretton Woods), que va
afectar –i d’això no se’n parla mai- a la forma de gestió de les empreses. I, finalment,
aquests canvis encara s’acceleren molt
més amb la irrupció de la tecnologia. Jo no
estic d’acord amb això que algú diuen: “la
tecnologia està generant un determinat
mercat de treball”. No, això ve de quan la
tecnologia encara no era tan present. Una
altra cosa és que la tecnologia, en la mesura que estalvia molts costos de transacció,
acaba desarticulant empreses i generant
individus que treballen pel seu compte en
sectors en què fins ara no era així. Si, per
exemple, tu necessites els serveis d’un jardiner ja no cal que truquis a una empresa
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sinó que a través d’una app ja contactes
amb un professional. L’estructura empresarial ja no és necessària. És el Tinder traslladat a l’àmbit laboral. I això és el que no
està regulat.
Davant aquestes noves formes de treball
cal, doncs, simplement més regulació?
L.A. —Sobretot una regulació més adequada, perquè no podem refer-la cada tres
anys. Al final la pregunta és: “què hem de
protegir”. Ara s’està parlant molt de pactar un nou contracte social. I no podem
oblidar la identitat que genera tenir feina.
Em poso a mi com a exemple: jo vaig sortir de la carrera el 2008, just quan explota la crisi. Els pares sempre m’havien dit:
“Estudia que t’has de col·locar en un bon
lloc per poder tenir una bona trajectòria”.
Això avui ja no és garantia de res. A més,
els nascuts a partir dels 80 tenim un problema d’identificació amb les institucions i amb les grans marques, perquè ens
movem per valors i les noves expectatives
que tenim respecte la feina també passen per aquests valors: “jo estic disposada a cobrar menys diners per estar en una
feina que estigui més alineada amb el què
jo sóc”. La possessió material ens importa menys que a generacions anteriors –ens
hem fet grans amb la crisi i ens importa
més l’economia de l’accés que de la propietat– estic disposada a aquest intercanvi:
“menys diners a canvi d’una gran alineació
amb la meva forma de veure el món”.
C.O. —Recordo un estudi que vam fer des
d’ESADE amb L’Oreal i dues universitats
noruegues i austríaques. El vam fer perquè volien saber com fer-ho per retenir els
joves a la seva empresa, perquè es trobaven que al cap d’uns anys de treballar-hi,
volien marxar, tot i que els oferien un contracte fix. Volien canviar pel currículum,
per tenir noves experiències... I els de
L’Oreal deien: cap problema, si vostè vol
noves experiències i nous països, jo li ho
puc oferir; pots passar de finances a màrqueting i anar-te’n al Japó, si vols. Doncs
no. Els que més duraven eren vuit o nou
anys. Els valors, certamen, estan canviant.
Els joves busquen empreses amb uns certs
valors ètics o morals. No n’hi ha prou amb
què les empreses facin grans codis de conducta si després no es compleixen en el dia
a dia, si no es crea un ambient on se sentin

—La pregunta en
relació al futur del
treball és: tenim
drets pel fet de ser
persones o pel fet
de ser productors?
Enlloc de ‘tenir drets
per fer’ hem de tenir
‘drets per ser’.
còmodes. Hi ha gent, però, que fa coses:
mira el que està fent la SEAT: estan creant
un sistema de formació a la carta, individualitzat. Però tornant al que deia la Liliana,
sí, necessitem una certa regulació, donar
estabilitat, perquè el que t’envolta –a nivell
d’obligacions- molts cops sí que té regularitat: la hipoteca s’ha de pagar cada mes,
per exemple. Ara, quan parlem a la idea de
què tot han de ser contractes indefinits...
això avui és molt complicat, perquè el mercat canvia i la tecnologia també.
Quan deies que calia regular millor, més
que regular més, què volies dir, Liliana?
L.A. –Una de les coses que important és
plantejar com regulem aquest nou enfoc.
Enlloc de “tenir drets per fer”, “tinc drets
per ser”. En el sentit de com deixem de

posar el pes al dret a rebre prestacions i
beneficis i drets adquirits clàssics de l’Estat del Benestar quan no passa per una relació tradicional amb el mercat de treball.
I això està molt lligat a rendes bàsiques
d’emancipació, per exemple. La pregunta és: tenim drets pel fet de ser persones
o pel fet de ser productors? Primer hem
de parlar del contracte social, és a dir, de
quins valors tenim com a societat, quin
futur volem, i en tot cas la regulació vindrà després. Perquè és clar, la regulació
ara per ara és un procés molt lent i moltes
vegades, també per la seva idiosincràsia,
tampoc no s’ajusta a la realitat. I menys
amb models que canvien tan ràpid: quan
tenim la nova regulació definida, resulta
que ja no serveix perquè ha sortit una casuística que no havíem contemplat. Al final el que volem és que la gent pugui tenir
un reconeixement davant del banc per demanar una hipoteca, pugui tenir una targeta de seguretat social, pugui tenir un dret
a determinades coses. Per tant, més que
començar a regular totes les casuístiques,
crec que seria molt més eficient dir quins
valors volem protegir com a societat, perquè els valors són quelcom que perdura
més en el temps, no és tan fugaç. Val més
que ens centrem en el fons i no en la forma.
I quins valors volem conservar com a
societat en relació al treball, doncs?
C.O. –Mira, els valors que s’han creat a Europa i que venen de la Revolució Francesa i
d’una història molt sagnant estan impregnats en la gent d’una manera... que a vegades ni hi pensem. Cito els tres clàssics de
la Il·lustració: la igualtat, la llibertat i la solidaritat. Principis socialdemòcrates que
formen part del bagatge que portem des
que naixem. I què passa? Doncs que vivim
en un sistema que moltes vegades és contradictori amb aquests valors. En el tema
de la igualtat: ningú parla dels sistemes de
control de les empreses, alguns coneguts
i alguns no coneguts. La solidaritat: amb
tot aquest funcionament de les plataformes, on els que treballen no es troben per
fer-ho, s’ha trencat l’esquema de quan sí
que la gent treballava físicament junta...
no sé si els likes poden ser un substitutiu.
Cal regular el tema de les plataformes entre altres coses perquè sinó al final el meu
enemic com a treballador no serà el capital
sinó un altre treballador de no sé on, que
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és el que ens està passant. O canvies els
valors per ajustar-los a una economia més
desregulada o intentes ajustar l’economia
als valors prèviament definits... i clar, sense tornar al món de les fàbriques clàssiques, el món de la SEAT.

conciliació hem avançat. També en el concepte de què el treball era l’únic articulador de la vida i que si no en tenies... eres un
desgraciat. Ara això ja no és així; ningú és
feliç estant a l’atur però el que no té feina
no és estigmatitzat, al revés, és comprès.

L.A. –Doncs potser podem parlar de l’economia de la reputació. En relació a això hi
ha un element molt important que és el
dret a la pròpia identitat: hi ha el risc de
què a través de les plataformes els altres
ens defineixin a nosaltres més del que nosaltres ens podem definir a nosaltres mateixos. Per tant, necessitem garantir el
dret a governar aquesta reputació digital. Afegiria també la inclusió, com a valor,
i això entronca amb el tema de la robotització que tu deies: és evident que hi haurà un canvi respecte la demanda de capacitats que es requeriran. Ara estem veient
que els “científics de dades”, per posar
un exemple, cada cop són més necessaris. I perfils que ara tenen una cabuda en
el lloc de treball d’aquí a 10 o 15 anys potser no la tindran. Llavors reivindico la inclusió d’aquestes persones; hem de plantejar com preparem aquesta transició cap
a un model on la feina de baixa qualificació no requereix humans. Hem d’evitar el
que Yuhal Novah Harari identifica com “la
classe dels inservibles”. I encara afegiria
certa responsabilitat amb el planeta i amb
els recursos. Ja que ho estem replantejant
tot, perquè no ens intentem plantejar models d’economia circular i que a més siguin
solidaris i respectuosos amb el planeta?

L.A. –Ha triomfat la retòrica de la flexibilitat, la narrativa de “inventa’t la teva pròpia feina”, el discurs de l’emprenedoria...
però torno al tema de la inclusió: aquesta
visió està a l’abast d’uns pocs. Depèn del
nivell formatiu, de determinades capacitats personals... fins i tot hi ha un biaix en
termes de gènere: quan algú emprèn, a
l’hora de construir confiança en el projecte, està demostrat que a un home se li perdonen les mancances i es lloa el potencial;

Hem començat apocalípticament dient que
“anem cap a pitjor”, però també és veritat
que els nous treballadors cada cop estan
més en una lògica de “jo ja no vull donar la
meva força de treball a qualsevol ni al preu
que sigui”. Ens estem tornant més exigents
a l’hora de treballar, en un sentit positiu?
C.O : Jo, acabat de llicenciar, recordo que
em van oferir ser director de vendes d’una
empresa de cava i a l’hora de pactar la meva entrada recordo que els vaig demanar:
‘Bé, jo a les 5 plegaré, eh?’. I em van dir: ‘És
que els directius no tenen horari de plegar...’. I jo els vaig dir: ‘Els executius no ho
sé, però que jo sí’. Què vull dir amb això?
Que hem avançat molt! Som molt destructius; els que som grans veiem el camí que
s’ha fet... i déu n’hi do! I en el sentit de la

— Cal regular
el tema de les
plataformes entre
altres coses perquè
sinó, al final, el
meu enemic com a
treballador no serà
el capital sinó un
altre treballador de
no sé on, que és el
que passa ara.

a les dones, més aviat el contrari. Per tant
sí, la retòrica de la flexibilitat ha triomfat
–“sigues feliç treballant, converteix la teva passió en la teva feina”... tot i que al final
i t’acabes autoexplotant, eh?–. En tot cas,
aquest optimisme és bo però hi és per uns
perfils determinats. Als que estan en una
fàbrica o en un supermercat... no els parlis
d’això. I pel que deies, Carlos, de la conciliació, una cosa “meravellosa” que ens està passant ara és que hi ha una llei que ens
obliga a tornar a fitxar, perquè la gent pugui cobrar les hores extres... un concepte
que per la meva generació no existeix!
-Efectivament. A partir del 12 de maig, tots
els treballadors d’Espanya hauran de fitxar,
amb la voluntat de posar fi a les hores
extres sense cobrar i garantir el dret a la
desconnexió digital. Hi esteu a favor?
L.A. –No ho veig com una mesura positiva
perquè per mi és una mesura de control
que implica un nivell d’invasió extrem en la
teva vida laboral per uns beneficis dubtosos. Es ven com una mesura social per reivindicar les hores extres, però a la pràctica m’agradaria saber quants contractes a
dia d’avui a nivell d’Espanya contemplen la
remuneració per hores extres; probablemente no siguin la majoria. No conec ningú
del meu entorn que estigui optant a hores
extres. O potser sí, però parlem d’una hora extra... a partir de la dotzena hora que
treballes! A més, si vols anar a comprar un
entrepà... has de fitxar en sortir i en tornar
a entrar? Si fumes, també t’ho comptaran?
Crec que és desproporcionada la mesura
respecte els beneficis que pot aportar.
-L’altra mesura estrella del govern espanyol
és la pujada del salari Mínim a 900 euros,
en vigor des de l’1 de gener. Com ho veieu?
C.O. –En un estudi que vam fer des d’ESADE fa dos o tres anys, vam adonar-nos que
les empreses situaven el llindar del salari
mínim entre mil i 1.100 euros. Preguntant
perquè a aquestes empreses ens deien
que ells són empreses intel·ligents, basades en l’alta investigació, i que creien que
havien de fer una aposta forta en salaris,
sens dubte. Fent entrevistes personals va
sortir el mateix llindar. Més enllà d’això, cal
tenir en compter que si tens treballadors
a qui pagues molt poc acabes no mecanitzant, perquè és més barat. En canvi, si pugues el salari mínim hi haurà un moment
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— Amb la
robotització
s’obre un debat
apassionant, l’era
del post-treball:
què passa quan
la nostra activitat
professional es pot
concentrar en unes
poques hores?

repartint el treball: els contractes a temps
parcial, que augmenten, serveixen per això. D’altra banda, tampoc tinc clar “com
es pot repartir la feina”. En relació a l’atur:
hi ha un sistema molt “senzill” per crear
llocs de treball. El treball domiciliari és feina o no? Clar, si considerem que és feina
–que ho és– hi ha tota una part de la feina
que no està “evidenciada” als registres públics. I els avis cuidant néts, que estalvien
tantes escoles bressol? Això es pot prendre a broma, però no ho és perquè si hi ha
països com França amb un atur més baix
és perquè allà hi ha coses que estan regulades i aquí no les tenim ni reconegudes,
sempre en el sector serveis.

—Hi ha països com
França amb una taxa
d’atur més baixa que
la nostra perquè hi
ha tot un seguit de
feines que ells tenen
regulades mentre
que nosaltres aquí
no les tenim ni
reconegudes

que mecanitzaràs, per estalviar-te costos. Primer farà que aquell empresari passi un moment de crisi però posteriorment
l’obligarà a modernitzar la seva empresa. I
això és bo. I recordem que “salaris baixos
donen productes de baix valor afegit”. És
que el salari de 600 euros era quasi cosa
de caritat!

L.A. –Crec que seguim insistint massa en

conciliar millor amb el nostre àmbit familiar i personal. Dic això de la robotització
perquè representa que amb moltes menys
hores –potser tres al dia– ja haurem fet la
feina que ens pertoca perquè una part
de les tasques estaran automatitzades o
ens les haurà fet un robot i, per tant, aquí
s’obre un debat apassionant que és l’era
del post-treball: què passa quan la nostra
activitat professional es pot concentrar en
unes poques hores? Ens podem dedicar
a ser, a banda de produir, a estar amb els
nostres fills en comptes de deixar-los en
escoles bressol... Vaja, que s’obren debats
molt interessants com per seguir pensant
amb “quantes hores treballem”.

-Darrer tema: el repartiment de la feina.
Tot que a la Xina ara s’ha posat de moda el
concepte de treballar sis dies la setmana
nou hores cada dia, anirem nosaltres cap a
treballar quatre dies a la setmana, com s’ha
comentat de nou darrerament?
C.O. –És que entre altres coses ja s’està

“hores”, quan en realitat el món va cap a
treballar per projectes i objectius, que és
molt més eficient. Per un costat perquè alimenta la “retòrica de la flexibilitat”, a nivell individual, i després per part de l’empresa contractant perquè tan li fa quan fas
la feina si l’acabes fent bé. Ancorar-nos en
la mesura per hores... clar que és el més estandarditzat i comparable, però és un model passat on la base de tota la vida és el
treball. Amb la revolució que ve ara, la robotització i l’automatització, tenim l’opció de fer-ho al revés: si podem començar
a triar més quan estem en activitat professional, podem usar aquesta capacitat per
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més actualitat en clau de valors a
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jocs de
fusta
reciclats

La cooperativa Espai Ambiental ha
posat en marxa un projecte per donar
una segona vida a joguines de fusta
destinades al rebuig. El projecte, batejat
amb el nom ‘Joguines Vives’, consisteix
en una prova pilot centrada en la
recuperació de joguines de fusta que
estiguin trencades o deteriorades per
tal de reparar-les i posar-les a la venda.

acció a
favor
del medi

Els alumnes de primer d’ESO de l’escola
El Pilar de Premià de Mar han construït
una balena de 7,5 metres de llargada
amb ampolles de plàstic amb la voluntat
de denunciar les conseqüències de
l’abocament de plàstics al mar. Els nois i
noies han treballat prop de tres mesos
en el disseny de l’obra després de veure
un documental de Greenpeace.

no tenir
por al
quiròfan

Un conte editat per MútuaTerrassa vol
servir d’ajuda i suport per fer més fàcil el
camí dels infants que s’han de sotmetre a
una operació quirúrgica. El relat, escrit
per l’oftalmòloga Marina Barraso i titulat
Un viatge còsmic, té com a objectiu
ajudar els infants a entendre el procés
pre-quirúrgic i normalitzar el procés
previ a l’arribada a quiròfan.

‘diferente’,
un còmic
solidari

Cent quaranta il·lustradors i artistes
s’han unit per fer realitat el còmic
Diferente, una iniciativa de l’ONG
Dibujos por Sonrisas amb la qual es vol
recaptar fons per millorar la vida de les
persones refugiades a través de
projectes en col·laboració amb altres
organitzacions com Proactiva Open
Arms, Proemaid o Refugees Foundation
Sèrbia, entre d’altres.
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monogràfic
De qui són
els carrers?
Aquests darrers temps
el lema ‘Els carrers seran
sempre nostres’ ha fet
furor. Però realment quin
poder tenim sobre les
vies per les quals
circulem cada dia?
Entrevista

Opinió

Opinió

Entrevista

Opinió

“Els carrers
no són de ningú”
Miquel Seguró

Xavier Serra
L’espai urbà
desorienta?

Montserrat Tura
La pluralitat
de l’espai públic

“L’espai públic avui és
de l’administració”
Itziar González

Jordi Giró
Els carrers
són de tothom
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Dibuixant sobre el tema

Toni Batllori
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De qui són els carrers?

miquel seguró
Doctor en Filosofia i professor de la UOC i de la URL

“Els carrers
no són de ningú
perquè la
democràcia
no és de ningú”
Aquest professor de Filosofia de la URL i
de la UOC considera els carrers com espais
“límit”, necessàriament gestionats per
l’administració. Llocs també de relativitat,
respecte, convivència i participació.

Maria Coll / Fotografies: Sergio Ruiz
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De qui són els carrers?

E

ns trobem a la part alta d’un dels
carrers més transitats de Barcelona, a l’Eixample. Mentre esperem accedir a l’edifici on farem l’entrevista un camió mal
aparcat genera tan de soroll
que ens dificulta l’entesa. Més
avall unes tanques d’unes obres
no permeten el pas d’una mare
que empeny un cotxet. Diversos cartells ens recorden opcions polítiques a qui podrem tornar a votar d’aquí uns dies. Els
carrers són vida, espais de conflicte, zones
d’expressió...
De qui són els carrers?
Els carrers no són de ningú. I si es diu que
“els carrers seran sempre nostres” –que no
sabem què inclou aquest “nostres”–, implícitament s’està assumint que alguns “altres” no en formen part, i que a més, la situació és estable (“sempre”). I pel carrer, en
canvi, hi pot circular tothom que en tingui
dret. A més, amb aquesta afirmació es dona
peu a una concepció de la política que pot
implicar exclusió. Dit això, el carrer, més
que un lloc, és un non locus, un ‘no lloc’.
Si no són de ningú... aleshores són de tots?
Sí, és el mateix. Si són de tots, és que no
són de ningú. La propietat només s’esdevé quan una cosa es posseeix. Que quelcom
no sigui de ningú, però, no vol dir que s’estigui exclòs de fer-ne ús. Vol dir que no es pot
patrimonialitzar. Seguint amb la metàfora del carrer, podríem dir que és com el fet
d’aparcar a la vorera: se’n fa ús però no se
n’és “propietari”.
Per què els carrers no són de ningú?
Els carrers no són de ningú perquè la democràcia és, al mateix temps, de ningú i
de tots. De fet, quan definim la democràcia
d’una manera o d’una altra també incorrem en un reduccionisme que tampoc fa
honor al concepte. Intentar donar una definició de democràcia sempre serà una activitat parcial i deficient perquè hi ha molts
factors que s’han de conjugar. I, a més,
aquests varien irrompen constantment
–les noves tecnologies, per exemple, insospitades fa unes dècades–. Hem de parlar, doncs, d’elements com l’Estat de Dret,

les dinàmiques inherents a la societat, els
processos de discussió i de transformació,
nous contextos de vida i de configuració comunitària, de relació virtual i global, etc. Si
de cas, al meu parer, es podria glossar una
mica el què és la democràcia dient que és la
convivència de les majories i de les minories en un ecosistema on els drets dels uns i
dels altres es tenen en custodia per part de
tota la societat.
Deia que el carrer és un ‘no lloc’, però sí
és espai públic.
Sí. El carrer és aquell espai comunitari
que uneix els espais limitats, inclús reservats (habitatges, botigues, restaurants...).
El carrer és l’espai que permet circular les
persones d’un espai limitat a un altre espai
limitat. Eugenio Trias parla del límit com
allò que separa però, al mateix temps, com
allò que uneix. Tendim a pensar que el carrer és la línia que limita els espais tancats,
però també podem pensar en els carrers
com els marges on aquests espais estan
més a prop. El carrer té aquest punt d’ambigüitat: és el lloc de màxima distància entre els espais privats i tancats i, al mateix
temps, és també l’espai que els uneix.
Si estem parlant d’un lloc de frontera,
vol dir que el carrer, per definició, és un
lloc de conflicte?
El carrer és un context de contraposició.
La paraula conflicte té un vessant massa
agonístic: A contra no A. El carrer implica
contraposició d’interessos, com la democràcia, que també és debat en un marc de
convivència. La democràcia no és la eradicació del dissens en nom d’un consens. Cal
que el debat hi sigui, per això la democràcia és la voluntat d’aprendre a conviure en
el dissens. Per tant, el carrer és l’expressió
mateixa d’aquesta situació. Si entenc que el
carrer és meu, travesso, aparco i m’aturo a
descarregar on em sembla, segons el meu
criteri. I si això ho fa tothom, el carrer és intransitable. El carrer només flueix quan els
ciutadans entenen que fan ús d’un espai
que no és seu i que ells l’han de fer habitable per a tothom. Per tant, els meus interessos s’han de combinar amb els interessos i
en el ritme de vida dels altres.
Qui ha de liderar la gestió dels carrers?

Vivim en una democràcia representativa.
Per tant, hi ha una gestió administrativa a
la qual al final del mandat li hem de demanar comptes. Ara bé, la gestió correcta de
l’espai públic és corresponsabilitat de tota la ciutadania. Jo delego en mans de l’administració les decisions dels carrers (si cal
un semàfor, un pas de vianants...) però després també haig de demanar una sèrie de
comptes. I cal recordar que la nostra manera d’interaccionar amb l’administració no
és exclusivament a través del vot – Innerarity té raó quan denuncia que vivim en una
electoralitis permanent–. Hi ha moltes altres accions que es poden anar desplegant.
Hi ha un excés d’estatalització en els
carrers?
Probablement. En aquest sentit, les nostres societats meridionals poden fer esment de l’ètica protestant, sobre la qual
reflexionava Max Weber. Vivim en una societat en la qual tendim a delegar per comoditat. Tendim a passar la responsabilitat i el pes de l’elecció a l’altre. Ens queixem
perquè un altre aparca en doble fila... però,
i un mateix? Solem pensar que l’excepció
sempre és més comprensible si és la pròpia. Hi ha un percentatge de gent que agafa
el transport públic sense pagar, per exemple, i això fa que hi hagi un finançament del
transport públic que es perdi. Podem caure en la temptació de no pagar perquè sospitem que ningú ho fa. És, però, una mala
estratègia, perquè si ningú compleix amb
la seva part, al final no hi ha transport públic. Hi ha una responsabilitat delegada,
però com a ciutadans també hem de complir amb la part que se’ns pressuposa.
L’administració exigeix responsabilitat
a la ciutadania, però, en general, practica poc l’art de l’escolta...
És cert que quan l’administració se sent
amb la responsabilitat de la gestió de l’espai públic, pot desconnectar-se de les dinàmiques de la ciutadania fins que no hi
ha eleccions. És, aleshores, quan es genera
una incomunicació persistent. També cal
deixar clar, però, que la comunicació entre
l’administració i la ciutadania no sempre ha
de ser conflictiva, una idea que és molt habitual. Massa vegades quan anem a parlar
amb l’administració ja hi acudim des d’una

actitud de confrontació, de queixa. És veritat que el diàleg entre l’administració i la
ciutadania hauria de ser molt més constructiu, però tampoc és cert que tot el que
fa l’administració sigui un desastre. Sense
ser conformistes, tampoc cal caure en el
desànim constant.
Si l’espai públic és de tots o de ningú, no
hauríem de poder dir-hi la nostra?
Posem-nos a l’altra banda: si la ciutadania
ho hagués de decidir tot, no ens queixaríem també? “Els triem perquè facin la feina i constantment només ens demanen la
nostra opinió sobre què han de fer!”. “Jo
els voto perquè prenguin decisions”. És
important posar en dubte les relacions de
convivència per generar nous espais, sí, però no només des del vessant de la confrontació, insisteixo. S’ha de demanar a l’administració que sigui dinàmica i, encara que

“Tendim a pensar
que els carrers són
la línia que separa
els espais tancats,
però també podem
pensar en els
carrers com els
límits on aquests
espais estan
més a prop. Els
carrers també
tenen aquest punt
d’ambigüitat”

de la
universitat
als mitjans
Miquel Seguró és doctor en
Filosofia per la Universitat Ramon
Llull i llicenciat en Humanitats per
la Universitat Pompeu Fabra.
Actualment és professor de la
Universitat Oberta de la Catalunya
i de la Universitat Ramon Llull. A
més compagina l’activitat docent i
acadèmica amb l’edició científica
a l’editorial Herder i amb col·
laboracions a diversos mitjans de
comunicació i publicacions de
llibres (En clau de procés, La vida
también piensa, ¿Dónde vas,
Europa?, Sendas de finitud, Hartos
de corrupción i Los confines de la
razón).
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les coses sempre poden funcionar millor,
no estem en el pitjor món dels possibles,
(parafrasejant, a la inversa, la coneguda
frase de Leibniz).
Una altra paraula clau en la gestió dels
carrers és la convivència. La convivència
ha d’estar per sobre d’altres valors?
La convivència és com la democràcia, ambdues estan formades de molts ingredients
que s’han de coordinar. Els valors que fan
de la societat cívica un ecosistema habitable s’han compatibilitzar entre ells. Per això, a mi no m’agrada dir que un valor està per sobre de l’altre; l’art, la complicació
o la utopia seria precisament la possibilitat d’arribar a un equilibri perfecte de tots
els valors: llibertat d’expressió, reconeixement mutu, respecte, etc. Un total equilibri que mai s’assoleix. La democràcia, per
mi, és la utopia disponible més gran que hi
ha perquè en el seu marc hi podem conviure amb persones que no pensen com nosaltres; i, a més, la impossibilitat d’arribar a
una democràcia perfecta ens fa perennement autocrítics.

Segurament sí poden ser menys parcials, i cal exigir-ho. La neutralitat és també
una idea, o un ideal regulatiu, i probablement per això inassolible. A més, qui està
al capdavant d’una administració sempre
és d’una ideologia política. Ara bé, la combinació de l’ètica de la responsabilitat i l’ètica de la convicció, per tornar a mencionar
Max Weber, implica posar la teva ideologia
en perspectiva i al servei d’allò que la realitat i la dinàmica política et permet fer. I això sí que cal demanar-ho. Hem de tenir en
compte que la responsabilitat d’un polític
implica pensar transversalment, també en
tots aquells que no l’han votat. Un polític o
política està al servei d’una administració
que gestiona la vida pública de tothom, no
només d’aquells que l’han escollit. Pels carrers hi circula tothom, insisteixo: aquells
que pensen com tu i també aquells que no.
I aquesta neutralitat, també se li pot exigir al ciutadà?
El mateix val aquí pel ciutadà de peu. Però
vivim en temps on això no es dona. Tendim

I creu que en aquest moment, als carrers
de Catalunya, tots els valors i drets hi
són garantits?
No hi haurà cap situació en la qual els valors
i els drets estiguin completament desplegats d’una forma plena i perfecta. Alhora,
cal avançar en reduir al mínim la distància
entre el que hi ha i la ciutat ideal. És la tensió inherent a la vida democràtica.
Ja apuntava el concepte utopia...
Em sembla fonamental. I realista. És la idea
regulativa de Kant: sempre podem arribar
a més, però la utopia és utopia. Joan-Carles
Mèlich parla, remetent-se a Derrida i Lévinas, de la mala consciència. Un concepte molt necessari. Tota democràcia ha de
tenir mala consciència, o insomni, perquè
mai és totalment democràtica. Mai arriba
a la seva plenitud possible. I nosaltres som
partíceps d’aquesta situació. Tots i cadascun de nosaltres.
Els carrers poden o han de ser neutrals?
L’espai institucional, també els carrers, haurien de ser neutrals. Però què
és la neutralitat? Jo crec que no existeix.

“Un polític està
al servei d’una
administració que
és de tothom, no
només d’aquells
que han proclamat
que els carrers són
seus. Pels carrers
hi circula tothom:
aquell que pensa
com tu i aquell que
pensa diferent”

a tapar els errors dels propis, dels nostres
representants ideològics, amb els dels altres. I a la inversa, ens costa reconèixer que
un representant públic ho fa bé si és d’un
color diferent al nostre. És el que podríem
dir una certa hooliganització de la política.
Per altra banda, a hom potser no li agraden certes coses però ha de fer que la vida en comunitat continuï funcionant. Per
exemple, si es té un cotxe que pot anar a
180 km/h i creu impropi anar a 120km/h per
l’autopista, ho pot trobar desajustat. Però
no per això pot decidir quina és la velocitat
adient. Pot incidir per a fer pensar que, o es
puja la velocitat màxima permesa o es baixa la capacitat de velocitat dels cotxes. Què
vull dir amb això? Que la regulació d’aquest
tipus de contradiccions és el punt principal
de la qüestió. Des del meu punt de vista, i,
sobre tot en democràcia, els procediments
són fonamentals; tan important és la idea i
allò que hom vol implantar com els procediments que cal utilitzar —en aquest cas, l’Estat de Dret—. No es pot defensar una idea
democràtica trencant el procediment que
ens coimplica a tots i a totes. Democràcia
vol dir també respecte als procediments a
través dels quals es volen transformar les
coses. És la gramàtica comuna.
Quins elements creu que aporten els carrers en la construcció de la persona i respecte el concepte de ciutadania?
El carrer es desenvolupa en un context de
ciutat i de civilització –no hi ha carrers al
mig del bosc-. Per tant, és un entorn d’interacció humana. Seguint aquesta línia, la
idea de ciutat i de ciutadania entronca amb
la idea de Pacte Social. El carrer, en el fons,
és la construcció d’una ficció: la forma d’endreçar un espai a partir d’una idea de convivència que és la de ciutadania. Quins són
els valors del carrer? Relativitat, respecte
la pròpia posició i relació amb l’altre; convivència, que és “viure amb”, etc... I, al mateix
temps, participació sense ser exclòs, ni un
mateix ni l’altre, en la contraposició d’idees.
Des de l’argument i no l’argumentari: des
del “logos”, paraula, discurs, que conforma
la idea de diàleg. D’aquesta manera, en els
carrers es troba el jo, el tu, el nosaltres, el
vosaltres... Totes les persones conjugables
d’un verb. Els carrers no són de ningú perquè, en efecte, són de tots.
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xavier serra

Professor de Filosofia de l’Institut Carles Rahola de Girona

L’espai urbà
desorienta?

A

ls pobles tothom es coneix: ningú se sol girar
per mirar el veí; en canvi, es para atenció i es
malfia d’algú de qui no se’n saps res. Ara bé,
si venim d’aeroports, fires o ciutats grans,
aleshores tractem els desconeguts amb força indiferència. Només si veus algú molt singular o atractiu, o bé molt deixat o violent,
t’ajustes les ulleres: qui serà aquest o aquesta? De qui és l’espai fora de casa meva? Qui
n’és el propietari, no només del territori sinó de les persones i les idees que hi passen?
Sembla que el món no és meu sinó de tots;
ara bé, sempre hi ha un però: resulta que hi
ha ideologies que no admeten la responsabilitat compartida i lliure de l’espai públic, que voldrien controlar els
carrers, els rètols i els somriures de la gent. No cal anar
gaire lluny per trobar els qui gaudeixen prohibint colors,
gestos o idees.
Oblidem-nos ara dels espais rurals oberts, oblidem-nos dels internats o dels reformatoris regits per
normes asfixiants, oblidem-nos de les dictadures comunistes o feixistes, oblidem-nos de l’esclavitud antiga o moderna: de qui és l’aire, el terra, o el mar? Qui n’és
l’amo? Si Déu existeix i ho va crear tot, a qui ho va confiar?
Locke o Tocqueville tenen clar que és del primer que arriba i ho treballa, permetent que, amb els béns bàsics, els
altres també hi puguin tenir accés. Però els conservadors
no pensen així: hi ha propietat privada absoluta. I tampoc
els socialistes: és de l’Estat, que potser t’ho deixi fer servir, si li ve de gust.
Enmig hi hauria el seny: “els carrers són de tots”, són
de la comunitat. I això va funcionar -més o menys- durant

mil·lennis i, encara ara, en llocs no massa grans. El gran
canvi sorgeix quan les ciutats prenen el lloc de les comunitats “naturals”: a la ciutat és on més s’aprecia l’espai
públic. ¿Saben que, a Girona, ens mirem pel carrer els uns
als altres, per veure qui podem saludar però que a Barcelona no m’ho deixen fer, em fan abaixar la vista?
Simmel, parlava de les “polifonies” de les ciutats, llocs
on experimentem la diversitat, on coincideixen diferents
modes de vida, cultures i visions del món. L’Escola de Chicago, especialitzada en sociologia urbana, va identificar
fa ja un segle tres característiques distintives de la ciutat: heterogeneïtat, espessor i grandària. Això genera
certa indiferència en l’espai públic. A les ciutats no convius tant amb qui has triat (família, agrupament religiós,
etc.) sinó amb qui et trobes, resultat casual d’eleccions
vitals de molta gent. Als llocs més grans, els post-adolescents s’alliberen del control parental, hi exercim millor
les llibertats cíviques, es fa el que es vol. Simmel ho descriu com una “comunitat d’estranys”, un àmbit on, aparentment, no hi ha amo.
La tolerància urbana permet que cadascú pugui potser ser feliç a la seva manera, sense ser recriminat pel
seu comportament, fins que algú posa límits a la llibertat, inventa –pel seu interès, no per la dignitat o el bé col·
lectiu– ratlles vermelles. Ho havia denunciat encertadament John Stuart Mill a mitjan del segle XIX.
Quan hi ha llibertat, et pots sentir desorientat, però
aquest és un risc que cal córrer: no hi hem de renunciar,
no és humà.
Xavier Serra és professor de Filosofia
a l’Institut Carles Rahola (Girona)

“La tolerància
urbana permet
que cadascú pugui
ser feliç a la seva
manera, sense ser
recriminat pel seu
comportament”
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montserrat tura

Exconsellera de Justicia i d’Interior de la Generalitat de Catalunya

la pluralitat
a l’espai públic
“Però la llibertat no està feta de privilegis, està feta,
sobretot, de deures”
Albert Camus

H

e projectat carrers, he expropiat i enderrocat cases atrotinades per obrir-ne en zones
denses, gens assolellades; he fet avingudes
que unien polígons d’habitatges infames
que l’urbanisme del anys seixanta del segle
passat va llegar-nos amb estructures urbanes consolidades i amb els serveis situats,
sovint, en la perifèria.
Aquests polígons, sense serveis, sense enllumenat, sense clavegueram, només eren
llocs on s’acumulava mà d’obra barata en habitatges que no mereixien aquest nom. Dels
racons que guanyàvem a una història que
volíem superar n’hi dèiem “espai lliure públic” i per poc
que fos possible hi plantàvem arbres, hi posàvem algun
banc on els avis d’aquells habitatges que no tenien balcó,
ni pati ni jardí, poguessin sortir a prendre el sol.
Mai vaig preguntar-me quina posició ideològica tindrien els futurs usuaris d’aquells carrers, avingudes,
places, parcs, bancs, etc. D’aquesta manera d’endreçar
barris i de perseguir ciutats lluminoses vam dir-ne “urbanisme democràtic”.
La regeneració dels nostres pobles i ciutats, encarnava la modernitat, no com una moda sinó com una

preocupació impregnada en cada acció que feia entendre
l’espai compartit com un espai civilitzador, culturitzant;
l’arquitectura de l’espai lliure, del buit, com la regeneració dels espais on conviuen els humans, era un combat
contra la lletjor i la indignitat. La cultura, la instrucció i
el coneixement eren l’eix central de totes les coses; però sobretot, significaven l’autoexigència i la mirada progressista entesa com la prosperitat que no deixa ningú
enrere; com el progrés que no genera marginalitat, ans el
contrari, ofereix oportunitats als desafavorits.
La democràcia que reconqueríem era la defensa sense defalliment de la llibertat, de la justícia social, de la
igualtat, de la solidaritat i del pluralisme polític. Aquests
no són valors que s’aconsegueixin un dia i ja els tenim assegurats per sempre com creuen alguns.
Si som sincers, si som valents i diem les coses pel seu
nom, d’alguns d’aquests valors tant proclamats, ens haurem de conformar amb una aproximació imperfecte; d’altres els tindrem i els perdrem perquè res persisteix per
sempre, tot és reversible. Dependrà de la nostra intel·
ligent constància fer-los amplis i persistents.
Ens esforçàvem i ens esforcem en el nostre quefer
diari per aconseguir el món somniat, la societat perfecte, els governs incorruptibles, insubornables. Tots i cadascun dels ciutadans en cada detall, en cada paraula,
en cada gest, bastim el món que trobarem demà. Així
doncs, els carrers són molt més que un paviment, són el
lloc on s’ha configurat la nostra tradició festiva, la nostra cultura popular, la que s’arrela en els temps i la que
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hem incorporat en els procés de mestissatge que suposa aquesta Catalunya de persones vingudes d’arreu que
s’obre, amb mirada generosa, al món sencer.
A l’atzar i a la genètica agraeixo haver nascut a la família que vaig néixer. Un dia, després d’un comentari inadequat que havia fet sobre un regidor de l’oposició, el
meu pare va mostrar la seva semblança més seriosa per
dir-me que havia lluitat molts anys perquè jo tingués oposició. La seva havia estat una lluita dolorosa, commovedora, plena de pèrdues horribles. El que deia tenia un pòsit democràtic dens. Tots tenim opositors, tots tenim en
el nostre entorn discrepància enriquidora o destructiva,
pluralitat d’opinions al cap i a la fi. Saber-la valorar com a
valor fonamental és el que cal.
La pluralitat es mostra en forma de pancartes, pintades, cartells, llaços, banderoles, consignes, frases fetes o
expressions originals, reflexives i eloqüents. Més o menys
culte, mes o menys histriònica, més o menys artística o en
forma d’astracanada, sense insultar; així hauria de ser la
llibertat de tots.
La manera de mantenir els carrers endreçats i garantir l’expressió plural dependrà de l’autoritat municipal,
de les diverses ordenances de convivència que caldrà fer
complir als qui proclamen valors que compartim i als qui
proclamen el contrari, doncs la grandesa de l’autoritat
democràtica ben entesa és aquella que reconeix drets als
que els usaran per poder acusar a la pròpia autoritat.
Des d’aquesta concepció de la pluralitat de l’espai públic, cal preveure que hi hagi espais destinats a la publicitat i difusió de determinades causes socials i la mateixa ordenança haurà de preveure un espai per a qui vulgui
expressar-se en sentit contrari.
La llibertat no consisteix en no permetre l’expressió
del que pensa diferent, la llibertat és permetre que les
veus contraposades s’escoltin. No són acceptables dons,
aquells que arrenquen l’expressió d’altres enlloc d’utilitzar el seu espai per expressar-se. Correspon a l’autoritat
democràtica preveure espais adequats per l’expressió diferenciada i ordenada.
Donem per fet que l’autoritat no permetrà una manera injustament generosa i desequilibrada de l’expressió dels que pensen com ell i una injustament minvada
expressió a l’oposició. Donem per fet, també, que preservarà el mobiliari urbà i les façanes i baranes que calgui.
La ciutat és la creació humana per excel·lència. Els
replecs del paisatge ja hi eren, la ciutat, no. Conviure en
les ciutats requereix viure en espais compartits. Garantir la lliure expressió de pensament requereix d’acceptar
que seran diversos, sovint contradictoris. Per això en un
determinat moment, des dels governs locals que aquest
any commemoren els quaranta anys de les primeres eleccions democràtiques del 3 d’abril de 1979, després de la
llarga dictadura franquista; vàrem treballar les anomenades ordenances de via pública que regulaven, entre altres coses, la publicitat política: espais diversos per opinions diverses. Distribució proporcional.

També per això vam celebrar la llei orgànica 9/1983
quan va decidir que les reunions, concentracions i manifestacions en la via pública no requerien autorització
governativa; no requerien permís; només calia comunicar-les perquè als responsables dels serveis col·lectius
valoressin l’afectació dels serveis públics i la mobilitat.
Per moltes raons que existeixin per mostrar el desacord, fins i tot la ràbia, l’espai urbà ha de ser civilitzador o perd definitivament el seu sentit. Els carrers seran de tots o no seran. “Espai lliure públic” és
una expressió que defineix el que desitgem que siguin les nostres ciutats. Aconseguir-ho, depèn de tots,
“Existeix una solidaritat de tots els humans en l’error
i en la desorientació”, deia també Albert Camus. No ens
desorientem.

Montserrat Tura és metgessa i
exconsellera de Justicia (2006-2010)
i d’Interior (2003-2006) de la
Generalitat de Catalunya. També va
ser alcaldessa de Mollet del Vallès

“La llibertat no
consisteix en no
permetre l’expressió
del que pensa
diferent, la llibertat
és permetre que les
veus contraposades
s’escoltin. Correspon
a l’autoritat
democràtica crear
espais adequats per
l’expressió ordenada”
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“L’espai públic
avui és de
l’administració”
L’arquitecta i exregidora del districte de Ciutat
Vella recorda que l’espai públic hauria de ser
“l’aliança de les persones que el cuiden”.

maria coll
Què és l’espai públic?
En aquest moment jo reivindico deixar
d’usar la paraula espai públic perquè no
s’adequa a la realitat. Allò que avui anomenem espai públic és, de fet, un espai administratiu. Un espai on uns representants
polítics i unes administracions que governen determinen les regles de joc d’aquests
espais. Ara estem fent aquesta entrevista assegudes a un terrassa de la plaça del
Pi de Barcelona; perquè gràcies a una concessió pública una activitat privada té permís per ocupar el carrer. En tan que l’administració atorga una preferència a aquesta
terrassa i no, per exemple, a un espai de joc
o de passeig, està jerarquitzant els usos de
l’espai públic. Per tant, en un moment en
què l’activitat privada està sortint dels
seus espais exclusius per anar a buscar el
consumidor cal replantejar-se què vol dir
espai privat i espai públic i denunciar que
avui l’espai públic és administratiu.
En aquesta jerarquització el ciutadà no
hi té res a dir?
Si els nens de la parròquia del Pi volen fer
una activitat en aquesta plaça o si els veïns hi volem fer una assemblea ara hem

de demanar permís a l’administració per
ocupar l’espai. Una mediació feta per una
administració i marcada per uns criteris
sobre els quals nosaltres no hem pogut
intervenir. Som en un país de diàleg i, per
tant, els veïns i els propietaris dels establiments de les terrasses ens podríem posar
perfectament d’acord, però, per una banda, l’administració sempre pensa que hi
ha conflictes on no necessàriament n’hi ha
d’haver i, per altra, els ciutadans han preferit cedir aquesta feina a l’administració. L’ideal seria parlar d’un espai públic
col·lectiu, democràtic i en els qual tothom
hi pugui ser vist, tractat i interrogat com
a ésser ple, digne i amb tots els drets; però això avui està lluny de la realitat. L’espai
públic avui és de l’administració i es caracteritza per patir una pressió constant de
l’activitat econòmica perquè es converteixi en espai de consum.
En la gestió actual de l’espai públic el
ciutadà és el perdedor?
No perd el ciutadà, sinó la capacitat de decisió del ciutadà. El ciutadà deixa de sentir les places i els carrers com una infraestructura social, com un espai de trobada

amb els altres, i passa a concebre’l com un
espai a negociar. En aquest moment, per
exemple, les empreses telemàtiques ja no
necessiten botigues físiques per vendre.
I això què representa? Doncs que els nostres carrers s’han convertit en els passadissos logístics d’aquestes empreses. Tots
els missatgers que porten paquets a les
cases usen i gasten els carrers i les places.
Llocs que abans tenien una funció de cohesió social ara són usats logísticament i
de forma descarada per algunes empreses sense pagar ni un sol impost. I, a més,
aquestes empreses perjudiquen els espais
llindar, baixos d’edificis, generalment ocupats per establiments on, a diferència del
servei que atorguen aquestes empreses, hi
ha un reconeixement de la persona. Coses
com aquestes, avui, no es tenen en compte.
Això vol dir que no valorem prou l’espai
públic?
L’espai públic és un espai de valors, és un
espai que valoritza. L’espai públic és aquell
lloc on les mirades de tothom poden creuar-se. A diferència de l’espai privat, a l’espai públic existeix la utopia que les coses
dites en aquest àmbit s’han de complir.
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no tothom pot estar al carrer. Avui, per
exemple, a la majoria de places noves no
hi ha bancs, per tant, només poden gaudir
de l’espai aquells que es poden permetre
una consumició a una terrassa. Els mateixos veïns de Ciutat Vella no podem seure
a aquesta terrassa perquè està preparada pels turistes. A més, si no es reconeix
les vulnerabilitats de la ciutat –per exemple creant un dispositiu estructurat d’ajuda als sense sostre– no es pot garantir que
els carrers i les places siguin llocs sobre els
quals tots els ciutadans hi tinguin dret.
L’espai públic pot ser neutral?
Darrerament ha sorgit aquesta idea de
neutralitat a l’espai públic i això és molt
perillós. Si hem de ser neutrals jo no vull
que a les bastides de rehabilitació dels edificis de Barcelona s’hi anunciïn marques
de telefonia mòbil. En aquest moment, a la
Rambla n’hi ha tres. Per què exigim als diferents governs neutralitat i no l’exigim al
mercat? En comptes de fer servir aquests
espais per fer crides al consumidor per
què no els usem per enviar missatges a favor de la vida o de defensa del planeta? Al
carrer és l’espai on tothom té drets, però
avui s’ha convertit en un espai exclusiu per
aquell que aconsegueix el contracte, el favor o el conveni de l’administració.

L’espai públic exigeix actuar amb coherència. Allò que es diu a l’esfera pública té
una dimensió superior perquè és escoltat
pels altres i queda marcat com un contracte. Per què es demana als polítics que facin debats als mitjans públics? Per què allò
que diguin en un espai públic després se’ls
recordarà, perquè els carrers i les places
són espais de memòria.
Hi ha persones rebutjades de l’espai
públic?
Abans les ciutats eren espais d’arribada.
El tret més destacat d’una ciutat hauria
de ser la seva capacitat d’acollida. Representa que en una ciutat, per definició, ningú és sobrer perquè aquesta es reajusta.
En aquest context de neoliberalisme, però, si no tothom pot accedir a la llar –un
dret convertit en un bé de luxe– tampoc

“Avui el ciutadà
deixa de sentir
les places i els
carrers com una
infraestructura
social, com un espai
de trobada amb
els altres, i passa a
concebre’l com un
espai a negociar”

Hi ha algun model de gestió de l’espai
públic imitable?
Quan vaig acabar la carrera vaig anar a
Christiania, una comunitat autogestionada, alternativa i creada l’any 1971, a una antiga caserna militar ocupada al costat del
port de Copenhaguen. És una zona central, amb molta capacitat i plena de natura. A Christiania s’hi circula exclusivament
en bicicleta o a peu, tenen un espai de reciclatge de material i només s’accepta l’arquitectura bioclimàtica. En els anys 90,
quan els meus companys de carrera treballàvem en el disseny de la Barcelona’92,
jo vaig anar allà perquè m’havien dit que
qualsevol no adaptat a la societat danesa
(sense sostres, malalts mentals, drogoaddictes, etc) hi trobava un lloc.
I era així?
I tant! A més, un cop allà vaig saber que,
malgrat ser un territori ocupat al Ministeri
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de Defensa, el Parlament danès ho havia
acceptat com un experiment social. I també vaig observar que malgrat els carrers no eren de ningú i les cases tampoc,
aquest fet no volia dir que no hi hagués intimitat. A Christiania es reconeixia la intimitat de l’ús d’un espai a partir de la persona que en tenia cura, però ningú n’era
propietari. I, a diferencia d’aquí, allà, les
persones vulnerables ocupaven l’espai públic sense ser increpades.
Malgrat aquest exemple, algunes persones dirien que sense una administració
que gestioni l’espai públic estem abocats al caos.
L’espai públic ha de ser l’aliança de les
persones que el cuiden i que se n’ocupen.
Aquesta delegació de les accions bàsiques de cura de les persones i de l’entorn
és un problema en un moment en què les
administracions tendeixen a l’externalització dels serveis. Dit d’una altra manera,
hem delegat qüestions indelegables. Les
administracions han de retornar a la ciutadania alguns aspectes de cura de l’entorn, perquè s’ha demostrat que la ciutadania és capaç de fer-ho. Un exemple que
això és possible és la Casa Cádiz de Barcelona, un alberg gestionat de forma associativa per persones sense sostre situat molt
a prop de la Sagrada Família. En aquest espai s’ha format una xarxa d’ajuda i de veïnatge espectacular. Aquest espai demostra que cal gestionar la ciutat a partir de
tres elements: veure què està passant en el
món, com empatitzo amb persones que estan patint determinades qüestions i com
m’hi reconec i com em coordino per una
lluita conjunta. I a tot això encara li hem de
sumar la llibertat. Per mi això és l’humus
d’una ciutat i això és el que hauríem de trobar a tots els carrers.
Hem parlat de neutralitat i de llibertat.
Segurament no tots els usuaris de l’espai públic pensen igual. S’ha de limitar
la llibertat d’expressió a l’espai públic?
No. L’administració serveix exclusivament
per una distribució de drets i deures, però sempre sota els designis d’allò que haguem convingut totes. Jo penso que tot
allò que agredeixi els drets humans, els
drets dels animals i allò que entre tots hem

construït no pot estar a l’espai públic, però per regular això no cal una administració. Si una sèrie de persones a través d’un
llaç groc volen recordar que hi ha una situació irregular i dolorosa d’uns presos polítics ho han de poder fer perquè és una realitat, igual que una altra persona que vol
penjar una bandera amb una Constitució.
L’espai col·lectiu ha d’assumir la pluralitat.
A mi això només em serveix per reconèixer
persones darrera dels gestos. L’administració i els governs només s’haurien d’implicar en els valors de la democràcia, en la
capacitat d’escolta i en la creació d’espais
dinàmics on les idees fixes puguin ser millor argumentades i més contrastades.
Avui, en nom de la convivència, s’estan
vulnerant altres valors?
Quan es parla de convivència de què parlem? No crec que la convivència sigui una
cosa a discutir. Ara aquí, al nostre costat,
hi ha un senyor que fa soroll, però ell té
dret a treballar igual nosaltres a conversar. Si una persona ara posés música a tota potència, li demanaríem si us plau que
baixés el volum. La convivència és mediar.
És una condició indelegable, és una condició ciutadana. Forma part de la nostra

“La convivència
és una condició
indelegable, és una
condició ciutadana.
Forma part de la
nostra micropolítica.
Qualsevol condició
de l’altre és una
condició teva”

micropolítica. Qualsevol condició de l’altre és una condició teva. Insisteixo, avui
volem que l’administració ens faci la feina. A mi m’agraden els conflictes perquè a
través d’ells jo em refino i m’allibero d’una
necessitat que tot es faci com jo vull. La
vida és un conflicte dinàmic, el problema
són els conflictes enquistats. El conflicte sempre és l’avantsala d’un acord i d’un
aprenentatge.
Poques persones reivindiquen els
conflictes...
Visc en una ciutat rica en la qual hi ha molta pobresa i això per mi és un conflicte. I
he de conviure amb uns operadors econòmics que estan desgastant l’espai veïnal
quan al mateix temps els seus empleats
treballen en condicions precàries.
L’altre mot que ha fet fortuna a l’espai
públic és la participació. Se n’ha abusat?
Sí. La vaig reivindicar força l’any 2002 en
un procés veïnal a Lesseps, però ara l’he
anat declinant i actualment parlo més de
cooperació. La participació pressuposa
que algú lidera, fa una proposta i després
convida els altres a participar. Per exemple, quan l’administració ha acceptat més
enllà de les eleccions propostes de participació n’ha portat el lideratge. És un procés amb les cartes marcades, jerarquitzat
i paternalista. En front d’això, reivindico
la cooperació, un procés en el qual tots els
agents hi participen de forma horitzontal i
col·lectiva. En aquest sentit, seria un espai
feminista.
Com es pot canviar aquesta forma de
gestionar l’espai públic tan enquistada?
Denunciant la pròpia violència institucional que l’administració infringeix a la ciutat
quan la gestiona d’una forma impositiva, inclusiva i l’externalitza a empreses privades.
No estem reconeixent el valor de la qualitat
de l’espai públic. El debat és molt actual i
les administracions tard o d’hora es veuran
obligades a articular aquestes noves maneres. Jo ho veig possible i està passant. Per
exemple, arreu d’Europa hi ha moltes iniciatives veïnals contra la gentrificació, en les
quals són els propis ciutadans els qui proposen espais de defensa contra la mercantilització de les seves ciutats.
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jordi giró
els carrers són de tothom
President de la Confederació d’Associons Veïnals de Catalunya (CONFAVC)

L

’expressió “els carrers seran sempre nostres” tant
amanida en els últims temps, ens interpel·la a totes. Els carrers tenen moltes vessants, que van
més enllà de la seva suposada propietat figurada. Una en la pròpia dinàmica quotidiana com espai públic d’activitat econòmica i de relació veïnal. I unes altres molt diverses, com un espai on
hem construït part de la nostra cultura popular,
les nostres tradicions, com a àgora popular, com
espai de revolta i reivindicació, com escenari i termòmetre de la nostra ciutat, com a lloc de trobada de persones
molt diverses, com espai de relació.
Espai de conflicte i de conciliació; de visibilitat i
d’ocultació; de negació i de solidaritat; de confrontació i de relació; d’incivisme i de civisme; d’estada i de
pas; de cridar i de silenci; de violència i de pau; de por i
de tranquil·litat; de reconèixer i de conèixer; de tristesa i
d’alegria, de foscor i de llum. Segurament necessitaríem
moltes pàgines per expressar les coses que succeeixen,
però qualsevol d’elles sempre tenen una mirada contraposada, una senyal clara que ens diu que cal tenir-ho en
compte, tant en els usos com en el disseny de nous espais
públics. Els carrers estan sempre sotmesos a una transformació continua, fruit d’una societat activa i viva, que

demana canvis en els nous reptes de l’espai públic. De res
ens servirien els carrers vuits sense gent de tota mena,
on mai passa res de res. Les protagonistes de l’escenari,
les persones.
Parlar de la propietat dels carrers, sembla una quimera, sobretot quan et trobes al carrer i en perceps la
complexitat d’aquest. Una ocupació desmesurada, amb
vehicles de tota mena, amb diferent mobiliari, terrasses,
andròmines. Ens cal reflexionar a fons de com volem que
sigui aquest espai públic. Ara bé, cal fer-ho amb cura i tenint una visió oberta. Ens calen espais amb una accessibilitat total, amb una mirada clarament de gènere, una
mirada sobre la diversitat i sobre la infància.
Els carrers no són només una qüestió d’estètica: són
espais de construcció de cohesió, de convivència i de relació. Espais on hem de poder exercir el nostre dret a la ciutat, com un bé preuat i necessari. És que els carrers són
de tothom, en tot el sentit ampli de la paraula i per tant,
amb responsabilitat de totes en fer-ho possible, tots i cadascun dels dies de l’any. Donem-los-hi vida! Els carrers
són nostres, de tota la ciutadania.
Jordi Giró és president de la Confederació
d’Associons Veïnals de Catalunya (CONFAVC)
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Qüestions
essencials

Antonio Fornés
El treball...
humanitza o
esclavitza?

El treball
L’home sempre ha treballat.
Però quina ha de ser la
funció d’aquesta producció?
Invertim massa temps en
aquesta faceta de la vida?

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

E

l treball forma part de l’essència de l’ésser humà.
Probablement, si no fóssim capaços de treballar
desapareixeríem com a espècie, ja que a diferència
de la resta d’animals, l’evolució no ha seguit amb
l’home cap estratègia adaptativa. El treball és la
condició de possibilitat perquè els humans abandonem l’estat de pura naturalesa, aixecant-nos
un esglaó per sobre de la resta d’espècies. Vist així
el treball és en si mateix positiu i humanitzador. El problema neix quan la feina desplaça tota la resta.
Molt abans que el mercat ho envaís tot, la lucidesa
d’Aristòtil ja ens va prevenir sobre aquesta qüestió. Així, el gran savi recomanava dedicar-se a activitats econòmiques bàsiques (agricultura, pasturatge), rebutjant
frontalment el comerç. Però, per què? Doncs perquè segons Aristòtil els qui dediquen el seu esforç laboral a
l’increment continuat de la riquesa corren el seriós perill de perdre de vista l’autèntica finalitat de viure, convertint a la vida en un medi (per acumular diners) en lloc
de fer d’ella el que realment és, un fi en si mateixa. Si eliminem l’inevitable anacronisme tècnic-econòmic d’una
reflexió feta fa 2500 anys, el pensament d’Aristòtil resulta sens dubte revelador, i més en un moment en què
gràcies a tecnologies com el telèfon mòbil s’han diluït les
fronteres entre treball i vida personal.
Avui, convé reflexionar què hi ha de més esclavitzador i alienant que col·locar el treball en el centre de
la nostra vida dedicant-li la major part dels nostres esforços i anhels. Ens creiem lliures, però ens assemblem
molt als esclaus. Recordin la famosa anècdota del magnat dels cotxes Henry Ford. Quan en plena depressió
americana tant la seva companyia com la resta semblaven abocades a fer fallida, Ford es va presentar
“Què hi ha de més
al Consell d’Adminisesclavitzador
tració amb una pro i alienant que
posta aparentment abcol·locar el treball
surda: pujar el sou dels
empleats. Davant els
en el centre de
seus consellers, Ford va
la nostra vida i
comentar: què penseu
dedicar-li la major
que faran quan els pupart dels nostres
gem el sou? Doncs comesforços i anhels”
prar-nos un cotxe!
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Albert Botta
Temps vital,
democràcia i
treball intel·lectual

E

l sentit del treball depèn de les cultures i de les societats. És clàssica l’anàlisi de la revolució industrial que fa Marx en La ideologia alemanya, i en
part, també l’Assaig sobre l’alliberament de Marcuse, per a l’era postindustrial i de la comunicació.
En ells hi apareix l’esperança que el progrés tecnològic i l’automatització proporcioni temps lliure a tothom, perquè ja no s’estarà limitat a la mera
recerca de la subsistència. Temps per a gaudir de la vida
i per a activitats lligades al desenvolupament personal
cultural i espiritual. L’esperança segueix present en assaigs recents com el de Rutger C. Bregman Utopia per a
realistes, a favor de la renda bàsica universal, la setmana
laboral de quinze hores i un món sense fronteres.
Aquest progrés en la reducció del treball poc sofisticat és també precarització i atur indefinit de qui queda fora d’un mercat laboral. Per tant, és pobresa per qui
ja ni cerca treball, i nova pobresa de qui bo i tenir-ne, no
pot arribar a fi de mes. Alhora, treballadors d’arreu del
món –Xina, Bangladesh...– surten de la misèria extrema
(i s’afegeixen a la cua d’aquest procés paradoxal).
Pensi’s en l’efecte psicològic dissolvent –alienació,
al cap i a la fi– de qui no és útil o n’és molt poc. Treball i
sou denoten reconeixement social: ser és saber-se necessari. Paral·lelament, no quedar obsolet professionalment demana formació contínua, o sigui, el temps és
per a més treball intel·lectual.
A Occident ja no puja el nivell de vida generació a generació, com dels darrers dos-cents anys. Estancament
econòmic, ressentiment, xenofòbia... i rebrot populista
(solucions simplistes, consignes curtes, atac a llibertats
individuals, minories i diferències).
Segons el politòleg
alemany Yascha Mounk
“Treball i
(El poble contra la desou denoten
mocràcia. Per què la llireconeixement
bertat està en perill, i
social: ser
com salvar-la) la democràcia demana més forés saber-se
mació cívica i més disnecessari. No
criminació crítica de la
quedar obsolet
informació, és a dir, més
demana formació
temps vital per a l’activicontínua”
tat intel·lectual.
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els valors de les religions

Qui no desitja
ser feliç?
El budisme té la felicitat com a meta, però en distingeix dos tipus:
la momentània, vinculada al patiment, i la duradora. Una felicitat
que s’ha de treballar de forma diària i a través de l’oració, però
sobretot de la pràctica.

Redacció
la gran
festa budista

E

l budisme, amb 68 centres de culte
a Catalunya, és la religió que es fonamenta en els ensenyaments que
va transmetre Siddharta Gautama,
Buda, entre els segles VI i V a.C.. I
una de les paraules clau d’aquesta
doctrina és la felicitat: “Pel budisme
la felicitat és la principal objectiu
de la vida”, assegura Thubten Wangchen,
monjo budista tibetà i director de la Fundació Casa del Tibet. Un objectiu, que segons ell, comparteixen amb la resta de la
Humanitat: “A l’arrel de totes les religions i
en el cor de tots els homes hi ha el desig de
viure dignament; ningú no desitja patir, sinó viure en pau i felicitat”.
Però, a diferència d’altres confessions,
els budistes tenen clar que hi ha dos tipus
de felicitat: “La temporal, que generalment s’obté a través de les coses materials;
i la duradora, aquella que veritablement

interessa”, segons el director de la Fundació Casa del Tibet. Perquè una felicitat que
no esdevé permanent, que només és momentània, al final, pot reconvertir-se en sofriment i pena. Per això, l’objectiu sempre
és aspirar a la felicitat màxima.
Thubten Wangchen recorda que “no
hem nascut només per sofrir, en aquesta
vida sempre hem d’evolucionar per aconseguir més pau i més felicitat”. Però, quin
és el camí que proposa el budisme per assolir aquest segon nivell de felicitat? “La
felicitat s’ha de treballar de forma diària,
és un camí, i s’aconsegueix obrint el nostre cor, estimant a tots els éssers i tenint
compassió”.
Però en aquest punt, l’advertiment del
monjo budista tibetà també és contundent:
“A la felicitat s’hi arriba practicant (parlar
bé, actuar correctament, etc), perquè només amb fe i oració no s’obté la felicitat”.

El Vesak és la celebració més
important del budisme. En
aquesta jornada tots els seus
seguidors recorden a Siddhartha
Gautama, a Buda, visitant
diversos temples i oferint-li
ofrenes. Se suposo que l’asceta i
savi va néixer en aquesta data,
però aquest mateix dia també va
arribar a la il·luminació i va morir
a l’edat de vuitanta anys. Aquesta
festa se celebra a tot el món
budista i és festa nacional a tots
els estats en què el budisme és
religió oficial. Enguany serà el
diumenge 19 de maig, ja que si
tenim en compte que el calendari
budista és de tipus llunar, des de
1950 sempre es festeja en el
pleniluni d’aquest mes.
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Històries de pau

Sophie Scholl
i la Rosa Blanca
Estudiants de la Universitat
de Munic, entre ells Sophie
Scholl, van intentar remoure
la consciència dels alemanys,
impassibles davant la guerra
i el genocidi.

Xavier Garí de barbarà

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

S

ophie Scholl (1921-1943) va ser una
estudiant muniquesa que en els
anys del nazisme i de la II Guerra
Mundial va participar en un moviment de resistència contra el totalitarisme alemany. La Rosa Blanca
era un moviment universitari que a
Munic va tenir una certa incidència,
i que tenia com a objectiu remoure les consciències dels alemanys que havien caigut en
la manipulació nazi, primer, i en la més fèrria dictadura hitleriana, després, i posteriorment no van saber aturar ni la tragèdia de la guerra, ni la brutalitat del genocidi
de milions d’innocents arreu d’Europa. Els
germans Sophie i Hans Scholl, juntament
amb altres activistes de la resistència, tots
ells cristians i militants contra el nacionalsocialisme, l’abril de 1943 van redactar, imprimir i distribuir fulls en què s’animava als
estudiants de la Universitat de Munich a fer

resistència contra el nazisme, i a despertar
Alemanya del malson hitlerià. Foren descoberts i detinguts juntament amb l’amic
Christoph Probst, i després de llargs interrogatoris i d’un judici sense garanties, van
ser tots tres condemnats a mort per guillotina, acusats d’alta traïció.
De l’execució només ha restat un testimoni, el del botxí: “En els molts anys mai
havia vist ningú enfrontar-se als últims
instants de la seva vida amb tanta serenitat com aquesta jove, d’ulls profunds, quasi adolescent…”. Es podria dir que aquella
acció fou fatal per a ells i no modificà gens
el curs de la guerra, però 75 anys després
encara es recorda a Sophie Scholl. La universitat bàvara disposa d’una sala cèntrica dedicada al moviment de la Rosa Blanca i fins i tot s’ha filmat una pel·lícula molt
encertada sobre el tema.
Scholl va intentar remoure la consciència dels alemanys, que semblaven impassibles davant els horrors de la guerra i el
genocidi, i que deixaven en mans d’una terrible maquinària violenta i suïcida, els destins del país, del continent i de mig món.
Sense la voluntat i la valentia de joves com
els germans Scholl, i altres participants de
moviments com la Rosa Blanca, el món seria un indret molt més sinistre, on la violència i la injustícia haurien fet més niu que no
pas els valors humans de la pau, la solidaritat, la capacitat de lluita i de coratge, i la defensa dels drets humans més fonamentals.
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el conte

anna dalmases
Il·lustrat per

marc torrecillas
Un destí per les paraules

H

i ha una dona dreta davant
la finestra oberta. La mirada absent. Esperant. Al
seu costat una caixa gran
de cartró plena de papers
impresos. Son textos escrits per ella els darrers
anys. Els havia escrit no sabia per què, i sobretot, no sabia per a qui. S’havia deixat endur per la curiositat i el desig de
fer-ho, de provar-ho. Durant una època imprimia els seus relats per donar-los més presència, per convertir-los en quelcom tangible. I així
els textos van anar omplint una carpeta i després una altra, a ocupar espai a l’armari. Fins
que un dia va decidir no gastar més paper inútilment. Després d’allò va deixar d’escriure.
Avui ha buidat armaris i carpetes i els ha posat tots junts i barrejats en una caixa de cartró.
Ha arribat el moment de deixar-los anar. Ara
espera un senyal, un impuls, per a lliurar-los
al vent, a la seva pròpia sort. Full a full volaran perduts per la ciutat. Es pregunta on aniran. Volaran cap al mar, segur. Fins al mar, a la
platja i mar endins. Els textos més fluixos potser no hi arribaran i moriran abatuts a la vorera d’algun carrer sense nom. Els recollirà la brigada de neteja que no en llegirà ni un borrall.
Els textos més joves, impacients, volaran
ràpid fins la platja. Arribaran accelerats a la
sorra, es faran un bany i jauran al sol esperant
on els portarà el gir d’un nou oratge. Els més
atrevits cauran a les mans d’un banyista matiner. Ell sorprès mirarà amunt per endevinar
d’on venen tants papers i els llegirà encuriosit.

Famolenc d’aventures, sospitarà d’un vell
amor que li envia un missatge d’enyor. I així feliç i convençut es vestirà per córrer cap a casa a elaborar la seva resposta esperançada.
Els contes juganers aniran al castell de
sorra que està fent un nen i la seva germana. La nena voldrà llegir-los però el nen decidirà posar-hi un pal i fer-los servir de bandera pel seu castell. Els escrits més forts i
valents volaran mar endins. Els rebrà entusiasmat un nàufrag barbut en una illa deserta. Il·lusionat d’entrada, passarà de l’eufòria
al desassossec quan s’adoni que no comprèn
res. Ell és afganès i no entén el català. S’esforçarà en imaginar de què van, i acabarà inventant les històries que li hauria agradat llegir.
Els textos més optimistes aniran encara
més lluny, buscant l’horitzó inabastable. Finalment cauran extasiats i s’ofegaran a les profunditats de l’oceà. Els recolliran les mítiques
sirenes i elles sí, màgiques, els llegiran, els comprendran i els cantaran, seductores, als mariners afortunats.

Una secció elaborada
en col·laboració amb
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imatge en
creixement

“Saber esperar,
aquesta estranya
virtut que
anomenem
paciència...
i confiança en el
fluir natural de
les coses”
Miquel Lleixà
El fotògraf Miquel Lleixà publica cada dia
al seu compte d’Instagram una instantània
on introdueix reflexions adreçades al
creixement personal.

