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Editorial

La vida en el món
de la permanent
felicitat

A

quests darrers dies ens ha deixat Eduard Punset, gran divulgador científic i un home que tenia una curiositat contagiosa. Com tots els grans pensadors de la història, ell també es
va preguntar pel concepte de felicitat. “Ho volem tenir tot
controlat, però la felicitat és efímera, depèn de la intensitat
amb què la gaudeixis”, assegurava en una entrevista. La recerca de la felicitat i l’intent de conceptualitzar aquest valor,
que el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans descriu estranyament “com estat de l’ànim plenament satisfet”, ha estat una
inquietud des de l’antiguitat.
A diferència d’altres temps, però, avui la felicitat sembla haver-se convertit en una obligació. La filòsofa Victòria Camps reconeix que actualment ningú s’atreveix a dir que és infeliç. I el psicòleg
Edgar Cabanas, autor de Happycracia (Paidós), ja parla d’“una obsessió”. En aquesta línia trobem iniciatives tan surrealistes com la
proclamació per part de l’ONU del Dia Internacional de la Felicitat
(20 de març), una proposta de Butan, país que des de la dècada dels
70 prioritza la Felicitat Nacional Bruta (FNB) sobre el Producte Nacional Brut (PNB).
Però es pot calcular la felicitat? Alguns creuen que sí. No oblidem
que una altra tendència ja habitual són els rànquings de països més
o menys feliços; una llista liderada per Dinamarca, Noruega, Islàndia i els Països Baixos. No és estrany que els països suposadament
més feliços del planeta es trobin al nord si les vares de mesurar són
la renda bàsica, el sistema educatiu de qualitat, l’accés a l’habitatge,
una bona seguretat social i unes polítiques efectives de conciliació
laboral.
En aquesta societat en què la felicitat ha passat a ser una estadística, una eina de màrqueting, un moment vital o un desig al qual aferrar-se, ens volem preguntar: Què és la felicitat? Per què realment
hem de ser feliços? Es poden assolir també aprenentatges interessants de la infelicitat? Podem educar a buscar la felicitat? Aquesta
recerca ha de ser individual o col·lectiva? Deixem de mirar la lluna i
ens hi posem.

maria coll
i joan salicrú
Codirectors de Valors

LA Proposta del mes

“La tecnologia no
és enemiga del
pensament. A
Sòcrates li hauria
encantat internet”

Deborah Levy
Escriptora i dramaturga

L’autora de Cosas que no quiero
saber i El coste de vivir (LRH, 2019)
visitarà el CCCB el proper 18 de juny
per reflexionar entorn de la
literatura i la política del silenci.
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L’actualitat comentada

Àngel castiñeira

Director de la càtedra de Lideratges i Governança Democràtica d’Esade

Marchena: “Usted
va a contestar en
castellano”

El Barça femení juga
la seva primera final
de Champions

Un milió d’espècies en
perill d’extinció,
segons l’ONU

L’exdirigent d’ETA
‘Josu Ternera’ és
detingut a França

l president de la Sala Penal que jutja els
fets del ‘procés’, Manuel Marchena, va prohibir parlar en català a un
dels testimonis, amenaçant-lo amb expulsar-lo
de la sala i amb imposar-li mesures disciplinàries
i penals. Estem parlant d’una
qüestió de drets (tenim dret
a expressar-nos en la nostra
pròpia llengua davant d’un tribunal?), però també de valors,
atès que la rigidesa processal
posa en qüestió els valors d’objectivitat, imparcialitat i confiança en la justícia. Testimonis
anteriors havien pogut declarar en anglès, francès, portuguès o alemany sense cap problema per part del magistrat.
La prohibició exclusiva del català (o la imposició del castellà per imperatiu legal) pot
ser interpretada com a abús i
discriminació.

questa notícia té un
caire bàsicament esportiu però contribueix a una important i
progressiva tasca de
normalització, equiparació i reconeixement de l’esport femení i, per extensió, de l’activitat
de les dones en un sector fins
fa poc totalment eclipsat pels
homes. El millor de les cròniques d’aquest partit va ser la
gairebé inexistent referència a la condició de gènere i el
desplegament de comentaris,
lògicament, esportius. Quan
aconseguim incloure i reconèixer la diferència, és a dir, quan
la “normalitzem”, l’acabem
per invisibilitzar. No perquè
aquesta no existeixi, sinó perquè ja la donem per acceptada
i assumida.

l d a r re r i n f o r m e d e
l’ONU sobre la biodiversitat adverteix sobre la pèrdua massiva d’espècies a causa
dels impactes humans
sobre boscos i oceans.
Tenim proves evidents
que demostren que l’actuació
humana ha portat a la natura
als límits del seu equilibri i està posant la nostra pròpia supervivència en perill a causa
de la sobreexplotació del món
natural i l’empitjorament del
canvi climàtic. Això projecta sobre nosaltres una important responsabilitat moral tant perquè ara no podem
adduir desconeixement com
perquè ara som conscients de
les conseqüències. Una mala
acció (col·lectiva) només pot
ser rectificada amb una bona
acció. La crida a l’acció de Nacions Unides vol dir, en realitat, la crida a l’activació global
de bones accions, de protecció, conservació i restauració de la biodiversitat, de col·
laboració internacional i de
formes de generació de riquesa sostenibles.

a detenció de l’últim dirigent d’ETA reobre un
episodi de la història
recent espanyola que
molts pensaven superat i que molts preferirien oblidar. En la figura i trajectòria de Josu
Ternera conflueixen dos temes clau sempre presents en
la política: l’ús de la violència i l’opció preferent per la
pau (Ternera va convèncer la
cúpula d’ETA d’agafar el camí de la pau). La violència del
terrorisme causa morts o lesions, intimida i coacciona les
persones per aconseguir un
objectiu i per aquest motiu és
majoritàriament rebutjada.
Quan ETA matava, un president espanyol va afirmar que
“sense violència es pot parlar
de tot”. Amb el pas del temps
hem après que quan un hom
no vol parlar de tot, el perill
rau en fer que tot sembli violència, fins i tot, la pau.

E A E L

Jordi
Cussó

Àngel
Castiñeira

Maria Rosa
Buxarrais

Begoña
Román

Il·lustrat per

visualomelette
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L’entrevista

“La figura del delator
avui està estigmatitzada,
se la compara amb
un traïdor i no té prou
protecció contra
possibles represàlies.
Ens manca cultura
de la delació”
José Luís Pérez-Triviño
Snowden, Falciani, Assange... Tots ells podrien
ser qualificats de delators. Una figura polèmica.
Els delators són uns traïdors o uns herois?
José Luís Pérez-Triviño és professor titular de
Filosofia del Dret de la Universitat Pompeu Fabra
i és expert amb whistleblowing.

laura cera
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H

a nascut una paraula nova:
whistleblowing. Què vol dir?
Whistleblowing és una paraula d’origen anglès i en aquesta
llengua vol dir “tocar el xiulet”.
Aquesta era l’acció que tradicionalment feien els policies anglesos quan enxampaven
una persona cometent algun
delicte. Nosaltres hem adoptat aquest terme per parlar del
fet de denunciar un delicte, però a poc a poc, aquest concepte s’està catalanitzant amb paraules com “denunciant”
o “alertador”.
Fins a quin punt en una societat és necessària la figura del delator?
És especialment necessària perquè a causa
de l’expansió de la corrupció, l’Estat té més
dificultats per detectar els delictes cada
cop més complexos que es produeixen, especialment a les empreses o en els sistemes
econòmics financers. Com que l’Estat no
pot arribar a detectar directament aquestes irregularitats espera que siguin els propis integrants d’aquestes organitzacions o
institucions els qui de mutu acord alertin o
denunciïn les possibles irregularitats que
s’hi estiguin cometent.
La gran pregunta: estem davant d’un traïdor o d’un heroi?
Depèn des del punt de vista que s’analitzi: per l’empresa és un traïdor perquè traeix la cultura i els valors de la pròpia empresa o organització. En canvi, des del punt de
vista de la societat es tracta d’un heroi perquè, inclús sacrificant la seva seguretat i integritat personal –i en alguns casos fins i
tot la seva vida–, decideix revelar que s’està cometent una infracció delictiva. Hem de
pensar que en algunes cultures la traïció és
causa de mort. Per exemple, una de les persones que ha ajudat a destapar el cas Rusiagate ha estat assassinat. Les represàlies
contra els delators són habituals.
Els delators són persones admirades, però
al mateix temps ens generen desconfiança... quina paradoxa, no?
De fet, la tradició és negativa a la majoria de
cultures. Però a Europa, en alguns països,
la figura del delator està especialment mal
vista perquè va ser molt utilitzada per certs
règims polítics. Per exemple, a l’Alemanya

nazi o a la Rússia estalinista es fomentava
la delació: els ciutadans havien de denunciar aquells que no seguien els dictàmens del
règim. En aquests països, avui, el foment de
la cultura de l’alertador sona molt estranya.
Per tant, podem dir que la figura del delator
està estigmatitzada...
Sí. A més, tampoc podem oblidar la nostra tradició judeocristiana. Judes és el gran
traïdor o delator de la història. I, segons la
visió del món que hem heretat del catolicisme, aquesta figura encara la tenim present.
Darrera d’un delator sempre hi ha una motivació ètica?
No necessàriament, sobretot des que als
Estats Units, que en aquest tema ens porten unes dècades d’avantatge, s’han anat
prenent diverses mesures pel foment de
la delació i una d’elles ha estat la compensació econòmica. Darrera dels delators que
reben una compensació econòmica per
parlar no hi ha un motivació ètica o moral.
També hi ha un altre tipus que contradiu la
imatge idealitzada de l’alertador: l’individu
que amb mala fe, ja sigui perquè té necessitat de revenja o perquè espera alguna recompensa, fa una falsa acusació. Qualsevol
regulació d’un canal de denuncia ha de tenir
en compte aquesta possibilitat.
Snowden, Falciani , Assange... són delators?
La paraula ‘delator’ té una càrrega emotiva
molt negativa. La tendència actual és usar
termes més neutres com per exemple ‘alertador’: persona que avisa que possiblement
en un context determinat s’està portant a
terme una actuació contrària als principis
morals i jurídics vigents.
El sistema els ofereix suficient protecció?
Aquest és un dels temes més complicats.
Desgraciadament avui els alertadors no
tenen suficient protecció contra possibles represàlies. En moltes ocasions perquè les empreses o organitzacions no tenen els recursos suficients o perquè no hi
ha voluntat. El cas dels metges russos que
van denunciar el dopatge dels atletes de la
Selecció Olímpica d’aquest país és evident,
primer van haver d’exiliar-se a Alemanya i
després als Estats Units.
Per què no es denuncien més pràctiques
fraudulentes? Manquen canals, protecció,

valentia, informació... Quina és la causa?
Són moltes les raons. En el nostre àmbit hi
ha una clara manca de cultura sobre aquest
tema. La figura del delator està estigmatitzada, se la compara amb un traïdor i això exerceix de fre perquè qualsevol persona testimoni d’una infracció elevi aquesta a
un òrgan superior. Però, evidentment, també hi ha una gran indefensió. Si no es posen
mitjans per garantir que la persona delatora mantindrà una feina, uns determinats ingressos, etc. no augmentaran aquest tipus
de figures ètiques.
Un confident i un delator són dues figures
que podrien ser equiparables?
No, perquè el confident és un delegat del
que mana dins de l’organització. Encara
que el confident detecti una irregularitat,
d’alguna manera, ell està vinculat amb la
persona que després tractarà amb aquesta informació. Això no passa amb l’alertador, qui sempre actua per iniciativa pròpia i
de forma independent. Per tant, no podem
confondre un alertador amb un topo.
Ara, el Ministeri d’Interior espanyol vol regular per primera vegada la figura del confident. És ètic això?
És clar que la figura del confident, actualment vigent però de forma no regular, funciona en molts àmbits de la delinqüència.
En aquest moment el debat que impedeix
aprovar aquesta regulació és quin tipus de
contraprestació se’ls pot oferir a canvi d’informació. Per mi, és evident que darrera
aquest tema hi ha un conflicte ètic perquè
l’Estat té una pretensió moral i, per tant, no
pot comportar-se d’una manera que se l’assimili a una organització que viola determinats principis ètics i la figura el confident
està en aquesta línia.
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el perfil

El cardenal
Konrad
Krajewski:
El Robin Hood
del Vaticà
Ramon Radó

J

a diu la saviesa popular que
quan s’aprèn un ofici és per a
tota la vida. Això devia pensar
el cardenal polonès Konrad
Krajewski l’11 de maig, enmig
de 400 persones que ocupen
un edifici al centre de Roma
des de fa cinc anys.
Krajewski, que ostenta el càrrec d’almoiner del papa Francesc, havia treballat d’electricista al seu país natal fins que,
amb 25 anys, va decidir fer-se capellà. Passades tres dècades, va tornar a endinsar-se entre cables i endolls per reactivar el
corrent d’un immoble de la via Santa Croce in Gerusalemme, prop de la basílica de
Sant Joan del Laterà.
A l’edifici, on hi viuen sense permís
més de 170 famílies de 18 nacionalitats diferents i entre les quals hi ha un centenar
de menors, feia una setmana que hi havien tallat la llum per un deute acumulat de
més de 300.000 euros amb la companyia
elèctrica. En un lloc on els ocupants han
muntat activitats socials, cursos de reforç escolar i fins i tot un gran teatre, els

“L’almoiner del
Papa va reactivar el
corrent elèctric d’un
immoble ocupat del
centre de Roma.
L’acció del cardenal
no va agradar a
tothom”

residents no tenien aigua calenta ni podien fer funcionar les neveres de casa.
Feia una setmana que es manifestaven, juntament amb activistes, a les portes de l’edifici cridant “sense llum no es
viu”. Krajewski va acudir al lloc per portar
regals per als nens de les famílies que hi
viuen i, en veure la situació, va dir que ell
mateix activaria el corrent si quan es fes
fosc encara continuaven sense llum.
I així ho va fer. Cap a les vuit del vespre, aquest capellà de cara rodona i cabells grisos es va ficar per dins d’una reixeta fins a arribar a la sala de comptadors,
que les autoritats havien precintat, i va reactivar l’electricitat, assumint la responsabilitat davant la policia i l’empresa subministradora. Conscient de les possibles
conseqüències jurídiques del seu gest,
Krajewski ho va justificar com un “gest
desesperat”.
Durant el pontificat de Francesc, la figura de l’almoiner s’ha transformat en
un càrrec que es dedica a la caritat. Precisament, quan va visitar l’edifici ocupat
de Roma, Krajewski acabava de tornar
de l’illa de Lesbos, on va visitar els camps
de refugiats. Krajewski va fer entrega de
100.000 euros a la delegació grega de Caritas per ajudar els migrants que continuen arribant a l’illa mediterrània.
Cardenal atípic, Krajewski passa moltes nits repartint menjar els pobres que hi
ha als voltants de la plaça de Sant Pere, a
qui coneix pel nom de pila. Batejat com “el
Robin Hood del Vaticà”, fa anys que treballa amb els pobres i els sense sostre que hi
ha a la capital italiana. Cardenal des de fa
menys d’un any, cada dia convida a dinar
persones sense llar al seu apartament de
la Porta Santa Anna del Vaticà. Ell és l’impulsor, per exemple, de la residència vaticana amb dutxes, rentadores i barberia
per als desemparats.
L’acció del cardenal no va agradar a
tothom. El totpoderós ministre de l’Interior italià i líder de la Lliga Nord, Matteo
Salvini, va proposar-li de forma sarcàstica que pagués els 300.000 euros de deute. En plena campanya electoral, Salvini
no va desaprofitar l’oportunitat d’apel·lar
a “tots els italians que fan sacrificis per
pagar les seves factures” i criticar un dels
homes de confiança del papa Francesc,
amb qui manté un enfrontament gens dissimulat sobre polítiques migratòries.
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opinió

Francesc Amat

Doctor en Ciència Política per la Universitat d’Oxford

L

Majories i minories

a democràcia no és altra cosa que un joc de majories i minories. Quan una determinada majoria guanya unes eleccions adquireix la capacitat de formar govern. Si ha guanyat per poc,
però, haurà d’arribar a algun tipus d’acord addicional o coalició per formar una majoria més
estable. Més tard, a les següents eleccions,
els votants tindran la oportunitat de premiar o castigar
l’acció de govern duta a terme per aquest govern. Des
d’aquest punt de vista la democràcia és un mecanisme
de representació dinàmic. Un mecanisme on les majories poden canviar amb el temps i, en qualsevol cas, han de
ser revalidades sempre a les eleccions.
Com que el joc democràtic es repeteix, les minories avui tenen interès en respectar les regles del joc perquè en un futur poden esdevenir elles majoritàries. És
per això que les minories, tot i perdre avui, tenen interès
en continuar participant en el joc de competició política. D’aquesta manera es preserva no només el pluralisme
polític sinó també la possibilitat que les majories canviïn
i evolucionin. La minoria accepta perdre avui a canvi de
la possibilitat d’esdevenir majoritària demà –o almenys,
la possibilitat de formar part d’una nova majoria o coalició en un moment futur. Per aconseguir que aquest joc de
majories i minories sigui estable, però, són molt importants les regles del joc.
Hi ha una regla del joc que és especialment rellevant
perquè aquesta dinàmica de majories i minories sigui
sostenible en el temps: les regles de protecció institucional dels drets de les minories. Perquè una minoria política accepti perdre avui a canvi de la possibilitat de guanyar demà cal que la minoria tingui garantits una sèrie de
drets polítics. Si els drets de les minories no estan garantits, serà ingenu esperar que aquesta minoria accepti ser
una minoria permanent. Però allò crucial que val evitar
és el perill que la majoria d’avui aprofiti el fet que avui governa per restar possibilitats de representació i actuació
a les minories en un futur. La temptació de la majoria és el
desig d’ampliar el poder que té avui. És per això que totes
les democràcies liberals incorporen mecanismes de protecció institucional a les minories.
Aquests mecanismes de protecció a les minories han
de ser creïbles. És a dir, la majoria ha d’entendre i acceptar que no pot infringir la representació dels grups minoritaris. I a la vegada, la minoria ha de percebre que els

seus drets polítics estan garantits. Només així el joc de
majories i minories funcionarà d’una manera raonable.
Hi ha diferents maners de blindar, mitjançant el disseny
de les institucions, els drets de les minories. Des d’oferir
la sobrerepresentació de les minories en algunes de les
càmeres (el contrari del cas espanyol, on existeix en realitat un biaix de representació a favor de les províncies
amb poca població) fins a oferir directament a la minoria la capacitat de veto en algunes qüestions. Altres maneres de protegir les minories poden ser òrgans o tribunals contramajoritaris. Un Tribunal Constitucional amb
representació de les minories polítiques que hagués de
prendre decisions per unanimitat, per exemple, necessàriament aportaria un mecanisme de protecció creïble
a les minories (també el contrari del Tribunal Constitucional espanyol, que és un tribunal molt polititzat i que no
decideix per unanimitat).
El conflicte polític que vivim aquests anys a Catalunya
i Espanya és un exemple de com garantir els drets de les
minories és indispensable. Ara bé, allò fonamental és tenir clar que la protecció dels drets de les minories és un
valor a defensar sempre, no només quan la part agredida
és “la meva minoria” en una escala política i institucional
determinada. La protecció institucional de les minories,
de manera creïble i continuada, és una qüestió nuclear en
democràcia a tots els nivells i per tant no s’hi valen posicions selectivament asimètriques.
Francesc Amat és doctor en Ciència Política per la
Universitat d’Oxford i investigador a l’IPERG de la UB

“Cal tenir clar que la
protecció dels drets
de les minories és
un valor a defensar
sempre, no només
quan la part agredida
és la meva”
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dilemes ètics

El cas de
l’Andreas
Aquesta asturiana de
26 anys va morir l’any
2018 suposadament de
meningitis després de ser
ingressada erròniament al
mòdul de psiquiatria. El cas
encara s’investiga.

soraya Hernández

A

quest abril va fer dos anys de la
mort de l’Andreas. Els titulars
de premsa deien: ingressada
a psiquiatria, amb contenció
mecànica i un diagnòstic erroni, els metges no van adonar-se que la noia de 26 anys
patia una meningitis. Va ser
el febrer del 2018 que es va
obrir el cas a petició de la família i ara s’espera la resolució
forense.
Aquesta és la seva història. L’Andreas
comença a tenir símptomes compatibles
amb una amigdalitis i al centre de salut li
recepten antibiòtics. Decideix anar a urgències de l’Hospital Universitari Central
d’Astúries on confirmen l’amigdalitis que
s’ha de seguir tractant de manera ambulatòria. Però passa el temps i l’Andreas no
millora. De fet, comença a sentir “sorolls
estranys” i un malestar general. Torna a
urgències on li fan una anamnesi complerta i explica que la seva mare pateix esquizofrènia i el seu pare una depressió. De
nou, l’envien a casa amb una recepta d’antibiòtic, on té una crisi d’ansietat. A urgències, per tercera vegada li, ofereixen un ingrés a psiquiatria per valorar el quadre

39%

general, creient que té alguna cosa psíquica. Ella accepta l’ingrés pensant que així li
faran les proves oportunes.
Com que aquestes no arriben demana
l’alta, però els psiquiatres li deneguen al·
legant que podria tenir un trastorn psiquiàtric. L’Andreas s’agita, els símptomes no
remeten i la família, pensant en una etiologia física, demana amb insistència un examen més exhaustiu. Des de l’hospital es
posa en marxa el protocol d’internament
involuntari i contenció mecànica i es comença un tractament ansiolític. Després
de quatre dies el cor se li para. Creuen que
la causa de la mort és una meningitis.
Veus anònimes del propi hospital expliquen que no es van portar a termes les
proves necessàries per descartar una patologia orgànica. La família de l’Andreas
denuncia l’hospital perquè volen entendre
què ha succeït. Segons informa la germana de la pacient el procés d’avís a fiscalia
de l’ingrés involuntari i la contenció no es
va realitzar dins dels terminis que marca
la llei i es van obviar possibles diagnòstics
per haver tingut antecedents de malaltia
mental a la família. Ni els metges ni el comitè d’ètica de l’hospital han volgut explicar la seva versió dels fets, però l’advocat

Estigmatitzats
El 39 per cent dels
pacients amb esquizofrènia se senten discriminats pels propis serveis
psiquiàtrics. El moviment
Hearing Voices és una
iniciativa que des del
1987 acompanya
persones en el seu procés
de recuperació per evitar
l’estigmació associada a
la malaltia mental.

dels sanitaris ha declarat que es tracta
d’una mort sobtada.
Sigui com sigui, i sent prudents amb
el contingut de les notícies, molts aspectes del cas de l’Andreas ens serveixen per
reflexionar. Fem-nos algunes preguntes
per desvetllar els conflictes ètics. Qui supervisa els professionals quan decideixen l’ingrés involuntari o la contenció física o medicamentosa d’un malalt? Sempre
es respecten els límits de l’autonomia del
pacient? Caldria reflexionar sobre si com
a societat encara ens trobem davant d’un
paternalisme mèdic que prové de la pròpia
subcultura sanitària o si com a ciutadans
ho permetem perquè en els fons és més
còmode que algú decideixi per nosaltres
què és salut i què és malaltia.
També es podria pensar que la pacient no va rebre l’atenció necessària perquè els antecedents dels seus pares van
generar un biaix. La nostra cultura estigmatitza els malalts mentals i els limita els
drets? Es pot apostar per una mirada individualitzada o pel contrari considerar tots
els malalts mentals com a persones a protegir. Vivim en un món on la salut està expropiada per l’estament mèdic o només es
tractaria d’un cas aïllat?
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opinió

marta roqueta

Periodista i fundadora de la revista digital Zena

Amor, mort i robots

E

n un article publicat el gener del 2017 a Vice, la
Sarah Jeong explicava que, si la princesa Amidala hagués tingut una bona atenció a l’embaràs l’Anakin Skywalker no s’hagués convertit
en Darth Vader. En motiu de la nova trilogia
de La Guerra de les Galàxies, es va debatre a
les xarxes sobre el model de masculinitat tòxica que defensaven els Jedi. Aquesta filosofia considerava
sentiments com els que l’Anakin sentia per la seva mare i la
seva parella com a mostres de debilitat. És sorprenent que
en un univers de ficció on hi viuen criatures estranyes, es
lluita amb espases làser i es viatja a la velocitat de la llum,
l’atenció ginecològica sigui més deficient que la nostra i els
principis morals que regeixen l’elit de la Galàxia estiguin
basats en aspectes nocius de la conducta humana actual.
No és l’únic cas en què els estereotips de gènere, però
també els de raça, limiten el potencial d’una obra de fantasia o ciència-ficció; obres els autors de les quals tenen total llibertat per imaginar el que vulguin. A la primera pel·
lícula de Blade Runner, les replicants femenines tenien
unes funcions més vinculades a la cura, l’acompanyament
o el sexe que no pas els replicants, fins al punt que ells tenien un grau de racionalitat superior al d’elles. I, malgrat
que la societat era una mescla d’occident i orient, la majoria de protagonistes eren blancs. En canvi, en un sentit
oposat, la sèrie de còmics Saga suposa un trencament pel

que fa a representacions d’ètnia a la ficció, perquè la majoria de personatges alienígenes tenen faccions no caucàsiques. La novel·la La mà esquerra de la foscor, d’Ursula K.
Le Guin, ha servit per repensar el gènere, tot situant l’acció a un planeta amb una societat hermafrodita.
En la línia de la limitació que suposen els imaginaris de
gènere en el fantàstic, hi trobem l’antologia de curts d’animació de Netflix Love, Death + Robots (Amor, mort + robots). Visualment i narrativa, l’antologia té curts que són
una meravella, i que són tant un homenatge al gènere com
una forma original de concebre’l. Tanmateix, a nivell global, la sèrie deixa un regust agredolç, en presentar el tema
de l’amor i la mort en base a paràmetres gens innovadors
pel que fa a representacions sobre cossos femenins, masculins o sense gènere. Massa curts tracten sobre la guerra,
i en molts d’altres les dones són objectivades. Si fem una
valoració global del món que presenta la sèrie, sembla força dividit entre soldats i treballadores sexuals.
Els prejudicis de gènere i raça també són presents en
productes culturals basats en fets reals. Jugadors de videojoc van criticar la falta de fidelitat històrica del videojoc Call of Duty: WWII perquè permetia jugar amb soldats
dones. Deixant de banda que moltes dones van lluitar a la
Segona Guerra Mundial, les crítiques són encara més inversemblants perquè el videojoc permetia matar zombis.
Un fet que va ser rebut molt positivament a les xarxes socials. La fiabilitat històrica tampoc va ser important a la
pel·lícula bèl·lica Dunkerque (2017), de Christopher Nolan. Mitjans com la BBC, India Times o Bloomberg View es
van fer ressò de les crítiques que asseguraven que el film
no havia tingut en compte la contribució de les tropes índies en el succés bèl·lic. Tal com recorda Yasmin Khan, historiadora d’Oxford, “el Regne Unit no va lluitar a la Segona
Guerra Mundial. Ho va fer l’Imperi Britànic”. I, doncs, on
són a les pel·lícules bèl·liques tots aquells soldats procedents de les colònies britàniques o franceses?
Experts en estudis culturals asseguren que la ciènciaficció diu molt més de la societat que la crea que no pas de
la societat que descriu. Els exemples presentats mostren
com la definició de nous mons i la representació de la història passada són un espai on entren en disputa diverses
maneres d’entendre el cos sexuat i racialitzat.
Marta Roqueta és periodista i
fundadora de la revista digital Zena
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Tendències

Dones a
la ciència
L’11 de febrer, Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, però
també al llarg de l’any, institucions i entitats intenen demostrar que el
gènere femení també té virtuts per dedicar-se a aquest àmbit.

Judith Vives

en col·laboració
amb Finques Pous

L

a plataforma HBO ha estrenat
una nova mini-sèrie titulada Chernobyl que reconstrueix amb gran
precisió l’accident que va desembocar en una de les catàstrofes
nuclears més greus de la història.
La majoria dels protagonistes es
basen en personatges reals, però els guionistes s’han pres la llicència d’inventar el personatge
d’Ulana Khomyuk, la física nuclear interpretada per l’actriu Emily
Watson. Aquest personatge es basa en diversos perfils dels científics que van intervenir en el succés. El més significatiu de tot
plegat és que hagin decidit representar-los
en la figura d’una dona.
I és que des de fa un temps, i cada vegada més, s’està reivindicant una major presència de les dones a l’àmbit STEM
(acrònim que defineix les disciplines acadèmiques de la Ciència, la Tecnologia, l’Enginyeria i les Matemàtiques). Es tracta
d’àmbits on la presència femenina ha estat
sempre molt limitada, perquè tradicionalment ens hem cregut que aquests eren àmbits “masculins” i que les dones no tenien
prou capacitat per dedicar-nos-hi.
Per això, en els darrers temps estan
proliferant accions de tota mena enfocades a dotar de major visibilitat la tasca de
les dones científiques i, sobretot, a alimentar aquesta vocació entre les nenes. És a dir,
l’objectiu és que les noies que tenen interès
per les ciències puguin arribar a matricular-se a les facultats i posteriorment treballar en aquest sector.

iniciativa
11 de febrer

Així, per exemple, des de fa tres anys
se celebra, cada 11 de febrer, el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. En
aquesta jornada es promouen activitats
que fan visible la labor de les dones científiques i fomenten la vocació entre les nenes.
Així, aquest 2019 s’han organitzat més de
dues mil activitats, moltes de les quals en
escoles.
També les administracions van prenent consciència de la necessitat d’impulsar la presència de les dones a l’àmbit
STEM. Només a tall d’exemple, es pot mencionar 100tífiques, iniciativa que es va portar a terme fa uns mesos en el marc de la Biennal Ciutat i Ciència de Barcelona.
Cal aplaudir aquestes propostes volen
fer possible que les dones puguin trencar
un (de tants) sostres de vidre.

11 de Febrer (11defebrero.org) és
una iniciativa ciutadana que
persegueix omplir les agendes
d’activitats que commemorin el
Dia Internacional de la Dona i la
Nena a la Ciència, amb la
voluntat que aquestes activitats
ajudin a eliminar els estereotips
de gènere dins de l’àmbit de la
ciència i la tecnologia (STEM);
fomentar les vocacions científiques i tecnològiques en nenes i
adolescents; fer visible el treball
de les científiques i tecnòlogues,
i crear rols femenins en l’àmbit
STEM. A més, aprofundir en les
les causes de la bretxa de gènere
i promoure pràctiques que
afavoreixin la igualtat entre
homes i dones.
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Anna Pagès

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

A

Acompanyar

caba el curs acadèmic i tot conflueix en un reguitzell d’activitats més o
menys urgents. Aquestes setmanes
intenses suposen pels professors
d’universitat (i d’escola i d’institut)
molta feina d’atenció als estudiants.
Els joves avui demanen més que fa
uns anys, o això ens fa l’efecte als qui ja som una mica
grans i tenim la perspectiva de més d’una dècada a l’ensenyament. Volen tutories, que els expliquem com serà l’examen, que puguem quedar un dia per parlar de la
matèria. El correu electrònic (oracle estroncat del nostre present!) facilita la comunicació i al mateix temps la
fa més opaca i superficial. Els estudiants s’adrecen als
professors de manera col·loquial i directa: “Hola, sóc la
Mariona, em podries explicar què és la biopolítica segons
Foucault?”. “Bon dia, sóc en Guillem, no he entès què diu
Freire sobre la paraula generadora, m’ho pots explicar?”.
I embolica la troca.
Hi ha coses que no es poden dir per mail. O sí? Gairebé que dubtem cada dia. Sovint tenim la impressió que,
per ells, tot és possible a l’email. Les jornades són d’allò
més interessants, i ens fan adonar que alguna cosa més
fa fressa. Hi ha com un rerefons que hauríem d’albirar sota el pretext de la minsa i rutinària quotidianitat. El fenomen dels joves que sol·liciten tant la nostra atenció avui,
que sovint ens aclaparen, al mateix temps ens convoca a
reflexionar si volem seguir fent la nostra feina amb la responsabilitat i el compromís humà que implica. Per què
tanta demanda d’atenció? Quines garanties necessiten
tenir? La prova de foc, els exàmens, condiciona en part
aquesta angoixa de fi de curs, però no del tot, ni ho és tot.
Hi ha una variable que no hem de perdre de vista. La
Universitat –i en general, m’atreviria a dir els centres
educatius o de formació– s’ha convertit en un lloc d’acollida. Lluís Duch en diria un ambient de control de la contingència, on la crisi que resulta de veure’s confrontat al
risc d’un món inestable i poc hospitalari, pot ser processada. Els joves cada vegada perllonguen més el temps
d’anar a classe, ja sigui pel grau com pel doble o triple
grau, com pel màster i doctorat. Se’ls ha ensenyat que
han d’estar molt ben formats perquè el seu currículum
discrimini en el mercat de competència amb els altres.
Tanmateix, aquesta condició contemporània no fa cap
patxoca, més aviat fa tremolar. El futur queda molt lluny

i és del tot incert. Per nosaltres també ho era, tot i que, si
parlem per exemple dels anys vuitanta, la idea d’un horitzó de vida, encara que no immediata, funcionava com una
possibilitat que ara no hi és de la mateixa manera.
Què podem fer-hi els professors, que no sigui mantenir una insatisfacció absurda sobre els temps passats, quan es donava la bibliografia, sense powerpoints
ni imatges projectades, i la gent s’espavilava? Els professors podem fer-hi molt sense queixar-nos gens, al contrari, posant la nostra capacitat de transformar el món
en pràctica, aprofitant els moments clau com ara el final
de curs. Podem reinventar aquest lloc simbòlic d’acollida
en què s’ha convertit la universitat i habitar-lo d’una manera diferent, que faci que l’acompanyament, la dimensió d’Alteritat, com deia Lévinas, la presència de l’altre,
sigui un fet i no pas una idea de poca volada. Acompanyar
els estudiants significa fer-los presents en la seva original, única i singular subjectivitat, escoltar-los com a persones que són, més enllà de les dificultats i limitacions.
Donar-los una veu per parlar, considerar la seva condició
existencial i fer-se’n càrrec. Lluny de la sobreprotecció,
ens cal acollir la contingència d’un present estrany i inhòspit, ple de whatsapps i facebooks, per convertir-la en
una autèntica relació humana, on es pugui parlar i sobretot interrogar on som i què hi fem aquí, plegats.
Anna Pagès és professora de la Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i l’Esport-Blanquerna (URL)

“Acompanyar els
estudiants significa
fer-los presents en la
seva original, única i
singular subjectivitat
i escoltar-los com a
persones que són”
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Cara a cara
El turisme

— Sabem quants
turistes podem
absorbir, però no
n’hem calculat la
càrrega emocional
— Som hipòcrites:
critiquem els turistes
que venen i no veiem
el que fem nosaltres
quan viatgem

CRISTIAN
PALAZZI
Filòsof, professor i activista
social. Fins fa mig any, i
durant una dècada, ha estat
professor de Filosofia Social
a la Facultat de Turisme i
Direcció Hotelera Sant
Ignasi (HTSI) i ha estat cap
de Projectes de l’Observatori
de Turisme Responsable
d’aquesta facultat, on ha
portat a terme projectes de
consultoria per empreses i
administracions. En el
mateix centre, ha estat
codirector de la Càtedra de
Turisme Responsable i
Hospitalitat.

ROGER
SUNYER
Politòleg (UAB) i Màster en
Direcció Pública (ESADE),
està vinculat a projectes
d’innovació social, política i
econòmica. Va fundar
Àmbits del Col·legi de
Politòlegs i Sociòlegs i
Finançament Ètic i Solidari,
per impulsar la banca ètica.
Consultor independent i
professor col·laborador de la
Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) en Gestió
de la ciutat. És autor de El
turismo ciudadano y sus
enemigos (2017).
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Viatgem seduïts a qualsevol
lloc del planeta per viure una
experiència, per conèixer
una societat nova... i en
el fons per descobrir uns
valors sovint diferents als
nostres. Ara bé, en la mesura
que practiquem el turisme,
no acabem diluint aquests
valors? Com evitar-ho?

moderat per

joan salicrú

El fenomen del turisme és una cosa
relativament moderna. Viatgem atrets a un
lloc per una sèrie de valors, però, sovint, al
final, els acabem pervertint. És això
inevitable?

ROGER SUNYER —El turisme és un fenomen
que té uns aspectes positius i unes amenaces. L’any 1950 hi havien 25 milions de turistes i ara la previsió de cara els propers
anys és de 1.800. És un canvi impressionant. Pretendre que això no tingui un efecte sobre les comunitats que reben aquest
turisme és absurd i impossible. Un altre debat és com ha de ser aquest impacte. Però,
sí, és inevitable. Ara, aquest fenomen es pot
governar si entenem governar com a gestionar –aprofitar les inèrcies i que aquestes
reverteixen el millor possible sobre les comunitats locals–. Ara bé, entenem governar com a dirigir, no, no es pot. Hem de gestionar la relació entre els que hi són i els que
venen. Aquesta és la gran qüestió.
CRISTIAN PALAZZI —El turisme modifica els
valors de la terra d’acollida? Sí, és clar. Ara
bé, el turisme no deixa de ser una expressió de la globalització. Per tant, no és només el turisme el motor de canvi de les societats sinó un dels vehicles que genera una
nova manera de veure el món, que impacta

sobre els valors més arrelats a la terra. I això canvia les societats, modifica els comerços, fa aparèixer el fenomen de l’especulació.... Hem de tenir en compte que sí, viatjar
et fa més savi, però el savi... es queda a casa.
Fins que no entenguem que aquesta transformació, el canvi que tots busquem anant
de viatge, no requereix de viatjar perquè sigui possible, el turisme seguirà creixent. Vivim tots sota un imaginari en el qual estem
en contínua transformació. Aquesta exigència de novetat és la que demana l’arrel
del turisme. Cada cop més gent es pot permetre viatjar. Fins on arribarem? Doncs no
ho sé. He arribat a sentir que el turisme és
la indústria més gran del món després dels
sectors il·legals que totes les economies tenen. Governar aquesta transformació és
possible sempre i quan el disseny d’aquest
flux es faci abans de la seva arribada, sinó et
converteixes en un parc d’atraccions, com
ha passat amb el centre de Barcelona.
Potser aquest és un plantejament molt
apocalíptic. En societats molt poc
desenvolupades el turisme és una
benedicció...
R.S. —Sí. Jo vaig pensar en aquest tema en
la mesura que vaig fer una reacció contra
la reacció antiturística. Sóc una persona
que va néixer al centre de Barcelona, als
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anys 70. De petit jugava a futbol a la plaça
de la Catedral, quan no hi havia cap turista
i, per tant, sé perfectament de que parlo!
Per mi el turisme sempre ha estat una benedicció i l’associo al progrés de la ciutat.
Sempre hi he vist multitud de coses bones –que no vol dir que no tingui defectes
ni coses a millorar–, per exemple, la barreja i la multiculturalitat. Aleshores, per què
aquesta reacció anti-turística? En part per
la rapidesa del procés, però també perquè
s’han barrejat moltes coses. Per exemple,
l’augment dels preus dels pisos no és culpa del turisme. També caldria entendre
que el món ha canviat, aquesta idea de “la
meva ciutat” ha quedat superada. També
nosaltres viurem –si ja no és així– per tot el
món: les famílies estaran disperses per tot
el planeta. I això ens exigirà una obertura
de mires total.
C.P. —Tot i que que no podem fugir d’un fenomen així, a mi m’agrada pensar en el turisme no tan com un procés natural cap a
on el món ens porta, sinó com un projecte pensat des de certs sectors que tenen
molt clar quins són els seus interessos i
com expandir-los a nivell global. Això s’ha
de tenir clar perquè hem de poder negociar interessos comuns i no conformar-nos
en dir que estem obligats a viure amb el turisme que de sobte apareix a casa nostra.
No és així! Hi ha diversos models turístics,
des dels més intervencionistes als més liberals. Per tant, sense anar contra l’evolució del món –encara que sigui dissenyada,
no natural– cal fer front a aquestes cares
negatives del turisme–perquè en té moltes de positives: crea riquesa, és motor de
canvi, de transformació, etc. Però també
té molts riscos i perills, per exemple el de
canibalitzar el teixit comercial i, més profundament, la moral d’una societat, que
acaba al final més treballant pel de fora
que pel de dins. L’ideal seria un equilibri
entre les dues coses, perquè sinó sí que el
turisme pot desteixir molt valors, moltes
de les riqueses d’un lloc.
Sou moderadament optimistes. De totes
maneres, la visió negativa del fenomen
turístic existeix. Hi ha partits com la CUP
que parlen de “decreixement turístic”...
R.S. —No es pot utilitzar el turisme partidísticament. Evidentment el fenomen del
turisme té a veure amb la globalització i

determinada crítica del turisme de masses
ha acabat coincidint amb el sector turístic.
La proclama “anem a mantenir la marca
Barcelona” dels sectors alternatius, també la defensa qualsevol persona mínimament intel·ligent del propi sector. Per tant,
no hi ha aquesta dicotomia que s’intenta
fer veure. Del turisme sostenible en parla
tant gent crítica, com la pròpia Organització Mundial del Turisme.

—Hauríem de saber
trobar el punt
d’equilibri entre
una ciutat sana
psicològicament i la
capacitat d’acollir
la gran riquesa que
suposa el turisme
amb determinats sectors econòmics, però nosaltres també ens agrada viatjar
pel món!... Per tant, tractem el tema amb
tranquil·litat. Fa trenta anys la gent no venia a Barcelona, ara sí. Aquest és un tema
de debat que hauria de ser permanent, però s’hauria d’enfocar no en tercera persona –”els turistes”– sinó en primera persona, “nosaltres els turistes”. Sempre
parlem dels que venen i no parlem massa de què nosaltres també en som, de turistes. A tots ens agrada viatjar. Per tant
aquest és un fenomen que ens afecta a
tots. Siguem seriosos; no usem el turisme partidísticament. No creem expectatives que no es poden complir. De fet, ara
ja s’està veient que el turisme influeix, però no és el principal ingredient que fa pujar els preus dels pisos. Curiosament una

Estaries d’acord amb aquest plantejament?
C.P. —M’agradaria introduir la idea de la
capacitat de càrrega: totes les ciutats tenen calculada la seva capacitat d’absorció
turística en relació als espais públics i llits
possibles. Ara, al costat de la capacitat de
càrrega física, potser hauríem de dibuixar una capacitat de càrrega emocional.
Fa quatre anys el turisme va ser una arma
electoral, als barris hi havia pancartes en
contra, la gent es va arribar a sentir psicològicament amenaçada per aquest fenomen, per tant estic d’acord en no convertir el turisme en una arma electoral perquè
excites un sentiment de rebuig. També és
veritat que el preu de l’habitatge, la desaparició de comerços tradicionals, la moratòria dels hotels... aquest tipus de mesures
han contribuït a calmar aquesta mena de
pressió psicològica, quelcom que el barceloní necessitava. Cal trobar el punt d’equilibri entre una ciutat sana psicològicament i la capacitat d’acollir la gran riquesa
que suposa el turisme.
R.S. —A mi m’irrita la hipocresia i la doble
moral que hi ha en aquesta qüestió. Som
molt sensibles a l’hora de veure les amenaces que genera el turisme quan ens afecta
directament però no veiem les que creem
quan nosaltres viatgem. I, diguem-ho clar,
fem coses relativament semblant a les que
fan els que venen aquí. Per tant, ara queha baixat el to i l’animadversió, parlem del
tema a fons. Tot i que jo crec que va ser un
incendi provocat, més que un incendi real, per pugnes entre sectors. Ara toca parlar-ne, perquè efectivament l’impacte ambiental del turisme existeix. Per exemple:
parlem sempre de parar els creuers i no
parlem d’aturar l’ús massiu d’avions. Per
què? El que no té sentit és que pensem la
capacitat de càrrega de la nostra ciutat i
no parlem de la capacitat de càrrega dels
altres llocs, als quals nosaltres anem.
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De fet, en altres llocs del planeta, amb
una estructura social més feble, el
turisme encara pot ser més disruptiu, no?
C.P. —Cert. Qui treballa en un ressort de
luxe de qualsevol país no desenvolupat?
Qui està de gerent i qui fa de cambrer? Els
darrers són locals, amb poc guanys econòmics –encara que tinguin uns beneficis
més alts que anteriorment– i els primers
són estrangers. És cert que el turisme s’ha
convertit en un element de colonització i
d’expropiació de terres, riquesa, corrupció
política... Per tant no podem parlar només
de l’impacte dels “guiris pixant-se a les
Rambles” sinó que hem de sortir d’aquí.
Comparem-ho amb el moviment d’estudiants inspirats per Greta Thunberg, defensors del clima en clau global: la majoria de
mètodes de transport ens aboquen a més
crisis climàtiques. I ja no parlem del canvi social que representa! Aquesta setmana hem vist cua per pujar a l’Everest... El
turisme és la promesa de viure sensacions
que no tens a la teva vida normal; el moment sagrat que el capitalisme s’ha inventat per distreure’t. Hi ha diferents modalitats de practicar-lo que depenen en bona
mesura de la pròpia indústria. Aquesta
pot decidir si dona suport a iniciatives locals per a poder recuperar comerços, per
exemple, intentant integrar la sinèrgia que
aporta el turista. El turista té molta culpa perquè és molt irresponsable, però els
gestors encara en tenen més.
C.P. —És cert, es caricaturitza el turista de
masses –que mai som nosaltres–. Després
també hi ha la crítica al sector capitalista
però tampoc es parla massa de les alternatives. Al Tercer Món, per exemple, la idea
que “el turisme reverteixi en les comunitats locals”, quan arribem al Primer Món,
desapareix. És a dir, es fa una crítica paternalista al Sud i aquest discurs no es fa quan
ens referim aquí. És quelcom molt habitual en el món alternatiu: ser molt potent en
la crítica, però poc prepositiu. Per què no
creem un marc mental en el qual el turisme sigui gestionat per gent que cuidi el turisme, per empreses que es creguin en el
turisme responsable, però no de forma limitada, sinó com a actors preponderants?
Anem al terreny de les idees concretes, va.
R.S. —Cal admetre que som dins del sistema capitalista i dins d’això crear empreses

del territori amb valors per a aquest turisme sostenible, per exemple. Però tenir la
iniciativa, no esperar que surti; agafar el lideratge de tot això. I d’alguna manera fer
de contrapès a marques globals que tenen
un pes enorme i que no seran tan sensibles a segons què. Sobretot no limitar-se a
la crítica sinó generar l’alternativa. De fet,
hi ha una estètica de l’antiturista, encara
que viatja com el que més.
C.P. —Sí pensem en com generar un turisme sostenible i responsable, efectivament
hem d’obrir el focus. Empresa i administració han de treballar junts proposant
lleis que regulin diferents activitats, premiant amb segells que reconeguin les
activitats que s’estan duent a terme... i

— Per què no creem
un marc mental en
el qual el turisme
el gestioni gent
que el vol cuidar,
per empreses de
turisme responsable
i no les grans
multinacionals?

després prendre’s seriosament aquests
plans de desenvolupament que es fan des
de molts ajuntaments, però que finalment
queden en paper mullat per manca de capacitat política per tirar-los endavant. El
problema respecte la proposta d’en Roger
–dins del capitalisme– és que les forces
que operen dins el nostre entorn són molt
fortes i per això cal molta valentia i apostar fort, i pensar a llarg termini, sabent
que et sortiran molts enemics pel camí.
Tots vivim en aquest marc, qui ho negui és
un ingenu, i dins aquest marc cal jugar i intentar canviar les coses.
Anem tard en la reflexió de com hauria de
gestionar-se el turisme?
R.S. —Sí, però igual que en qualsevol altre lloc. El fenomen de la globalització és
un fenomen que requereix molta pedagogia. Part del creixement del populisme i
del proteccionisme, d’aquest resistencialisme, té a veure amb això: no haver explicat els avantatges i els desavantatges de la
globalització. Feia molta gràcia quan teníem les nostres empreses deslocalitzades
a la Xina produint a preu barat, però quan
venen ells a casa nostra a fer el mateix... ja
no ens agrada tant! Fa falta molta pedagogia per evitar que es creï una animadversió cap al de fora, cap al diferent... això sí
que és perillós.

C.P. —Si serveix de referència la participació dels centres d’investigació turística catalans en els grups d’investigació de l’Organització Mundial del Turisme no anem
tard. Sabem els perills i sabem els avantatges... igual que els altres països. Ara
bé, nosaltres, a diferència d’altres indrets,
hem viscut un creixement brutal del turisme en molt pocs temps. I això ens fa sentir molt insegurs, perquè és com si una
onada passés per sobre nostre. És veritat que caldria una mica de renovació general en tot aquest àmbit, sinó és difícil
fer un pas endavant, però les eines hi són.
El que estem és espantats. Sempre patim
per si “Barcelona mor d’èxìt”, quan Barcelona és un cas d’èxit... i el que digui que no
s’equivoca. Ara, però, l’èxit ha de ser gestionat per persones que no hagin gestionat la crescuda. Una nova onada de gestors. Ara l’objectiu ja no és portar turistes
a Barcelona, perquè ja estem entre les deu
ciutats més importants del món, ara toca
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—Ara toca
prendre’ns més
seriosament, deixar
de fer demagògia i
gestionar la riquesa
que ens aporta el
turisme fent que la
ciutat estigui més
tranquil·la
prendre’ns una mica més seriosament a
nosaltres mateixos, deixar de fer demagògia i gestionar la riquesa que aporta el turisme, fent que la ciutat estigui tranquil·la
R.S. —Jo de vegades m’imagino que la ciutat és com un senyor que obre una petita
botigueta pensant que tindrà molt pocs
clients i al final es troba que cada dia té una
cua molt llarga. I el botiguer està desesperat perquè no vol clients. Home, doncs, el
botiguer el que hauria de fer és ampliar el
negoci! O organitzar-lo diferent o oferir un
altre producte... però tenir clients és una
benedicció, per aquell que ha emprès el
negoci. Doncs el cas de Barcelona és una

mica així, perquè té molt d’èxit sense ser
capital d’estat. A més, cal tenir en compte que fa trenta anys no venia ningú aquí.
Paraven quatre autocars... no hi havia cap
mena d’interès. I ningú anava al mar. Els
europeus són els que ens han fet adonar
de la potència que té el mar. Hem de tenir
en compte que en aquells moments, per a
molts barcelonins, el mar començava a la
Costa Brava...
Per acabar, tornant al principi: quins valors
positius i negatius ha aportat el turisme a
casa nostra, en els darrers 25 anys?
R.S. —Jo penso que la majoria de coses que
ha aportat són intrínsecament bones: el
cosmopolitisme, la visió oberta, l’intercanvi cultural, aquest aire que Barcelona
té de ciutat moderna, tret que sobretot
se n’adona la gent de fora. El mestissatge,
que s’ha intensificat, tot i que ja era una cosa molt catalana: ens estimem molt a nosaltres mateixos però alhora sabem acollir. Ara, encara podem explotar molt més
l’oportunitat que suposa el turisme. Ser en
el rànquing de les ciutats més visitades del
món és una meravella. L’objectiu hauria de
ser: pensem el turisme en positiu treballant els efectes negatius.

C.P. —El turisme ha aportat moltes més coses bones que dolentes, però en destacaré
alguna de no massa bona, per equilibrar:

—El turisme a
casa nostra ens ha
ajudat a aprofundir
en el valor del
mestissatge, que
ja és una idea
molt catalana: ens
estimem molt però
sabem acollir
la por que s’ha generat contra el turisme
fa que la ciutat visqui aquest fenomen amb
una certa angoixa. Hi ha gent que pateix
diguem-ne existencialment perquè veu
amenaçada la seva conducta, el seu teixit
veïnal i comercial... i això és un efecte negatiu. Valors positius? El turisme aporta
una visió global del món, et col·loca al món
des d’una ciutat petita... Les persones de
fora ara venen tant a visitar-nos com a treballar i això ens ha donat un punt de ciutat emprenedora molt important. I, finalment, malgrat que pel meu gust la ciutat
encara és molt provinciana en aquest aspecte, el turisme també ens ha portat esdeveniments culturals de primer ordre.
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arrels
fundació
demana
ajuda

Arrels Fundació busca voluntaris que
vulguin col·laborar en el recompte de
persones que dormen al carrer, que es
portarà a terme la nit del 12 de juny.
L’objectiu és disposar per quart any
consecutiu d’informació útil per afrontar
la problemàtica del sensellarisme i, per
això, fan falta 700 persones que puguin
participar en aquesta acció entre les 22h
i les 5h de la matinada.

la lluita
contra les
‘fake news’

El Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya (CCMC) i el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) han
acordat lluitar contra les fake news
relacionades amb la salut, per un bon
tractament informatiu sobre temes de
medicina i salut, així com també sobre
l’enfocament publicitari correcte dels
productes sanitaris i dels serveis que
ofereixin els professionals de la salut.

l’oci com
a teràpia
de curació

El parc d’atraccions PortAventura vol
posar en valor l’oci com a part del
tractament mèdic d’infants amb
malalties greus. I amb aquest objectiu
obrirà aquest proper setembre un espai
pioner de 9.000m2 destinat a acollir a
nens i nenes i les seves famílies per tal
que puguin fer una estada al parc d’una
setmana que serveixi com a part de la
teràpia de recuperació.

els dilemes
ètics de la
quàntica

Barcelona ha estat la ciutat pionera en
plantejar els dilemes ètics de la
tecnologia quàntica amb la creació de
Quantum Ethics, entitat impulsada a
partir de la catalana Quantum World
Association. I és que tot i que l’aplicació
d’aquesta tecnologia pot fer possible el
desenvolupament d’àmbits com la salut
o l’enginyeria, també pot atorgar a qui la
domini un poder mai vist.
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Per què hem de
ser feliços?
La felicitat és una emoció
no momentània que
tothom anhela i busca.
Però quin tipus de
felicitat desitgem? La
societat de consum ens
obliga a ser feliços?
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Opinió
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“La felicitat no
és un dret”
Victòria Camps

Xavier Guix
Sobre la
felicitat

“La felicitat és un bé
molt lucratiu”
Edgar Cabanas
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Anna Ramis
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Dibuixant sobre el tema

Toni Batllori
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VICTÒRIA CAMPS
Filòsofa i autora de La búsqueda de la felicidad (Arpa, 2019)

“La felicitat
no és un dret,
però sí que
ho és la seva
recerca”
La catedràtica emèrita de Filosofia Moral
i Política de la Universitat Autònoma de
Barcelona afirma que l’obtenció de la felicitat
ha de ser un esforç personal i col·lectiu i ens
ofereix algunes pistes per aconseguir-la.

Maria Coll / Fotografies: Sergio Ruiz
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M

entre conversem amb la
filòsofa Victòria Camps
la pluja mulla amb força
els carrers de Sant Cugat. No és un dia, climatològicament parlant,
gaire esperançador, optimista... o feliç. O potser sí? Precisament ens
trobem amb la catedràtica emèrita de Filosofia
Moral i Política de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) perquè acaba de publicar
el llibre La búsqueda de la felicidad (Arpa
Ediciones, 2019) –un recorregut pels principals autors que han abordat aquest tema des d’Aristòtil fins a Aldous Huxley– i
volem que ens expliqui què és la felicitat i
per què hem de ser feliços.
La felicitat és un terme molt subjectiu.
Segons vostè, què és la felicitat?
Com fan alguns filòsofs, només és possible
definir el concepte de felicitat d’una forma
molt abstracte. Alguns grecs, per exemple
Aristòtil –el primer en parlar d’aquest tema–, identifiquen la felicitat amb “la vida
bona”. Ser feliç no és buscar riquesa o èxit,
sinó viure una vida virtuosa. Aquesta identificació de la felicitat amb l’ètica perdura
al llarg de tota la història del pensament
perquè es considera –crec que amb raó–,
que malgrat tots busquem la felicitat s’ha
de prendre a buscar-la i això és un esforç
personal, però que també necessita d’un
cert suport extern. La felicitat està molt
vinculada a la llibertat –per això tothom
veu la felicitat a la seva manera–. Podríem
definir la felicitat com la llibertat de poder
escollir la forma de vida que més ens agradi però amb la garantia de poder complir
aquesta forma de vida. I per això necessitem un cert suport col·lectiu. La felicitat
no és un dret, però sí que ho és la recerca
de la felicitat.
Ara anirem desgranant tots aquests
conceptes que ha posat sobre la taula...
Per començar, la felicitat és més un camí que un instant?
Sí, sense dubte. Al llarg de la vida tots
identifiquem moments espontanis de felicitat, però la felicitat és un estat d’ànim,

l’anhel d’una vida plena, una recerca que
es produeix al llarg de la vida d’una persona. Mentre que la infelicitat és la pèrdua
del desig de continuar vivint.
Els moments de debilitat no comptem?
És evident que de vegades un es pot sentir
millor o pitjor amb si mateix i amb els altres. Per això al llibre parlo molt de l’amistat i de la mort –la desaparició dels altres–,
perquè per ser feliços també necessitem
dels altres. La felicitat és un aprenentatge perquè la condició humana és limitada i la vida està plena de desenganys, de
frustracions... i totes aquestes coses les
hem d’aprendre a gestionar per mantenir
aquest estat d’ànim que és la felicitat.
Vostè afirma “la felicitat és un aprenentatge”, però ens eduquen per ser realment feliços?
La felicitat puntual és la que veiem en la
publicitat i en la vida basada en el consum.
En aquest context ens ofereixen moltes
coses i totes presentades com a grans ocasions de felicitat. Ens eduquen per ser feliços? En la mesura que l’educació ens diu
que no s’ha de fer cas exclusiu d’aquestes
ofertes procedents d’un model basat en
el consum, doncs sí. Encara que no ens ho
diguin directament, el missatge correctiu
de l’educació és: viure bé no vol dir consumir més.
Hi haurien estratègies viables per assolir la felicitat?
Jo estic bastant en contra dels llibres d’autoajuda i d’aquelles obres que volen donar
receptes i consignes per assolir la felicitat
perquè la seva ajuda és externa. Si partim
del supòsit que cadascú ha de trobar la felicitat a la seva manera, l’ajuda vinguda de
fora li serà molt poc satisfactòria. Insisteixo, la recerca de la felicitat és un aprenentatge personal i individual i s’ha de fer al
llarg de la vida.
En el llibre vostè parla de la felicitat en
l’etapa de la vellesa i, inclús, davant de
la mort. Es pot ser feliç també en els
darrers moments de la vida?
Encara que considerem que una vida curta és una vida frustrada perquè no ha tingut la plenitud que hauria pogut tenir,

afrontar el tram final de la vida amb felicitat és el més difícil. Hauríem de pensar
que és una satisfacció arribar a l’edat de
la vida en què comença la decadència creient que aquesta ha estat plena. Aquesta
és la preparació per la felicitat que hauríem detenir: construir coses que ens satisfacin, però al mateix temps adquirir recursos per quants ja no tinguem possibilitat
per construir-ne.
Quin tipus de recursos?
Jo aposto per la felicitat de la cultura. Tot
el que representa la cultura: la literatura,
la poesia, l’art, la filosofia... és un recurs
per una època en què ja no tenim gaires
recursos. En aquesta època penses que ja
no ets la d’abans, que ja no pots iniciar res
nou, però, en canvi, t’has acostumat a gaudir d’una sèrie de recursos culturals que
són molt bons, útils i necessaris en aquesta etapa final.
Un dels grans mals d’aquesta societat
és la solitud.
Saber viure sol també és un aprenentatge, però no oblidem que la felicitat és una
feina individual i col·lectiva. Sense amics,
sense afecte, pensant exclusivament amb
un mateix... segurament és molt difícil, per
no dir impossible, aconseguir la felicitat.
Per això forma part de la felicitat lluitar
contra la solitud en què es veuen abocades moltes persones al final de la seva vida, però, al mateix temps, aquestes també han de fer un procés de preparació per
afrontar aquest període.
La felicitat és individual i és col·lectiva,
però quina responsabilitat tenen les administracions en el fet que els ciutadans
siguin o no feliços?
El valor de la cura dels altres és molt important en aquest moment. Primer es va
introduir en el món sanitari, però ara també s’està introduint a la vida pública. Tenir
cura dels altres és una obligació tant dels
poders públics com de les persones. La canadenca Joan Tronto, autora del llibre Caring democracy (Democràcia cuidadora),
assegura que l’obligació dels poders públics és “reconèixer necessitats i repartir
responsabilitats”. Una frase que m’agrada
molt. L’administració ha de reconèixer les
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necessitats, però després no val dir que algunes d’aquestes són purament privades
i, per tant, cada persona hi ha de fer front
com bonament pugui perquè totes les necessitats, en el fons, tenen una dimensió
pública i política. I aquesta responsabilitat
s’ha de repartir.
A l’inici de la conversa deia: “La felicitat
no és un dret, però sí la recerca de la felicitat”. Com a ciutadans tenim garantit
aquest dret?
Aquesta idea està extreta de la Declaració d’Independència dels Estats Units, que
comença dient: “Sostenim, com a evidents
per si mateixes, les següents veritats: que
tots els homes són creats iguals, que són
dotats pel seu Creador de certs Drets inalienables, entre els quals hi ha el dret a la
Vida, a la Llibertat i a la recerca de la Felicitat”. L’Estat ha de garantir les condicions perquè els seus ciutadans puguin buscar la felicitat, però no ens ha de garantir
la felicitat.
Es pot calcular el nivell de felicitat d’un
estat o d’una població?
Ara ho hem de mesurar tot. Si no tenim indicadors sembla que els conceptes se’ns
escapen i no els podem objectivar. De fet,
els rànquings de felicitat dels països els
van iniciar amb molt bona intenció els filòsofs utilitaristes, com per exemple Jeremy
Bentham. L’objectiu era alertar que la finalitat de la legislació era fer justícia, la qual
cosa, segons ell, significava procurar que la
majoria de la població tingués el màxim de
felicitat que pogués aconseguir. Ell pensava que la felicitat era mesurable i que s’havien d’aprovar lleis que permetessin augmentar aquest nivell de felicitat.
I el suposat grau de felicitat d’un país
quina relació tindria amb el seu nivell
de benestar?
Les llistes actuals de felicitat es fan en relació amb el Producte Interior Brut (PIB)
dels països, però hi ha molts crítics respecte aquesta manera de mesurar perquè és molt simplista i reduccionista afirmar que els països amb el PIB més alt són
els més feliços. També s’hauria de tenir en
compte què pensa i com se sent la ciutadania de cada país i això ja és més difícil de

“El nivell de felicitat
d’un país o d’una
població és difícil
de mesurar perquè
si, a través d’una
enquesta, a una
persona li preguntes
si és feliç, tothom
et dirà que sí.
Generalment, la gent
no diu obertament
que és desgraciada”

saber: perquè si, a través d’una enquesta, a
una persona li preguntes si és feliç, tothom
et dirà que sí. Generalment, la gent no diu
obertament que és desgraciada.
Això vol dir que en aquesta societat la
infelicitat està mal vista... Però, els moments d’infelicitat, no serien educatius
també?
El filòsof alemany Odo Marquard té un llibre que es titula La felicidad en la infelicidad, en qual dona voltes a aquesta idea.
També diversos pensadors han volgut
destacar un tipus de vida que ningú identificaria amb la felicitat. La capacitat de revertir les emocions i convertir la tristesa
en alegria, com propugna Spinoza, també
és un art que s’ha d’aprendre.
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Vol dir que la infelicitat no demana menystenir els moments tristos...
No, en absolut. La realitat és de vegades
un cúmul de desgràcies que es poden superar. Això és una cosa molt estoica, encara que en ocasions aquest pensament
es basi en la resignació. Sèneca arriba a
dir que davant la mort d’un fill, cal fer com
si no passés res. I tampoc seria això! En
aquest sentit buscar la felicitat no és obviar la desgràcia, sinó aprendre a confrontar-la. Perquè a la vida hi ha moltes coses
que depenen de nosaltres, però també algunes altres que no podem canviar.
La felicitat s’ha convertit en una eina de
màrqueting?
Sí, la publicitat instrumentalitza la felicitat. Una anàlisi de diversos anuncis publicitaris demostra que la majoria de productes s’oferten com a ocasions de felicitat.
Una felicitat momentània. Per exemple,
l’instant que no fem esforços per netejar
gràcies un producte meravellós.
La societat actual ens obliga a ser
feliços?
Aquesta també és una altra tesi bastant
generalitzada en els darrers anys: vivim en
una societat en la qual és necessari i obligatori ser feliç. Per exemple, ara les empreses i les escoles intenten que els seus
treballadors i alumnes, directe o indirectament, siguin feliços. Aquesta, però, no és
la mena de felicitat a la qual hauríem d’aspirar. Aquest tipus de felicitat –estar content– només fa que aquells que ens governen estiguin tranquils.
Com podem aprendre a distingir entre
la felicitat momentània i la felicitat basada en una vida virtuosa?
Quan Aristòtil escriu Ètica ja diu que “la finalitat de la vida humana és la felicitat” i
que tothom la busca. Ara bé, no tothom la
busca bé, ni en els mateixos llocs. De fet,
aleshores, alguns ja buscaven la felicitat
en el consum. Un dia, Sòcrates, passejant
pel mercat, comenta: “Quantes coses ens
ofereixen que no necessitem”, en referència a un tipus de felicitat molt supèrflua.
Una frase molt actual...
De fet, els filòsofs més hedonistes, com és

el cas d’Epicur, tenen un discurs molt auster. Aposten per prescindir per tot allò que
no és necessari.
Ja n’ha citat alguns, però amb quins altres valors la felicitat està relacionada ?
Amb tots. La felicitat està vinculada a l’ètica i l’ètica és un conjunt de valors. Quan els
grecs parlen de les virtuts com a conjunt
de valors es refereixen a la prudència, a la
justícia, a la temprança –una valor absolutament anacrònic avui, però fonamental:
saber no sobrepassar-ne ni per excés ni
per defecte i no intentar satisfer els desitjos de forma immediata–, etc. Si els valors
acaben convertint-se en un hàbit, que seria allò desitjable, arriba la felicitat.
A l’inici ha citat la llibertat.
Sí, la felicitat també està molt vinculada a la llibertat, especialment després de

“La felicitat està
vinculada a l’ètica i
l’ètica és un conjunt
de valors. Quan els
grecs parlen de les
virtuts es refereixen
a la prudència,
a la justícia, a
la temprança...
Si els valors es
converteixen en
un hàbit, arriba la
felicitat”

la modernitat. En això hi ha una evolució.
Mentre el món democràtic grec (segle V
aC) relaciona la vida excel·lent, millor i feliç amb el servei als altres i el món medieval, més teològic i religiós, identifica la felicitat en una vida més consagrada a Déu,
la modernitat, en canvi, demana la garantia de la llibertat –tothom ha de poder fer
el que vulgui amb la seva pròpia vida i buscar la felicitat a la seva manera–. Això sí,
sempre respectant la llibertat i la felicitat dels altres. Ara bé, quan ens adonem
que perquè hi hagi llibertat i felicitat per a
tothom és necessària la igualtat, aquesta
també queda vinculada a la solidaritat i a
la fraternitat.
Per tant, les persones que no entren
dins dels cànons que considerem una
conducta ètica (un corrupte, un delinqüent...) poden ser felices?
Aquest és un gran tema. Alguns sofistes
retreuen a Sòcrates que tot el que està dient és mentida. És dir, no és veritat que la
gent que s’esforça per viure bé i ser justa
sigui la més feliç. El tirà és un dèspota, un
intemperant i fa el que vol i, malgrat això, si
les coses li surten bé és feliç. Amb aquest
exemple volen desmentir el missatge que
la “vida justa és la vida feliç”. I, de fet, és difícil refutar-los. Només és possible si es té
en compte la “por del tirà”. Mentre les coses van bé, el tirà pot ser feliç perquè no
té remordiments, però segurament sempre viurà amb l’angúnia de perdre tot allò
que ha aconseguit de forma deshonesta i
poc cabal o de ser penalitzat. I això posa en
dubte la felicitat.
Això vol dir que la felicitat absoluta no
existeix?
No, la felicitat absoluta no existeix i per això el recurs a l’altra vida potenciat per diverses religions ha estat permanent al
llarg de la història. Davant el dilema –la
mala persona també pot ser feliç perquè
les coses li van bé– la religió té una resposta: a l’altra vida ja s’ho trobarà! Això arriba
fins a l’actualitat. Per exemple, els filòsofs
més racionalistes, com per exemple, Kant
no diuen que hem de ser bons per ser feliços, sinó que hem de ser bons per ser “dignes” de ser feliços. És a dir, la felicitat només es pot aconseguir en una altra vida en

la qual totes les condicions de l’existència
humana desapareixen.
Aquest repàs per la història demostra
que la felicitat és una tema que sempre
ha preocupat els filòsofs...
Sí, però sempre de forma tangencial. Hi ha
pocs llibres filosòfics que només parlin de
la felicitat. Malgrat no existeix un tractat
filosòfic sobre la felicitat, el tema és recurrent perquè la pregunta pel sentit de la vida, és la pregunta per la felicitat.
Vostè es considera una persona feliç?
No del tot. Sempre queda alguna cosa.
Però em sento afortunada: he pogut fer
el que he volgut, he treballat en el que
m’agrada, tinc un conjunt d’afectes, tinc
família, tinc amics... Com deia abans no es
pot aconseguir la felicitat absoluta. A més
és necessari no aconseguir-la per així seguir en el camí de la recerca.

la catedràtica
emèrita de
les virtuts
Victòria Camps (Barcelona, 1941) és
considerada com una de les grans
filòsofes del país. La seva trajectòria
acadèmica és dilatada. Ha ocupat el
lloc de vicerectora, professora i
catedràtica d’Ètica i Filosofia del
Dret Moral de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Ha
participat en els comitès ètics de
l’Hospital del Mar, de l’Hospital de
la Vall d’Hebron i de la Fundació
Esteve de Barcelona. Fora de l’àmbit
universitari, va ser senadora pel
PSC-PSOE a les eleccions generals
espanyoles de 1993 com a independent. En l’actualitat és membre del
Comitè de Bioètica d’Espanya,

presidenta de la Fundació Grifols i
membre del Consell de Redacció de
la revista Isegoría que publica
l’Institut de Filosofia del Consell
Superior d’Investigacions
Científiques i membre del Consell
d’Estat. Entre les seves obres es
destaquen: La imaginación ética
(1983), Virtudes públicas (1990) -Premi
Espasa d’Assaig-, El siglo de las
mujeres (1998), Creer en la educación
(2008), El gobierno de las emociones
(2011) -Premi Nacional d’Assaig,
2012-, Breve historia de la ética (2013)
i Elogio de la duda (2016). En aquests
moments acaba de publicar La
búsqueda de la felicidad (Arpa, 2019).
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xavier guix

Psicòleg i director de l’espai Sinàptic

SOBRE
LA FELICITAT

C

onfesso que la invitació a escriure algunes reflexions sobre la felicitat, de cop m’ha abocat
a una certa mandra. Creia que amb el pas del
temps aquest concepte quedaria somort, acceptat com un propòsit ben intencionat, un
desig que descriu un estat de benestar interior generalment passatger, relacionat amb
allò que vivim i no pas com un imperatiu categòric. No existeix l’obligació de ser feliç.
Pot esdevenir una actitud escollida o el resultat d’una conjunció favorable on sembla que
tot està bé: tot d’una em trobo sentint-me feliç. És clar, que tot dependrà de com conceptualitzem la felicitat. I d’aquí ve el debat inacabable que
és el causant de la meva mandra.
Si ens fan la pregunta: vols ser feliç?, la majoria respondrem amb: un sí, i tant! A continuació però apareixeran els matisos. Què entenem per felicitat? De quina
felicitat parlem? Què fa feliç? Amb la felicitat passa com
amb el concepte ‘temps’, que tan simpàticament va descriure Agustí d’Hipona: “Si ningú m’ho pregunta, ho sé;
però si intento explicar-lo, no ho sé”. Intentar explicar
què és la felicitat i que sigui acceptat universalment és
una tasca a la qual no em sento cridat. En canvi, puc observar certes pràctiques, actituds i creences que aporten
una mica més de llum.
Les referències a la felicitat sembla que descriuen,
d’entrada, un estat intern de la persona que es manifesta com a absolut. La felicitat no està feta de miques,
de breus moments, d’emocions passatgeres o d’un

sentimentalisme provocat per una situació puntual. És una alegria plena i alhora serena. Un estat de pau en el qual no hi manca res. Sovint es descriu com a plenitud. D’aquesta manera ja es
perfilen els tres indicadors que ens caldrà esbrinar: si la felicitat
depèn de factors interns o externs; si es tracte d’un fenomen permanent o impermanent i si s’esdevé una experiència relativa o de
completesa.
No caldrà esprémer gaire els arguments per acordar que la
felicitat no pot dependre de factors externs. Si hi ha dependència d’allò que passi per ser feliç, o d’allò que es té o es deixa de
tenir, tot esdevé impermanent i relatiu. Vista així la felicitat no
passa de ser una estona, un sentiment puntual, generalment vinculat als esdeveniments. Vista així, la felicitat és més aviat un resultat. Depèn de diverses coses. Si guanya el teu equip, si els fills
ens donen una alegria, si ens lliurem d’un malestar angoixant...
Per això de sempre s’ha dit que la felicitat és l’alleugeriment dels
nostres malsdecaps. És a dir, som feliços quan no hi ha por. O, dit
d’una altra manera, entre por i por s’inclou alguna estona de feliç serenor.
Tot i així, no faríem bé de menystenir els factors externs, perquè algunes experiències sembla que acaben per ser necessàries
si aspirem a un bona felicitat. Em refereixo en concret a la nostra
capacitat relacional, a l’amistat, la bona companyonia, la sexualitat. Sentir l’escalf dels altres és el millor antídot contra la solitud.
Ni que sigui com a fet comparatiu, som més feliços junts que sols.
Enmig dels factors externs també hauríem d’incloure les
nostres expectatives. L’ésser humà és expectant per naturalesa. No vivim enrere, sinó orientats cap al futur. Voldríem que les
coses fossin com volem que siguin, les voldríem controlar, i així
generem expectatives. La mort recent de l’Eduard Punset, m’ha
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retornat la idea que la felicitat es troba en l’avantsala del
que creiem que ens farà feliços, és a dir, som més feliços
en l’expectació que en la consumació. Mentre esperem
aquell viatge programat es genera una il·lusió que podria
no coincidir amb les incidències reals en el moment de realitzar-lo. Aquesta felicitat es metaforitza amb allò de la
pastanaga. Acabem per dependre de que ens posem la
pastanaga al davant per sentir-nos més motivats.
Si atenem als factors interns, haurem de fer una nova distinció: si entenem per intern allò que sentim, o bé
allò que som capaços de generar en nosaltres. Allò que
sentim és un producte de les nostres memòries emocionals i formacions inconscients. Hi ha una gran mecànica en els hàbits emocionals, que vol dir que “ens acostumem a sentir d’una manera”, existeix un perfil emocional
que ens distingeix. Ara bé, aquest perfil no és una estructura psíquica inalterable, sinó fruit dels nostres temperaments i la forma en què hem aprés a reaccionar davant
dels esdeveniments de la vida. En això hi té molt a veure
els models familiars que han contribuït a donar forma als
nostres paisatges afectius. Les emocions no són meres
respostes adaptatives, sinó també construccions més
socials del que podem imaginar.
Si la felicitat la fem dependre de com ens sentim, i
com ens sentim té molt a veure amb els esdeveniments
que vivim, tornarem al cap del carrer. Sentiments efímers, impermanents. Tampoc hi ha felicitat duradora si
la fem dependre exclusivament d’allò que sentim. Vist així la felicitat seria cosina germana de l’alegria, de l’entusiasme i fins i tot de l’exaltació, com quan toca la rifa de
Nadal. Aquesta felicitat, ho és des de l’estat d’ànim. I res
puja i baixa tant com els nostres ànims.
Tot canvia si, més enllà dels nostres estats d’ànim,
som capaços de generar-nos les condiciona mentals i
emocionals que ens convinguin. Sembla estrany això que
dic, perquè molta gent creu que això no ho pot fer, que
no depèn d’ella. Accepten que sóc víctimes del seu sentir. I admeto, certament, que algunes vegades ens sentim
“segrestats” pel nostre sistema límbic que, en grau d’elevada intensitat no ens permet fer altra cosa que atendre
les seves manifestacions. Però això s’esdevé excepcionalment i no com a norma. Per sort, podem optar pels designis de la nostra voluntat.
Arribats a aquest punt, ja podem entreveure que la
felicitat té molt a veure amb el nostre determini, amb
la capacitat de decidir deliberadament allò que volem.
D’aquesta manera, la felicitat esdevé una actitud vital,
una decisió que entrena la nostra ment a escollir ser feliç,
enlloc d’amargar-se la vida. Podem optar per una actitud
de gratitud i il·lusió pel propi fet de viure, com també podem optar per veure-hi els obstacles i les mancances que
ens fan patir. Quina tria ens farà més feliços?
Fins ara he delimitat alguns aspectes que poden ajudar a reflexionar sobre la felicitat:
- La felicitat és majorment un resultat, segons els esdeveniments externs.

- La felicitat és l’alleugeriment dels nostres mals de caps.
Som feliços en absència de por o patiment.
- Som més feliços junts que sols.
- La felicitat es troba en l’avantsala de la felicitat.
- La felicitat és un estat d’ànim, similar a l’alegria o a
l’entusiasme.
- La felicitat com a actitud vital, és una decisió deliberada: trio ser feliç
Ens queda un darrera mirada. I mai millor dit perquè
es tracte de la mirada contemplativa. Dels tres indicadors descrits anteriorment, només l’experiència de plenitud interior permet una experiència que depengui de
la nostra interioritat, que es manté permanent i es manifesta amb completesa.
Aquesta és l’experiència que han descrit les persones
que han explorat dins seu, que han après a acollir el que
es manifesta més enllà dels seus capteniments i els seus
ànims. Som una relació amb nosaltres mateixos, i és en
aquesta relació on desvetllem allò de més profund i autèntic que hi ha en nosaltres. Quan el que ens mou és la
bellesa, el bé i la veritat tota felicitat és possible. I sempre
hi és. Sempre està disponible i ho omple tot.

Xavier Guix és psicòleg i director
de l’espai Sinàptic de Granollers,
grup de recerca i formació de
l’autoconeixement

“La felicitat no està
feta de miques, de
breus moments,
d’emocions
passatgeres o d’un
sentimentalisme
provocat per una
situació puntual. És
una alegria plena i
alhora serena. Un
estat de pau en el
que no hi manca res”
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edgar cabanas

“La felicitat és un
bé molt lucratiu”
Aquest doctor en Psicologia i professor de la Universitat
Camino José Cela acaba de publicar conjuntament amb
Eva Illouz, Happycracia (Paidós).

LAURA CERA
La felicitat és la meta a la qual tots hauríem d’aspirar?
La idea que la felicitat és l’aspiració natural de tots els humans és un dels missatges
que més ha quallat en els darrers anys. Jo,
però, això ho poso en dubte. Per una banda, la idea que la felicitat sigui una aspiració natural de l’home, una idea justificada
per camps de la ciència com la psicologia
positiva; i, per altra, critico la procedència
d’aquest discurs, molt vinculat amb la cultura nord-americana.
Si la felicitat no és “una aspiració natural” de l’home, què és?
Personalment no tinc una resposta clara i
aquest és un dels problemes del tema: no
existeix un consens sobre la seva definició.
Actualment, els defensors d’aquest discurs dominant asseguren que la felicitat
és una elecció personal, un estat emocional que es pot aprendre, ensenyar i exercitar a través de tècniques i guies sempre de
tipus psicològic i sempre a través de productes que alimenten allò que nosaltres
anomenem “la gran indústria de la felicitat”. Per a ells la felicitat és una qüestió purament individual. Aquest és un missatge

sobre la felicitat que actualment n’ha silenciat molts altres i que moltes persones i
institucions segueixen.
Aquesta “indústria de la felicitat” controla les nostres accions i la nostra forma de pensar?
La paraula ‘control’ no l’hem de concebre
com una imposició, com una cosa externa, ja que aquesta “indústria de la felicitat” creix amb la nostra col·laboració; nosaltres també ens hi entreguem. És a dir,
aquest discurs no funciona a través de la
imposició, sinó de la persuasió, ja que suposadament té una base científica. Aquest
missatge se sustenta en la idea que existeixen unes claus per assolir una felicitat i que
estan a disposició de qualsevol. D’aquesta
forma els ciutadans contribuïm a la promoció d’aquests productes amb l’esperança que solucionin els nostres problemes.
I no és així...?
No, perquè esperem que aquests productes que prometen la felicitat ens solucionin problemes que en realitat són estructurals. Per exemple busquem fórmules per
reduir l’estrès a la feina quan això no és un
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problema individual sinó estructural, ja
que segurament darrera de l’ansietat hi ha
unes condicions laborals precàries. L’actual idea de felicitat passa per intentar convèncer-nos que aquesta arriba a través
d’una correcta gestió de les nostres emocions, actituds, pensaments... i que darrera no hi ha causes de tipus estructural, social o econòmic.
Qui forma part d’aquesta indústria?
És una indústria molt àmplia que va des
dels professionals del desenvolupament
personal (coachs), els escriptors de literatura d’autoajuda, empreses informàtiques
que creen aplicacions mòbils amb exercicis pensats per ajudar a incrementar la
nostra felicitat i la nostra motivació amb
la voluntat de ser més productius, més saludables i tenir més relacions personals, i
fins els psicòlegs seguidors de la psicologia
positiva que alimenten el mercat de la formació fent cursos a institucions, entitats,
hospitals, escoles, etc. Però n’hi ha molts
altres!
Per tant, podem dir que la felicitat avui
és un negoci?
Sí, sens dubte. La felicitat és un negoci perquè el capitalisme del segle XXI ha generat
tota una economia de la felicitat. La felicitat avui s’ha convertit en el producte estrella d’una sèrie de productes de caràcter
psicològic, generalment productes molt
barats de produir –poden ser petites guies, consells, dinàmiques o fins i tot reculls
d’aforismes– i que generen una alta rendibilitat. Un exemple d’això és Mister Wonderful, marca que es presenta com “una
botiga de productes feliços pensats per
alegrar el personal” i que a partir de petits
aforismes s’ha convertit en una empresa
enorme. La felicitat és un producte de consum que a nivell global genera una quantitat d’ingressos milionaris.
La felicitat és un producte tan estrella
que no sé si podríem acabar afirmant
que la felicitat avui és un estil de vida?
No en tinc cap dubte. En aquest moment
ja no hem de concebre la felicitat com una
emoció sinó com un estil de vida. Un estil de vida tremendament obsessiu amb
un mateix, un estil de vida que genera

happycondríacs –com els anomenem la sociòloga Eva Illouz i jo, els dos autors del llibre–. De fet, darrera aquest discurs de la
felicitat s’amaga la idea que tothom necessita posar un expert de les emocions i de la
felicitat a la seva vida, potser perquè ho està passant malament i, per tant, ha de remuntar o potser perquè, malgrat sentir-se
bé, un sempre pot millorar el seu grau de
benestar emocional. En aquest sentit, a
diferència de molts altres, la felicitat és
un bé molt més lucratiu, ja que no té fi, és
insaciable.
Mai deixem de buscar la felicitat...
És molt difícil establir quan una persona
és realment feliç i, per tant, quan ha de deixar de buscar la felicitat. Generalment es
diu que la felicitat no és un estadi final sinó un procés. Però quant dura aquest camí? Aquells que són feliços treballen per
mantenir-la, els que estan satisfets pensen que encara ho podrien estar una mica més, els que no ho són ho volen ser, etc.
Sigui com sigui, molts estan enganxats a
aquests productes i tècniques de consum
vinculats amb la felicitat.
Vostè afirma que la “felicitat és avui un
regal enverinat”...
Sí, perquè no està clar que la recerca de
la felicitat sigui una contribució al nostre propi benestar, sinó més aviat una legitimació de la mateixa idea de felicitat, és
a dir, una aportació perquè aquesta idea
de la felicitat continuï girant i girant i generant beneficis. No és segur que aquesta idea de felicitat aporti beneficis personals, però sí que és evident que no aporta
beneficis socials. Aquesta idea de felicitat
només defensa el missatge de què podem
fer nosaltres per nosaltres mateixos, però
no inclou els altres. Sota aquest discurs de
la felicitat tot allò que té a veure amb qüestions econòmiques, polítiques o socials està molt desdibuixat.
Per què tenim aquesta necessitat de ser
feliços? Fugim sistemàticament de les
coses negatives?
Intentem evitar les coses negatives perquè igual que ens diuen que la felicitat és
una elecció, el sofriment o la part negativa
de la vida també ho és. D’aquesta manera

“En aquest moment
ja no hem de
concebre la felicitat
com una emoció
sinó com un estil de
vida. Darrera aquest
discurs s’amaga la
idea que tothom
necessita un expert
de les emocions a la
seva vida”
pensem que una persona que pateix, en
certa manera, és culpable de sentir-se així. És a dir, si existeixen unes claus per obtenir la felicitat i algú no les fa servir és culpa seva. Per tant, se’l responsabilitza del
seu propi malestar. Per això diversos estudis afirmen que avui declarar públicament
que un no és feliç s’ha convertit en una vergonya, un atemptat contra la nostra pròpia autoestima.
Un infeliç és algú que no sap gestionar
les seves pròpies emocions.
Sí. A més, s’ha imposat un discurs que polaritza les emocions i que les classifica en
positives i negatives, quan, en realitat, les
emocions per si mateixes no són ni una cosa ni l’altra. Per exemple, la ira és negativa? Depèn del context. Moltes vegades la
ira ens empeny a reparar injustícies, a mobilitzar-nos políticament, a lluitar contra
les injustícies, etc. Per tant, és positiva. Per
tant, quan aquest discurs de la felicitat diu
que algunes emocions són negatives en realitat el que fa és despullar aquestes emocions de la seva funcionalitat política i
social.
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Per què hem de ser feliços?

ANNA FORnÉS

Directora de la Fundació Factor Humà

E

hem de ser
feliços a la
feina?

l 2011 l’ONU va declarar la cerca de la felicitat
com un objectiu humà. I penso que sí, que és
un bon motor vital ser feliç, o si més no, intentar-ho. La feina omple una part important de la
quotidianitat. És per això que sempre he considerat que aconseguir ser feliç a la feina també té
rellevància amb un però: mentre la feina no sigui
el motor més important amb diferència a la resta d’àmbits de la vida. Els darrers anys s’han fet
múltiples articles que parlen de la felicitat a la
feina i els experts/es la vinculen amb diferents
factors causals com la intel·ligència emocional,
el compromís individual i la implicació envers
l’organització, la resiliència, el treball des del sentit, el clima laboral, les relacions laborals i la coresponsabilitat.
Més que utilitzar el terme felicitat prefereixo parlar
de benestar. Considero que aquesta és una responsabilitat compartida de les persones i de les organitzacions. Per
aconseguir canvis en aquest sentit s’han de treballar en
paral·lel les dues dimensions. No hi ha una recepta de validesa universal, ja que cada persona i cada organització,
a partir d’una consciència del punt de partida, necessiten
comprometre’s i aplicar accions concretes de canvi en la
direcció desitjada. I un avís als més pragmàtics: treballar la
dimensió de la felicitat laboral pot proporcionar avantatges competitius en aspectes com la productivitat i l’atracció –fidelització del tan anhelat talent–.
Darrerament m’està inspirant força en David Tomàs,
CEO de Ciberclick. He pogut gaudir d’alguna conversa
amb ell i tant allò que hem compartit com el que li he sentit explicar m’arriba. Ell diu que la seva voluntat de crear
l’empresa més feliç del món va començar el matí que va

comprovar que no li venia de gust anar a l’empresa que ell
mateix havia fundat. I jo, que procuro aprendre dels referents, el segueixo ben de prop.
En recents conferències explica les deu lliçons sobre
felicitat a l’empresa que ha après de La Fageda, un altre
dels meus referents.
- El treball és fonamental.
- Posa-li ganes cada dia.
- Dedica’t al que t’agrada.
- No tinguis por als canvis.
- No deixis d’intentar-ho.
- Confia en el teu equip.
- Crea un entorn de treball amigable.
- Atreveix-te a crear quelcom diferent.
- Aporta a la teva comunitat.
- No et conformis.
Finalment, vull parlar del Baròmetre del Factor Humà,
l’eina que hem creat a la Fundació Factor Humà per analitzar les esferes més rellevants per a un benestar global
a les organitzacions i que permet posar focus en aquells
àmbits que cal millorar. El Baròmetre beu del Manifest FH,
que descriu com ha de ser una adequada gestió de persones per construir entorns estimulants i motivadors :
- La persona com a valor
- Ètica i bon govern
- Igualtat d’oportunitats i diversitat
- Desenvolupament i ocupabilitat
- Transparència, comunicació i participació
- Seguretat, salut i benestar físic i emocional
- Retribució equitativa i justa
- Flexibilitat i equilibri en les esferes vitals
- Coresponsabilitat en les relacions laborals
- Innovació i creativitat
Finalitzo esmentant el que es considera el súmmum
de la felicitat, allò que el psicòleg Mihály Csíkszentmihályi
va anomenar flow: el grau en què la feina forma una part
crucial de l’experiència vital, fins al punt d’assolir estats o
moments en què es dona una implicació total en l’activitat
que s’està fent. Els pensaments i moviments se succeeixen d’una manera fluïda enmig d’una enorme satisfacció i
una aparent facilitat. He tingut la sort d’experimentar moments de fluir i és realment una experiència.
Anna Fornés és directora de la Fundació Factor Humà
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Per què hem de ser feliços?

Anna ramis
La pressa per ser feliç
Mestra i pedagoga

L

a nostra societat actual, amb la pressa com a vivència comuna del temps, ha pervertit una de les
tasques més nobles i lentes que té la humanitat:
educar els seus membres més joves. Si fa uns anys,
les famílies esperaven que l’educació convertís els seus infants en “persones de bé”, treballadors amb feina o ciutadans d’un país concret, i això s’entenia que era una tasca que requeria anys,
ara, per sobre de tot, els pares volen que els seus
fills siguin feliços i, no només en el futur: ara mateix, avui,
i “per tota l’estona” (com diuen els infants), de manera
que entre el desig i l’objectiu no hi ha temps!
La felicitat no és un estadi final al qual s’accedeix a
través d’un camí que només conté els seus antònims,
no és un desig vinculat a una esperança que cal alimentar mentre s’està transitant per altres realitats. La felicitat, com tot, s’aprèn essent feliç, adonant-se que s’és feliç (prenent consciència de la felicitat experimentada) i
de com s’aconsegueix ser-ho; i projectant-se a més felicitat. Per tant, la millor pedagogia de la felicitat consisteix
a posar l’alumne en un entorn on ell pugui ser feliç i on
pugui veure com altres són feliços. A partir d’aquí, fer-se
conscient de què li permet ser feliç a ell i de què als altres,
i també conjuntament amb altres. La tasca educativa

consisteix a proporcionar als infants experiències de felicitat ben diverses, espais de reflexió i consciència, i també suports per transitar de formes egocèntriques a formes més heterònomes i profundes (o elevades, segons es
vulgui veure) de felicitat.
Com diu Sonja Lyubomirsky, la felicitat no és quelcom
que s’ha de cercar, sinó que s’ha de generar i crear, perquè ser feliç depèn més d’un mateix que de les circumstàncies externes. Però que cal entrenar-se i esforçar-se
per esdevenir feliç. Arribar a ser feliç, educar, madurar
i fer-se més plenament persona són processos. I els processos demanen temps.
Hi ha qui diu que la infància és el període més feliç de
la vida, però molts psicòlegs afirmen que la infantesa no
és una etapa fàcil, i que actualment viu una acceleració
que la fa molt més vulnerable, i malauradament menys
capaç de ser feliç.
La pressa és un dels inconvenients més grans per educar
i també per al procés d’esdevenir conscientment i madurament feliç.
Anna Ramis és mestra, pedagoga i autora del
llibre Famílies i mestres, entendre’ns per
educar (Eumo Editorial).
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Qüestions
essencials

Antonio Fornés
Institució
natural o
econòmica?

La família
Actualment la diversitat
d’aquesta institució és
tan gran que costa fer-ne
una definició. Què és una
família?

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

M

algrat el que pugui semblar, no són pocs els filòsofs que s’han mostrat crítics amb la institució de la família. De fet, el pare de la filosofia
occidental, Plató, a La República, es va considerar partidari d’acabar amb la família, i de fet
va arribar a proposar una espècie de sistema
comunista exacerbat en el qual no s’establiria
cap vincle familiar entre homes i dones, i on els
nens estarien a cura de l’Estat. Per al gran pensador grec
la família és el nucli sobre el qual s’assenta i construeix el
concepte de propietat privada, i derivat d’ell, l’egoisme
i l’avarícia. La proposta platònica resulta absolutament
excessiva, però la seva reflexió al respecte del paper de la
família en l’economia no és cap tonteria.
Amb tot, probablement, la majoria de nosaltres segueix pensant que la família és una institució “natural”,
inevitable en l’ésser humà. Considerar la família des
d’aquest punt de vista és un error, ja que no hi ha “institucions naturals”: totes elles responen en realitat a raons de
pura supervivència i millor aprofitament de les possibilitats econòmiques a l’abast de l’home. Una altra cosa, és
que, per assegurar la seva permanència, tendim a embolcallar-les en el tabú i el dogma pseudo-religiós. En referència a això, no deixa de resultar una paradoxa que malgrat que per al cristianisme ortodox la família constitueix
un pilar fonamental de la societat, Jesús mai es va casar, i
per contra, va trencar amb la majoria de tabús socials de
l’època sobre la situació de la dona.
Acabem amb unes línies d’una carta que un conegut
pensador va enviar al pretendent de la seva filla: “Abans
d’establir definitivament les seves relacions amb Laura, necessito serioses explicacions sobre la seva posició
econòmica. No he posat
abans aquesta qüestió
“Considerar la
sobre la taula perquè al
família com una
meu parer, la iniciativa
‘institució natural’
hauria d’haver estat de
és un error, totes
vostè”. Qui va ser l’autor
d’aquesta carta? Algun
responen a raons
burgès religiós i reacciode supervivència i
nari? Doncs no, la va esa un aprofitament
criure ni més ni menys
de les possibilitats
que Karl Marx. Quina
econòmiques”
sorpresa, oi?
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Albert Botta
No simplificar allò
complex: família o
famílies?

T

irem pel dret i fem única la nostra concepció de
família? Prendre per real allò que pensem o desitgem és wishfull thinking. El nostre biaix cognitiu ens fa acceptar sense revisar-ho allò que
confirma les nostres conviccions. En el nostre internet sovint només ressonen les idees d’un cercle d’afins? Ens deixem engalipar amb postveritats que fan una tria manipuladora de fets? Lee
Mcintyre descriu (Posthuth, 2018) mecanismes per a fer
passar prejudicis i estereotips com a veritats.
Malament rai si es simplifica el que és complex, variat i obert. Mirem de fer abstracció de vivències i referències personals, deixar el confort de la pròpia cova
mental i avançar en la intempèrie. No es tracte de veure
el món per un forat i atènyer l’esperit absolut de Hegel,
fent aquell cim del tot el racional és real, i tot el real és racional. Però endeguem l’exercici incert de recomposar
el mirall de la veritat d’Espriu, mirall esmicolat en fragments petitíssims a l’origen dels temps, amb cadascun
dels bocins reflectint una engruna d’autèntica llum.
L’antropologia descriu els tipus de família segons
temps i cultures. A Occident, la família com a unitat de
subsistència econòmica va deixar pas a la família com a
unitat de consum. La demografia mostra ple de tipologies (vegi’s, a tall d’exemple, apuntesdedemografia.com):
la vida urbana incrementa la casuística i la variabilitat de
rols. La relació familiar s’inscriu en l’entramat humà de
naturalesa, afectivitat i cultura.
En analogia als gens (unitats d’informació biològica), Dawkings denomina mems a les creences, costums,
idees (unitats d’informació cultural) transmeses per
imitació, ensenyament, i assimilació, sota l’influx de la
cultura dominant. La família és un mem repli“La família és un
cant, que evoluciona de
mem replicant,
generació en generació.
que evoluciona.
Nucli dur d’aprenentatNucli dur
ge de valors, afectivitat,
emocions, solidaritat i
d’aprenentatge
identitats?
de valors,
Més enllà d’això, mai
afectivitat,
pot invocar-se un punt
emocions i
fix per acotar què és faidentitats?”
mília i què no ho és.
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els valors de les religions

Sikhs, més que
una religió?
Els seguidors d’aquesta religió, originals de l’Índia, són coneguts pel
seu esperit emprenedor i pel seu compromís social, però també per
exhibir una cultura molt marcada, la qual cosa els converteix per alguns
en una minoria ètnica.

Redacció
que són
les 5k dels
sikhs?

L’

Índia ha estat bressol de multitud de religions i entre les
més modernes, encara que el
seu origen es remunta al segle XV, trobem el sikhisme. En
aquesta època, Déu s’hauria revelat a Guru Nanak Dev Jevi
(1469-1539), principal fundador
d’aquest moviment, seguit a Catalunya
per diversos milers de persones, la majoria
de les quals originàries d’aquest país asiàtic. Dels 27 milions de sikhs del món, i malgrat la forta diàspora, un 83 per cent dels
creients encara viuen a l’Índia.
Els postulats bàsics del sikhisme són
la creença en un Déu únic i totpoderós;
l’acceptació de la idea de la reencarnació;
la creença en la llei del karma, segons la
qual el destí dels humans està determinat
per les accions de cadascú en el passat; i la
idea que el “món sensible” (maya) és una

realitat on també s’hi pot copsar la imatge
de Déu. El llibre sagrat dels sikhs és el Guru Granth Sahib.
Els sikhs es consideren una religió, no
un grup ètnic, però les seves característiques externes comunes –l’ús del turbant en
els homes–, els forts llaços ètnics-religiosos
que teixeixen i algunes qüestions culturals,
com la identificació d’aquesta religió amb
uns instruments musicals concrets com el
rebab, el dilruba, el taus, la jori o la saranda,
provoquen una altra sensació.
Al Regne Unit, per exemple, reconeixen als sikh com un grup ètnic i així se’ls
designa en els censos. I l’organització sense ànim de lucre American United Sikhs ha
lluitat perquè els sikhs estiguin inclosos
en els censos dels EUA amb l’argument
que s’identifiquen a si mateixos com una
“minoria ètnica” i creuen que “són quelcom més que una religió”.

Les famoses cinc Ks (Panj kakaar)
d’aquesta religió són cinc objectes
o símbols que tot sikh batejat
(Amritdhari Sikhs) està obligat a
fer servir, mostrar o preservar en
senyal d’honestedat, equitat,
fidelitat, meditació en Déu i
rebuig a la tirania. Aquests
símbols són: el Kesh –cabell sense
tallar, normalment lligat i embolicat en un dastar (turbant)–; la
Kanga –una pinta de fusta, que
habitualment es porta dins del
dastar–; la Kachera –roba interior
de cotó, símbol de castedat–; la
Kara –un braçalet de ferro, símbol
de l’eternitat– i la Kirpan –una
daga de ferro–.
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Històries de pau

Juntes per
la pau
Women Wage Peace
organitza les Marxes de
l’Esperança, integrades
per dones palestines i
israelianes: cristianes,
musulmanes i jueves.

Xavier Garí de barbarà

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

A

questa història és recent, però no
deixa de ser una experiència extraordinària. En primer lloc, és una
lluita femenina, feta per dones però oferta a tota la seva societat. En
segon lloc, es dóna en un indret del
món on la conflictivitat perdura des
de fa més anys que enlloc al planeta: Israel i Palestina. En tercer lloc, com poques vegades, coincideix una convergència
de dones de diferents tarannàs: provenen
de les tres religions presents al lloc, és a dir,
jueves, musulmanes i cristianes. Aquesta és una història de dones pacifistes, fartes de perdre els seus fills, i de viure en
contínua violència i odi en els seus territoris. Busquen la pau i la coexistència que
els permeti conviure en la diferència, cansades de morir i matar-se, d’abatre a l’enemic que és el propi veí. Han decidit deixar
de viure instal·lades en la perversió d’una

guerra activa des de fa setanta anys, i sense
un sol avenç segur envers una pau duradora i fructífera. Senten que generacions i generacions de joves viuen, creixen i moren en
un context extremadament violent i sense
esperança. Víctimes a tots costats. Dones
que són, en la seva majoria, mares dels que
han mort o han provocat morts. Finalment,
les dones són les que s’uneixen tipes que
els homes no hagin estat capaços de resoldre-ho, ans al contrari: en ocasions, incrementen la confrontació i la violència. Women Wage Peace (Dones Actives per la Pau)
va constituir-se l’estiu de 2014 amb motiu
dels bombardejos israelians sobre Gaza i
els atacs palestins, que van generar més de
dues mil víctimes mortals.
Les dones, davant la falta de diàleg i voluntat política per a trobar fórmules de superació de la greu situació humanitària i
de conflictivitat, van decidir fundar aquesta organització per tal de forçar els polítics
a dialogar i transformar el conflicte. Entre
les seves accions, destaquen les Marxes de
l’Esperança, on centenars de dones palestines i israelianes –cristianes, musulmanes
i jueves–, vestides de blanc i acompanyades de cantautores locals de renom van recórrer durant setmanes diferents parts del
territori per a denunciar la seva causa i forçar al diàleg, l’entesa i una sortida per a la
pau. I van reivindicar: “no podem comptar
amb els homes per a fer la pau, hem de ferho per nosaltres mateixes!”.
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el conte

laura masdeu
Il·lustrat per

judit navarro

S

Fins demà

e m’acosta com cada dia, m’acarona el
morro i ara segur que em dirà coses. No
m’he equivocat. Em saluda i em pregunta com estic. Camina lentament i sembla com si d’un moment a l’altre anés a
caure. Arrossega els peus fregant la palla que em posen a terra. Porta els pantalons ben ficats dins la bota. Sempre són
els mateixos; de color cru i amples per la part de les natges.
Les botes, altes fins als genolls de color negre, molt lluents
duen unes sivelles al costat. La gorra negra sembla com de
vellut. Porta una petita visera, unes costures i un petit botonet a dalt de tot. Un peça prima va de costat a costat passant-li per sota de la barbeta. És de material dur, com si fos
un casc protector, per no fer-se mal si caigués. La camisa
blanca amb un coll petit es veu per sota l’obertura en forma
de V del jersei de color verd fosc. Damunt, du una jaqueta
molt elegant de color negre. Se m’acosta i noto la seva agradable olor de roure i de roba neta. M’acaricia el cap i em regala uns copets suaus. Busca dins una bossa i, entre un garbuix de coses, hi troba un terròs de sucre. Me l’acosta a la
boca molt a poc a poc i jo l’agafo. Pren un raspall d’entre les
coses que han sortit del senalló i es passa una bona estona
raspallant-me el llom. Després, amb molta dificultat, agafa
la muntura de pell i se l’acosta al nas. L’olora i sospira. Busca la resta d’accessoris i m’ho va col·locant tot: la muntura,
la becaina, el mos, les brides, la cingla, les regnes... Agafa les
regnes i les estira per sortir de la quadra. Sortim a pas lent
perquè camina molt malament. Té por de caure. Va dret, però trontolla. Té moltes dificultats per vinclar-se i girar el cap
li és gairebé impossible.
Ens acostem al camp tancat, entrem i ens col·loquem al
bell mig. Lliga una corda llarga a les regnes i em fa fer voltes. Ell no es belluga, només es va girant de mica en mica seguint-me amb els ulls. Al cap d’uns minuts, arriba l’entrenador i saluda el meu genet. S’acosta i deslliga la corda que ell
ha afegit, m’acompanya cap a fora de la tanca, col·loca uns
cubs que fan d’escala al costat dret de la meva panxa i l’ajuda
a enfilar-se damunt meu. Amb molta dificultat, aconsegueix
fer entrar el peu dret dins l’estrep i, quan pot arribar a seure,

col·loca l’altre peu dins l’esquerre. Un cop a dalt, s’acomoda,
encaixant les seves natges al seient.
L’entrenador agafa les regnes i ens disposem a iniciar la
classe. Tornem a entrar dins el camp tancat. Va molt dret
sobre la muntura encara que una mica insegur. A poc a poc,
va millorant l’equilibri i coordina millor els seus moviments
amb els meus. Sembla que va agafant confiança i es va adaptant al meu pas. De mica en mica, es va concentrant i ens comuniquem cada vegada millor. Primer, em fa anar al trot i,
després, al cap de molta estona, comencem a galopar. Les
instruccions són a càrrec de l’entrenador que va constantment al costat nostre i parlant amb en Jack per tranquil·
litzar-lo. Li va recordant tot el que ha de fer, que és el mateix que deu haver fet durant tota la seva vida i sense ajuda
de ningú. El contacte amb mi li fa millorar força la seva autoestima. M’agrada que vingui cada dia i que passem el matí junts. Sé que, ara mateix, soc la seva vida. Si un dia no ve,
el trobo a faltar. Puc percebre que aquest home ha estat un
gran genet. Estira les regnes amb la mesura exacta.
Quan ha passat el temps corresponent, sortim de la tanca. Amb molta cura i amb l’ajuda dels cubs que fan d’escala,
en Jack baixa, descansa una mica i anem cap a la quadra seguint l’entrenador, que porta les regnes. En arribar, ell mateix em treu la muntura i els accessoris que m’havia posat
abans, torna a posar-me un terròs de sucre dins la boca i em
raspalla un altre cop amb molt d’afecte. Ara, abans de desar
la cadira al seu lloc, se la torna a acostar a la cara i l’olora durant uns instants mentre somriu. Sento que li parla xiuxiuejant i no entenc què li diu. En acabar, la penja al seu lloc, li fa
uns copets i s’acomiada d’ella. Gira cap a mi fent mitja volta
amb passes petites i se’m torna a acostar. Llavors, m’acaricia el morro i s’aproxima la pell blanca i arrugada de la cara
fins a notar la carícia del meu pèl. Torno a ensumar la seva
olor de roure. Fins demà.

Una secció elaborada
en col·laboració amb
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imatge en
creixement

“Hi ha moments
quotidians tan
bells i clàssics
que fa que no
els valorem
prou... però si
no hi fossin,
ens sentiríem
una mica orfes
dels regals de
l’univers”
Miquel Lleixà
El fotògraf Miquel Lleixà publica cada dia
al seu compte d’Instagram una instantània
on introdueix reflexions adreçades al
creixement personal.

