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Editorial

Anem de la
reciprocitat a la
mercantilització?

A

rriba l’estiu, temps d’altes temperatures i de lleure. Al primer cop de calor ens decidim a canviar la roba de l’armari i
ens adonem que algunes peces, malgrat els mesos de fred ja
han volat, enguany ni han sortit de l’armari. Fa una dècada
les hauríem donat a alguna entitat benèfica. Avui, en canvi,
com insisteixen els anuncis de la televisió, els fotografiem i
els intentem vendre a través d’una web especialitzada.
I què fer amb la bicicleta del fill? Sense ni adornar-nos-en se
li ha fet petita. Potser a algun cosí o veí li podria fer servei, però tornem a optar per intentar vendre-la a través d’un portal de compraventa directe entre ciutadans. Els beneficis són simbòlics si tenim en
compte el cost original del producte, però ens quedem satisfets: una
andròmina menys! El mateix passa amb la prestació de cases o de vehicles, amb serveis, etc. És el que n’hem dit “Cultura Wallapop”.
La llista d’exemples és molt llarga. Diverses situacions quotidianes justifiquen l’alerta que alguns filòsofs, economistes i antropòlegs socials han llançat respecte el procés de mercantilització
d’alguns valors. És a dir, accions que abans es feien apel·lant el sentiment d’altruisme, reciprocitat o el sentit de comunitat —en aquest
el cas l’economització de la cura seria un cas paradigmàtic— avui
s’haurien integrat al mercat. Davant aquest context ens preguntem: Quins elements explicarien aquest procés? És realment nou?
Quin paper ha jugat la crisi econòmica i l’auge de l’economia online
en aquesta mercantilització de valors? Quines conseqüències pot tenir? I quins valors estarien en crisi?
Com passa sovint la resposta a la pregunta plantejada a la portada —anem de la reciprocitat a la mercantilització?— no pot ser binària. Ja que si alguns valors es podrien veure perjudicats per aquest
procés, altres són potenciats (la sostenibilitat, la companyonia, la
col·laboració...). Un debat que necessàriament ens remet a l’economia col·laborativa, una etiqueta lligada originàriament a moltes
d’aquestes plataformes d’economia digital, però avui criticada des
de diversos sectors. Un debat molt actual i del qual la majoria en som
protagonistes actius.

maria coll
i joan salicrú
Codirectors de Valors

LA Proposta del mes

“Encara que el
compromís ètic
sigui autèntic,
no hi ha RSE si
no s’activen cinc
vectors: impacte
econòmic, social,
laboral, ambiental i
bon govern”
Josep M. Canyelles
Coordinador de Respon.cat

Aquest expert en RSE és un dels
convidats a Portaveus d’un món
millor (monmillor.cat), una jornada
sobre responsabilitat social
empresarial organitzada per SER
Catalunya, i que tindrà lloc el proper
10 de juliol al CCCB.
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L’actualitat comentada

Jordi Cussó
Teòleg i economista

Després de les
eleccions, arriben
els pactes

Arrels localitza
1.195 sense sostre als
carrers de Barcelona

Hotels on
desconnectar
del món digital

La lluita contra
el maltractament
de la gent gran

esprés dels resultats
de les eleccions arriben els pactes per formar govern. Alguns
ciutadans afirmen que
el seu vot queda mediatitzat per uns acords,
que si haguessin conegut amb antelació, potser haurien fet canviar el seu vot. En
el futur, els programes haurien de fer constar amb qui pactaran els partits, per evitar
desil·lusions.
Alguns d’aquest equips
de govern no es constitueixen pensant en el bé comú, sinó en qui no es vol que governi. D’aquesta manera governa
un candidat no tant pel que pot
aportar sinó per impedir que
ho faci un altre.
Per les democràcies actuals són vitals aquelles persones que són capaces d’anar
més enllà de les seves conviccions i veure l’altra riba per tal
de construir ponts. Els nostres
ajuntaments necessiten persones capaces de reconèixer
l’altre i de treballar amb aquell
que no pensa igual. La democràcia serveix per construir
l’articulació política de la vida
en la diversitat.

l recompte que cada
anys duu a terme la Fundació Arrels ha permès
comptabilitzar fins a
1.195 persones dormint
al ras a diferents punts
de Barcelona, una xifra
que es dispara un 25 per
cent respecte a l’any passat.
L’ésser humà és social, necessita dels altres ja que sense
ells ni seria ni podria sobreviure. El segle passat va ser el de
la lluita per assolir una sèrie de
drets humans i ciutadans acceptats i recollits a moltes de
les nostres constitucions. Però no hi ha dubte que hem de
seguir treballant per assumir,
ja no més drets, sinó els deures
humans si volem garantir una
bona convivència. Som subjectes de deures envers nosaltres,
els altres i la natura. Tenim el
deure d’acollir de forma responsable i no tenim cap dret a
deixar a la gent tirada als carrers, sigui quina sigui la seva
història o el seu origen.

ada vegada hi ha més
persones enganxades
al telèfon mòbil o a altres aparells electrònics. Sovint, la pantalla, gran o petita, és un
impediment per mirar
el rostre de les persones que ens envolten o iniciar una conversa amb aquells
amb qui compartim vida o feina. El mòbil és una defensa
per fer notar als altres que ja
tenim la línia relacional ocupada i que, per tant, no poden
acostar-se a nosaltres.
Davant d’això, alguns hotels comencen a oferir als clients oci sense aparells electrònics, espais on desconnectar
els seus smartphones. Ho trobo una proposta interessant,
perquè valoren la riquesa que
hi ha a l’interior de les persones, la importància de viure
amb els altres.
Sense menystenir la importància i la utilitat de la tecnologia. Cal redescobrir que quan
el telèfon no vibra, hi ha individus, paisatges i situacions que
fan que el nostre interior ho faci per la bellesa o el contacte de
les persones.

es denúncies per abusos a persones de la
tercera edat han augmentat un cinquanta per cent els darrers
cinc anys. Els abusos,
econòmics, psicològics
i físics que pateixen les
persones grans són una realitat silenciada, ja sigui per vergonya o per por a les represàlies, ja que els maltractadors
acostumen a ser familiars, sobretot els fills.
Ens caldrà tornar a recordar el famós quart manament:
“Honorar el pare i la mare”.
Honorar és lloar, ajudar, servir, acaronar, contemplar, estimar, en definitiva, tenir-ne cura. I, sens dubte, aquesta cura
és la millor herència que podem deixar a les noves generacions. Reconèixer la vulnerabilitat és admetre que tots som
éssers necessitats i això no és
cap vergonya, sinó allò que ens
fa humans. Una societat que
no cuida els seus ancians, menysté la realitat present i no vol
veure el seu futur.

D E C L

Jordi
Cussó

Àngel
Castiñeira

Maria Rosa
Buxarrais

Begoña
Román

Il·lustrat per

visualomelette
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L’entrevista

“Quan una persona
es dona als altres i
es posa ‘al servei de’
apareixen les virtuts
amb les quals es
poden construir
unes bones relacions”
Javier Yanguas
La solitud s’ha convertit en un problema social.
Aquesta sensació és present en totes les èpoques
de la vida, però es torna més preocupant entre la
gent gran. A Gran Bretanya ja s’ha creat el Ministeri
de la Soledat. Javier Yanguas és gerontòleg,
docent a diverses universitats i director científic del
programa de Gent Gran de La Caixa.

laura cera
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E

l 45 per cent de les persones majors de 65 anys pateixen solitud emocional. Quines són les
causes?
Les causes són molt diverses, però en podem fer una recopilació.
A nivell general, tenim un context demogràfic i social de globalització, és a dir, cada vegada
els individus viuen en famílies
més petites i fraccionades. I, a
nivell més concret, les relacions
entre les persones també estan canviant:
ara destinem menys temps a les relacions
i les relacions que tenim ja no són de compromís, ni de proximitat emocional, ni de
suport mutu. Cada vegada coneixem més
gent –molta virtualment–, i les nostres relacions són cada vegada de menys qualitat.
En el moment de la història de la Humanitat que més generacions conviuen a l’hora,
més solitud hi ha. Tota una paradoxa!
I, a més, ara la vellesa és un tram molt llarg
de la vida. A partir de la jubilació podem
viure 25 anys o més...
Totalment d’acord, aquesta és una altra de
les claus d’aquest fenomen. Aquesta situació ens ha sorprès a tots. Per exemple, els
models relacionats amb l’envelliment actiu
busquen que la persona estigui activa, però no tenen en compte que l’activitat tingui
per a la persona un sentit o un significat,
és a dir, que la persona gran tingui un projecte vital associat a les activitat que fa. Posem les activitats per sobre dels fins. Per
tant, si ara tenim els mateixos anys de vellesa que de joventut, també hem de crear
un projecte vital per aquesta franja d’edat.
Un gran repte...
El problema actual és que a nivell social
no tenim molt clar què esperem de la gent
gran gran. Sabem què esperem dels joves,
dels adults... però i dels ancians? Què participin del bé comú? Què participin de la
societat? Que la jubilació només sigui una
etapa de gaudi? Ens manca una mirada col·
lectiva de l’envelliment.
I a nivell de país estem preparats econòmicament, per afrontar aquesta amplitud
d’anys i de població associada a la vellesa?
En termes futbolístics, abans que Guardiola parlés del tiki-taka, s’aplicava la formula “patada i endavant”. Doncs, estem en

aquesta situació. Es fan coses per millorar
l’envelliment, però encara se n’han de fer
moltes altres per innovar. No podem veure la vellesa com una despesa, l’hauríem de
veure com una oportunitat. Si no invertim,
si no creem una economia lligada a l’envelliment, si no abordem l’envelliment com
un problema complex... no ens en sortirem. Hem de parar, mirar i pensar en quina
societat volem viure. Volem viure en societat basada en les persones ? Quins valors
volem que imperin a les nostres societats?
Aquest és un moment clau.
Per què ens fa por envellir?
Simone de Beauvoir en el seu llibre sobre
la vellesa deia: “Ens neguem a reconèixer-nos en el vell que serem”. La nostra societat enalteix la bellesa i l’activitat i la vellesa no compleix aquests cànons. En el
fons, ens neguem a enfrontar-nos a aquelles coses que ens sembren de dubtes, perquè tots neixem, creixem i morim.
L’informe que vostè va fer per l’Obra Social de La Caixa distingeix entre solitud social i emocional. Quina seria la diferència?
La solitud social té a veure en si tens més
o menys amics o persones amb les quals
tractar. La solitud emocional, en canvi, té
relació amb la sensació d’abandonament
i de manca de reconeixement. És a dir, la
relació emocional està relacionada amb
l’augment de les relacions de baixa qualitat, relacions que no tenen en compte aspectes subjectius, mancades de confiança
i en les quals les qüestions emocionals no
hi tenen lloc.
La solitud emocional afecta especialment els joves. Quines són les causes i els
afectes?
Segons les enquestes, actualment, un vint
per cent de les persones entre 20 i 39 anys
estan en risc d’exclusió social perquè tenen una baixa relació de qualitat amb els
seus amics. Per tant, curiosament, en el
moment de la vida que la persona hauria
de tenir més relacions socials, és quan hi
ha més possibilitat d’aïllament social i de
solitud. No podem perdre de vista que les
relacions demanen compromís i en les relacions no sempre tot és bonic. Les relacions són frustrants, volen temps, mutualitat i esforç. I, en canvi, tinc la impressió que
cada vegada busquem relacions menys

compromeses, que ens demanin menys
inversió i que ens interroguin menys. És
important que invertim en relacions i en
persones.
Com podem crear nous vincles socials i
que no siguin artificials?
És complicat, però només hi ha una manera: invertir en temps. De vegades preferia seure al sofà de casa abans d’anar a algun lloc, però cal compartir temps amb la
família, amb la parella, amb els amics, etc.
Cal conèixer gent nova, participar en projectes de voluntariat, sumar-se a activitats
col·lectives... i també guardar-se una mica
de temps per a un mateix. És un tema de
distribució. Quan una persona es dona als
altres i es posa “al servei de” apareixen les
virtuts amb les quals es poden construir
unes bones relacions.
Fins a quin punt hem de relacionar la solitud amb el benestar?
La solitud, a part d’un sentiment, també és
una avaluació. Això es diu “la hipòtesi de la
discrepància cognitiva”. La solitud seria
la diferència entre el que jo sóc i el que jo
tinc. En els països del sud d’Europa la població espera molt de la família i de les relacions i si no es rep aquesta ajuda o implicació l’avaluació és molt més severa que
en els països del nord, que tenen un funcionament molt més individualista. Per això, la prevalença de la solitud és major al
sud d’Europa que al nord i més a l’est que
a l’oest. A Suècia, per exemple, la taxa de
solitud és més baixa que a Catalunya, on la
vida és més comunitària. Això, però, també està canviant. Estem copiant les coses
dolentes dels models anglosaxons. Estem
caminant vers un model de societat més
individualista.
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el perfil

Joshua Wong:
El jove rebel
de Hong Kong
que no tem
el govern
Ramon Radó

2

012: Quan tenia quinze anys,
Joshua Wong i alguns amics van
crear l’associació Scholarism.
Aquest grup, nascut amb la intenció de donar veu als estudiants de Hong Kong, va liderar
una manifestació de 120.000 joves per protestar contra un programa educatiu del Partit Comunista per ensenyar valors
patriòtics a l’escola.
Aquests adolescents rebels
van sacsejar la política de Hong Kong i es
van convertir en una pedra a la sabata per
al règim xinès. Després d’ocupar les oficines governamentals, el moviment d’universitaris i alumnes de Secundària va
aconseguir que es revoqués el projecte.
2014: Però el nom de Joshua Wong no
es va fer conegut fins més tard. Amb disset
anys va ser un dels líders de les mobilitzacions en contra del pla de reforma electoral de Pequín per a l’antiga colònia britànica. Quan aquestes protestes van ocupar
els carrers i la policia va començar a ruixar
amb gas pebre alguns dels manifestants,
alguns es van protegir amb els objectes

“Just després de
sortir de la presó,
on va complir una
condemna de dos
anys, va sumar-se a
les manifestacions
al carrer”

que duien a les mans per si plovia. Havia
nascut la Revolució dels Paraigües.
Defensor de la protesta pacífica i la desobediència civil, Wong creu que malgrat
que molts dels estudiants encara no tinguin edat per votar, han d’estar a primera
línia de les protestes. En diversos discursos
ha animat els seus companys de generació
a “preocupar-se més” per la política i que
visquin “cada batalla com si fos l’última”.
Els seus discursos arengant les masses durant les protestes van convertir-lo
ben aviat en un símbol del moviment a favor de la democràcia a Hong Kong. La seva capacitat de lideratge es va demostrar
quan va instar els seus seguidors a descarregar-se una aplicació que permet comunicar-se sense connexió a Internet, davant
la por que el govern tallés l’accés a les xarxes mòbils. L’app va registrar ràpidament
més de 100.000 descàrregues.
2019: Han passat uns quants anys, però
Joshua Wong continua tenint cara de nen.
Amb 22, darrere les seves característiques
ulleres negres, manté intactes els principis
de quan encara anava a l’institut. Des de la
Revolució dels Paraigües, quan va ser assenyalat oficialment com una amenaça per a
la seguretat, Wong ha anat entrant i sortint
periòdicament de la presó.
Aquest noi escanyolit amb les dents
una mica sortides diu que la passió per la
política li ve dels seus pares. Li agrada citar la frase “el poble no ha de témer els
seus governants, són els governants que
han de témer el seu poble”, treta de la pel·
lícula V de Vendetta. El seu ídol és Wang
Dan, un dels líders estudiantils de la revolta de Tiananmen, de la qual ara es commemora el trentè aniversari.
Les darreres setmanes, Hong Kong ha
tornat a ser notícia per les protestes en
contra del decret d’extradició que han tret
centenars de milers de persones al carrer.
Organitzacions de defensa dels drets humans i diversos sectors socials consideren
que el projecte de llei impulsat per la cap
del govern regional, Carrie Lam, faria perdre la independència judicial de l’illa.
El 17 de juny, l’endemà d’una manifestació de prop de dos milions de persones,
Joshua Wong va sortir de la presó després
de complir una condemna de dos mesos.
Gairebé immediatament, va sumar-se a
les protestes al carrer. Hi ha costums que
no es perden...
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opinió

Àngel Puyol

Professor de Filosofia moral i política de la UAB

Ú

Els jutges

ltimament, estem indignats amb moltes decisions judicials. Ens hem quedat atònits davant de sentències incomprensibles i allunyades del batec
moral de la societat: violadors en grup
que aconsegueixen escapolir-se de penes merescudes; pederastes confessos
que s’emparen en la prescripció del delicte per tornar a
casa com si res; corruptes que estiren els processos judicials fins que es surten amb la seva; polítics que no sabem
si estan presos o són presos polítics; presons preventives
que semblen càstigs anticipats; defraudadors milionaris
que queden impunes; i una llarga llista de despropòsits
judicials que engruixen el descrèdit de la judicatura i la
desconfiança de la societat en la justícia.
Davant d’això, els nostres jutges i jutgesses esgrimeixen, al seu favor, el respecte a la pulcritud de les garanties processals, la presumpció d’innocència com una regla
d’or de l’Estat de dret, la necessitat d’encabir el dany causat en els delites tipificats, i tot un reguitzell de mesures
garantistes que afortunadament separen la justícia del
linxament, i la justificació racional de l’arbitrarietat. No
obstant això, s’obliden d’un fet primordial en tota mena
de judici, ja sigui legal, moral, social o de qualsevol mena:
la interpretació. Tots els jutges i jutgesses saben que no
poden jutjar sense interpretar, que no tot està escrit o es
pot entendre sense valoració, sense una apreciació que
mai és purament objectiva, perquè això últim és impossible. No hi ha judici sense aportar un sentit humà a allò
que s’està jutjant. Si els jutges i les jutgesses no interpretessin les lleis no caldria la seva intervenció; seria suficient una màquina a la qual se li introduïssin les dades del
judici i, de forma automàtica, emetria una sentència.
La interpretació (sobre la forma correcta d’aplicar
les lleis, sobre els fets jutjats, sobre les intencions dels
acusats i els danys soferts per les víctimes, etc.), per ser
bona o adequada, requereix de l’experiència, del savoirfaire que diuen els francesos. Malgrat això, als jutges i jutgesses els fa por reconèixer aquesta part inevitablement
personal de la interpretació; temen que siguin titllats de
parcials, de deixar-se endur per les emocions, les creences, la ideologia o els prejudicis; com si no fos una realitat
coneguda per tothom que ells mateixos es classifiquen,
per exemple, entre progressistes i conservadors, o entre
durs i tous.

No dubto de les bones intencions dels bons jutges i
les bones jutgesses que volen aplicar únicament la llei.
És un tresor col·lectiu que aquesta gent s’imposi la virtut professional de la imparcialitat per tal de fer honor
a la imatge idealitzada de la justícia amb una vena al ulls;
però, ai!, les metàfores acostumen a tenir doble raser i, en
aquest cas, la vena als ulls de la justícia pot impedir veure
realitats evidents com ara que cinc homes abusant sexualment d’una dona mig inconscient en un portal és una violació, o que el dany causat per un pederasta no prescriu
mai, o que una sentència per rebel·lió pot condicionar la
política i la pau d’un país durant tota una generació.
Davant d’aquests fets, indubtablement interpretables, no espero que els jutges i les jutgesses siguin parcials, però tampoc que ignorin que darrera d’una sentència
sempre hi trobarem un sentit humà —de vegades massa
humà— que condiciona tot el que ha passat i el que passarà després, i que cal incorporar aquest coneixement a
la decisió judicial. Necessitem jutges i jutgesses tècnicament competents, però també capaços de fer-se càrrec
del bé i del mal que les seves sentències causen a la societat a la qual serveixen; en un llenguatge més planer, necessitem que tinguin la intel·ligència emocional que ha
d’acompanyar a tot judici humà per ser realment humà.
Àngel Puyol és professor de Filosofia
moral i política de la UAB

“Necessitem
jutges i jutgesses
tècnicament
competents,
però també amb
intel·ligència
emocional”
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dilemes ètics

El talibà
americà
Aquest mes de maig,
després d’haver complert
disset anys de condemna i
sense penediment, ha sortit
en llibertat John Walker
Lindh, conegut com el
“talibà americà”.

soraya Hernández

A

final del mes de maig, als Estats Units, un home surt de
la presó després d’haver obtingut el permís de les institucions penitenciàries i haver complert disset dels vint
anys obligats per sentència.
Fins aquí, cap diferència amb
altres presos que es troben en
la mateixa situació. Però John
Walker Lindh no és un pres comú, és conegut com “el talibà
americà” per haver format part d’Al Qaeda i la societat dubta del seu penediment.
En John Walker va néixer a Califòrnia
en una família sense conviccions religioses però de tradició catòlica. Amb setze
anys decideix convertir-se a l’Islam i només un any després marxa al Iemen per
estudiar àrab amb la idea de fer una ruta
per terres musulmanes. Arriba a l’Afganistan on sembla que participa de manera
voluntària a camps d’entrenament dels talibans, fins i tot arriba a conèixer a Osama
bin Laden, i participa en diferents revoltes
i incursions.
Es pensa, a més a més, que podria haver tingut relació amb els atemptats de
l’11 de setembre del 2001 i és justament a

500

finals d’aquell any quan és detingut i fet
presoner a l’Afganistan, en un recinte on
diferents talibans són interrogats.
Un dels agents de la CIA que treballa
allà és Michael Spann, un dels encarregats
dels interrogatoris, que mor com a conseqüència d’una revolta dels presos. I malgrat no es pot implicar directament a John
Lindh en els aldarulls i assassinats, la societat el condemna pel fet de no haver ajudat un compatriota.
Posteriorment és traslladat a un vaixell de l’Armada dels Estats Units fins a
Guantánamo, on no és jutjat com altres talibans degut al seu origen. Malgrat la pena
inicial de cadena perpètua demanada per
la Fiscalia, fa un tracte: vint anys de presó
a canvi d’una declaració en contra del terrorisme. Acaba a la presó federal d’Indiana, de la qual en surt aquest mes de maig
després de disset anys.
Quan la comunitat s’assabenta de la
seva posada en llibertat les reaccions no
es fan esperar. Per què el deixen sortir tenint en compte els seus antecedents de
terrorisme contra la pàtria? Veus crítiques comencen a demanar que malgrat el
seu bon comportament i haver superat els
exàmens es quedi a la presó. La família de

La por d’Europa
Es calcula que els propers
dos anys cinc-cents
reclusos islamistes sortiran
de les presons europees, un
dels màxims temors actuals
d’Europa. Només a
Espanya, en els pròxims
vuit anys abandonaran els
recintes penitenciaris 73
dels 129 presos jihadistes
que romanen avui reclosos.

l’agent de la CIA mort a l’Afganistan contacta directament amb el jutge responsable al·legant també que una persona amb
les seves conviccions no té possibilitat de
canviar. Informes del govern també el defineixen encara com un fanàtic religiós.
Degut a les pressions el jutge responsable decreta mesures especials: Lindh estarà sota supervisió durant tres anys, no
es podrà connectar a Internet sense autorització, es controlaran les seves comunicacions i haurà d’assistir a teràpia.
El conflicte ètic, que ja havíem detectat en altres casos mediàtics, és clar: si una
persona ha complert la seva pena de presó i, per tant, ja no té responsabilitat envers la societat, per què ha de ser vigilat?
Com portarà a terme un procés d’integració i inserció si no se’l tracta com un ciutadà de ple dret?
I si hi ha dubtes del seu penediment,
per què se’l deixa sortir quan encara li
queden tres anys de presó? S’han tingut
en compte les causes que el van portar a
radicalitzar-se per poder tractar-les?
Què en penseu? Creieu que el sistema
està preparat realment per fer canviar els
delinqüents? I si no s’aconsegueix, quines
opcions con a societat justa tenim?
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opinió

Marta Camp
Graduada en Psicologia

Opinar no és de franc

U

na bona amiga, fa cosa de dos anys i mig,
va tenir una preciosa nena amb un noi
català d’origen senegalès. Per tant, és
fàcil pressuposar que la seva filla va néixer amb la pell torrada i el cabell fosc i
arrissat. Al carrer, s’ha trobat amb alguna situació ben curiosa. Senyores que se
li apropen i li engalten frases tipus: “Com es nota que la nena no és d’aquí” o “pobreta, és adoptada, oi?”.
O, una altra amiga, que quan va anunciar a la seva colla que estava iniciant una relació amb una noia, una persona va respondre: “Ah, em sembla molt bé que tinguis
xicota”. Quin horror! Formem part d’una cultura opinadora. Tothom ha d’opinar, de tot, a tota hora i, evidentment, no cal que ens demanin l’opinió que tenim sobre les
coses perquè nosaltres ja la precipitem sobre els altres,
ràpidament. És una necessitat.
En base a què opinem? Opinem en base a les nostres
creences i valors, respecte allò en què creiem, el que és o
no és correcte, el que creiem que fa bé o no —tant a nosaltres com als altres—. Opinions que ens venen donades
per la cultura, el context familiar, l’educació, els llibres
que llegim, les experiències de la vida... i que generalitzem a altres grups humans i individus, com si la nostra
fos l’única, veritable i fiable visió del món. És per això
que la nostra opinió sobre les coses parla de forma molt

contundent sobre nosaltres mateixos, més del què sovint
podem imaginar.
M’explico. Em refereixo a l’opinió que tenim d’algú o
d’alguna cosa, és a dir, les idees que ens en fem i, especialment, el fet de presentar-les als altres sense prèvia demanda. Fins i tot, quan s’opina amb paraules amables, no
surt de franc. Opinar no és gratuït perquè, d’una banda,
donem informació sobre nosaltres mateixos i, de l’altra,
causem un efecte sobre els altres, no sempre agradable
o favorablement generatiu per a la persona que escolta.
Per tant, escoltar l’opinió dels altres, a vegades, tampoc
és positiu. En aquest moment, ambdues persones, tenen
l’oportunitat d’il·luminar-se.
Sortosament, en alguns casos, les nostres creences i
valors seran el resultat de la revisió de tots els aspectes
esmentats més amunt i, per tant, no seran fruit de quelcom que ve donat, si no de quelcom que haurem escollit
creure i pensar, com un acte deliberat. Vull dir que ja no
serem la cultura, la família o els altres expressant-se a
través nostre, els altres opinant a través de mi, utilitzant
la meva veu, si no jo pensant per mi mateixa, sempre influenciada per tot l’anterior, però havent-ho transcendit després d’un procés de discerniment. Tot això sembla que ens separa els uns als altres però, en realitat, ens
fa molt semblants.
I, abans de finalitzar, m’agradaria acabar amb unes
paraules del líder espiritual Osho (1931-1990) que, en el
seu llibre Courage. The Joy of Living Dangerously (Coraje. La alegría de vivir peligrosamente), va escriure: “El temor més gran en el món són les opinions dels altres. En el
moment en què ja no tems a la multitud, ja no ets una ovella, et converteixes en un lleó. Un gran rugit sorgeix del
teu cor, el rugit de la llibertat”.
Reivindico que opinem només si hi ha demanda i, encara que no sigui així, sobretot, fer-ho sempre a favor del
bé. Com que opinar no és de franc, opinem per sumar, per
valorar-nos més, per fer-nos més lliures, perquè hi guanyem tots.

Marta Camp és Graduada en Psicologia i
postgrau en Psicopatologia Clínica
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Tendències

Una nova consciència
mediambiental
Mentre les noves generacions, reunides entorn al moviment Fridays
for Future, demanen al carrer polítiques contra el canvi climàtic, ens
arriben noves i impactants imatges de la seva evidència.

Judith Vives

en col·laboració
amb Finques Pous

L

es notícies sobre els efectes del
canvi climàtic en el planeta són
cada vegada més preocupants. En
les darreres setmanes hem pogut
veure una imatge esfereïdora de
Groenlàndia, on es poden veure
diversos gossos estirant d’un trineu en el fiord Inglefield Bredning
que es desplaça sobre el gel desfet. En una zona on fins ara no superaven els 3,2 graus centígrads
a l’estiu, han arribat aquest any a
una màxima de 17,3. Aquesta no és l’única
imatge impactant. També hem pogut veure fotografies d’ossos polars famèlics.
Fa encara menys dies, un relator de
l’ONU va emetre un informe on alertava
dels efectes socials del canvi climàtic. Philip
Alston assegurava que el món s’enfrontarà
a un “apartheid climàtic” en el qual els rics
podran pagar per fugir de les canícules, la
gana i els conflictes, mentre que els pobres
en seran les víctimes. Alston també advertia que el canvi climàtic amenaça de revertir
tots els progressos fets els últims cinquanta anys en la lluita contra la pobresa.
Els científics ens avisen que el desgel
de Groenlàndia podria fer pujar el nivell del
mar un vuitanta per cent més del que s’havia previst inicialment, si les emissions de
gasos d’efecte hivernacle continuen escalfant l’atmosfera. Però malgrat les declaracions de bones intencions, no sembla que
els governs i les nacions estiguin prenent
les mesures necessàries. El mateix Alston
ha criticat l’Alt Comissariat de l’ONU sobre
els Drets de l’Home per no destinar prou

Veganisme i
viatges en tren

recursos a aquest tema. Alguns països,
com els Estats Units, insisteixen en negar
l’evidència.
Davant aquest panorama, arriba com
un alè d’esperança la sueca Greta Thunberg
que, amb setze anys, ja lidera un moviment
mundial contra el canvi climàtic. La jove va
començar a cridar l’atenció sobretot després del discurs que va fer a la XIV Conferència sobre el Canvi Climàtic (COP24) de
les Nacions Unides. El seu activisme va començar quan va decidir seure davant el
Parlament suec amb una senzilla pancarta:
“Skolstrejk for Klimatet” (vaga escolar pel
clima). De mica en mica, el seu missatge ha
anat arribant a joves d’arreu, que seguint el
seu exemple, han començat a fer aturades
contra el canvi climàtic. El moviment ja es
coneix com a Fridays for Future.

Greta Thunberg ja apuntava
maneres des de ben petita. Als
onze anys ja es va quedar en xoc
després de veure un vídeo sobre
els efectes de l’escalfament
global. Arran d’això va estar dos
mesos sense pràcticament
menjar i va perdre deu quilos.
Tot seguit va prendre la decisió
de tornar-se vegetariana i va
aconseguir també convèncer del
mateix als seus pares, la
mezzosoprano Melana Ernman i
l’actor Svante Thunberg. Amb la
seva insistència també va
aconseguir que els seus pares
deixessin de viatjar en avió i ella
mateixa va fer un trajecte de 32
hores en tren quan va visitar el
Fòrum Econòmic Mundial de
Davos, ja que considera que no
és coherent parlar d’escalfament
global i viatjar en aquest
transport.
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opinió

Joan Catà

P eriodista de La Xarxa i professor de Comunicació de la UPF

E

Salari mínim o ínfim

l Banc d’Espanya calcula que l’augment d’un
22 per cent del salari mínim interprofessional
(SMI), situat des d’aquest any en 900 euros
mensuals, destruirà 125.000 llocs de treball,
sobretot entre els seus beneficiaris i a la franja d’edat d’entre 45 i 64 anys.
Vestit amb l’uniforme de capità general de
l’ortodòxia econòmica i amb la fredor del comptable amb
visera que amb prou feines mira al client emparat per la
finestreta o el taulell, el Banc d’Espanya extrapola l’impacte negatiu que, al seu entendre, va tenir sobre l’ocupació la pujada d’un vuit per cent del SMI al 2017 i treu
conclusions alarmants que, almenys fins ara, les estadístiques s’han negat a corroborar.
Potser, per això, les seves recriminacions no han recollit aplaudiments ni de l’empresariat, cada dia menys
refractari a aquest increment, ni dels fòrums econòmics
més liberals. Això sí, la mesura ha recollit un ampli consens social. Difícilment cap govern la tirarà enrera.
La reivindicació d’un salari mínim forma part de les
lluites obreres per aconseguir la jornada laboral de vuit
hores i comença a obrir-se pas als països desenvolupats
després de la Segona Guerra Mundial. Pretén garantir als
treballadors el nivell de recursos imprescindible per viure perquè, deixem-ho clar, parlem de sous i no de subsidis. I intenta evitar, per tant, que un assalariat després de
complir amb la seva feina no arribi a final de mes
Es tracta d’una mesura de cohesió social que té detractors i partidaris. Els uns consideren que els sous
s’han de correspondre a la productivitat, sinó són insostenibles. Per tant, asseguren que el salari mínim és un fre
per a la contractació, especialment per aquells que busquen feina no qualificada. Els altres sostenen que és un
contrapès que impedeix fixar salaris per sota del nivell
mínim de subsistència. Per tant, consideren que es un fre
a l’explotació i a la pobresa.
Sigui com sigui, s’ha anat implantant per limitar els
desequilibris del mercat i actualment 22 dels 28 països
de la Unió Europea el tenen fixat per llei. Té fórmules i xifres diferents perquè depèn de la legislació interna de cada estat, però fins i tot Alemanya, que fins ara s’hi havia
resistit, va adoptar-lo fa poc. Ara, a Luxemburg, el país
que té el salari mínim més elevat, se situa a la ratlla dels
dos mil euros al mes i a Alemanya, França, el Regne Unit,
Països Baixos, Bèlgica i Irlanda ronda els 1.500 euros.

Amb nou-cents euros Espanya amb prou feines s’hi acosta, més quan aquestes xifres s’han de posar sempre en
relació amb el cost de la vida.
Tenim un elevat nombre d’aturats i potser en alguns
casos la implantació del nou valor del Salari Mínim ha frenat la contractació o ha provocat l’acomiadament d’algun treballador. Però, en la majoria dels casos ha significat senzillament poder atendre les necessitats més
bàsiques i prou.
Que el salari mínim, com el seu nom indica, asseguri el mínim per viure no és un problema econòmic o legal, és una qüestió de justícia i dignitat en què, evidentment, han de quadrar els comptes i han de complir-se les
lleis. Treballar sense poder assegurar la subsistència ni
té sentit socialment, ni és lògic econòmicament. Que en
prengui nota el Banc d’Espanya: un sou mínim no pot ser
un sou ínfim.
Joan Catà és periodista de La Xarxa i
professor del departament de Comunicació de la UPF

“Uns asseguren que el
salari mínim és un fre
per a la contractació,
altres sostenen que
és un contrapès
que impedeix fixar
salaris per sota
del nivell mínim de
subsistència”
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LA CONVERSA
ElS PACTES POSTELECTORALS

— S’ha teatralitzat
massa; tothom sap
que les combinacions
als municipis sempre
han estat múltiples
— La polarització
ideològica i nacional
ha provocat en
aquesta ocasió més
insatisfacció que mai

PAOLA LO
CASCIO
(Roma, 1975). És una
historiadora i politòloga
italiana. Es doctorà en
història contemporània per
la Universitat de Barcelona i
es va llicenciar en ciències
polítiques a la Universitat de
La Sapienza de la capital
italiana, passant a ser
professora de l’ERAM i del
Departament d’Història
Contemporània de la UB.
Actualment és professora
del Departament d’Història i
Arqueologia de la UB i
membre del Centre d’Estudis Històrics Internacionals
de la UB.

TONI RODON
(Mataró, 1985). Doctor en
Ciències Polítiques per la
Universitat Pompeu Fabra,
actualment és investigador
postdoctoral a la London
School of Economics and
Political Science, a la capital
britància. També és professor adjunt a la Universitat
Oberta de Catalunya. Les
seves recerques versen
sobre ideologida, participació electoral, geografia
política i partits polítics, així
com l’estudi del
nacionalisme.
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Què denota el “malestar”
que s’ha generat les darreres
setmanes arran dels pactes
postelectorals arreu de
Catalunya? Per què s’ha
viscut amb tanta tensió
aquest període? Ens manca
cultura democràtica per
entendre que, un cop fetes
les eleccions, són els partits
els que canalitzen les nostres
aspiracions?

moderat per

joan salicrú

Comencem pel principi. Compartiu la idea
que en aquesta ocasió la digestió electoral
ha estat especialment difícil?

paola lo cascio —Aquestes han estat unes
eleccions municipals que arribaven després d’un cicle molt llarg i ho han fet d’una
forma molt teatralitzada. A Catalunya ara
hi ha conflicte real, evidentment, però també un cert interès en voler teatralitzar-lo,
arribant a extrems una mica excessius. Perquè a l’hora de la veritat tothom sap que en
termes de pactes postelectorals, sobretot en l’àmbit municipal, les combinacions
sempre han estat moltes. S’ha volgut teatralitzar sobretot en el cas de la ciutat de
Barcelona; s’ha volgut escenificar un conflicte que té diferents dimensions; té una
dimensió molt forta que té a veure amb una
part de l’independentisme que s’ha mostrat especialment intolerant i hi ha també
una part de joc intern en el món independentista que ha fet que segons quines tensions s’hagin teatralitzat encara més.
toni rodon — Jo sí que he notat un pèl més
de crispació arran dels resultats electorals i de, sobretot, les combinacions de govern que s’han arribat a fer. Hi ha dues hipòtesis que ens podrien ajudar a explicar
perquè aquesta vegada hi ha hagut una

emprenyada tan forta, o almenys més elevada que en d’altres ocasions. La primera:
“És que no estem acostumats als governs
de coalició”. Això és una cosa que molta
gent diu però que no seria del tot certa: des
del 1980 gairebé la meitat dels governs que
hi ha hagut –sobretot a nivell autonòmic
però encara més a nivell local– han estat
de coalició. Per tant, en el fons l’Estat Espanyol i Catalunya en particular és un país
de coalicions. En trobem a tot arreu i a tots
els nivells de govern. El que ha passat, per
mi, després de les eleccions locals i autonòmiques, a diferència d’altres cops, és que la
polarització ideològica i en el cas de Catalunya la nacional ha fet que la insatisfacció sigui més elevada.
Hi ha dues coses que fan que molts votants
estiguin insatisfets. La primera és guanyar
i perdre: la nostra disciplina fa temps que
sap que l’endemà d’unes eleccions, si has
votat al partit que no guanya, et sentiràs insatisfet amb el sistema; això és una qüestió bastant sabuda. El que passa és que si
el guanyador no està molt lluny de la teva
posició, malgrat no l’hagis votat, tampoc et
sentiràs tan insatisfet, només una miqueta. En canvi, el que ha passat aquesta vegada és que per molta gent que ha perdut les
eleccions –sigui perquè el seu partit ha perdut o perquè hi ha hagut una combinació de
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partits que els ha apartat del poder– com
que l’alternativa està molt lluny ideològicament... la sensació de malestar s’ha incrementat molt. Això ho veiem a la ciutat de
Barcelona però també en molts altres llocs,
com podria ser a Madrid o en altres comunitats autònomes on s’han format coalicions que, com que estan tan lluny de molts
altres votants, han generat gran insatisfacció en aquests altres votants.
Paola, deia en Toni Rodon que la cultura de
coalició hi ha estat, sobretot a Catalunya i
als municipis: l’Ajuntament de Barcelona,
des de la represa democràtica, ha estat
governat en coalició, molt sovint. Ens falta
encara, però, assimilar profundament
aquesta realitat d’un país plural i complex?
Això és el que explica que a vegades costi
entendre aquests pactes postelectorals?
P.L.C. —Sens dubte. En el cas de les municipals, les coalicions hi han estat sempre i de
molts tipus. En l’àmbit municipal la cultura
de coalició és bastant sòlida. A la resta de
l’Estat, com que el bipartidisme històricament ha estat més fort, hi ha hagut una polarització esquerra-dreta jugada per dos
partits, sobretot. Ara, a partir del cicle que
comença el 2015 això es trenca allà també.
En el cas de Catalunya en general, l’element
que trenca més coses, o que fa que la gent
tingui aquest malestar, és l’experiència dels
últims anys. Per tant la polarització de tipus nacional, que deia abans en Toni. Però
jo no tinc clar si és només una polarització
nacional perquè aquí també hi ha una lluita
per veure qui es queda amb aquella bossa
tan gran del nacionalisme català dels anys
80. Llavors ocorren coses que ens semblen
paradoxals: allò que per les sigles ens pot
semblar que està a prop, a l’hora de la veritat resulta que no hi està tant; aquesta lluita per l’hegemonia per l’espai nacionalista
fa que estiguin bastant lluny. El cas de Barcelona és bastant sagnant: has tingut una
Esquerra Republicana que, almenys en el
paper, en el seu programa estava relativament a prop d’altres partits d’esquerra però que ha optat per fer un raonament d’un
altre tipus, posant per davant el raonament
nacional a d’altres. Llavors la llunyania encara es fa més evident, o més sagnant.

La pregunta del milió: fins a quin punt és
legítim que el que queda primer no sigui qui
governa? Que ho és legalment és evident,

És un sistema de recomprensió de les minories que em sembla eficient. Ara, és un
sistema que en molts casos –tan pel que fa
a Catalunya com a molts llocs– conté també una certa voluntat de desautoritzar–o
de considerar que no estan en l’àrea de la
governabilitat– algunes forces polítiques;
costa acceptar que algunes forces polítiques puguin arribar al govern. És a dir,
costa sortir d’allò que en algun moment
s’havia viscut com una certa excepcionalitat, d’entendre-ho com a normal.

—Encara falta una
mica de cultura
política i d’aprendre
què signifiquen els
governs de coalició;
sobretot d’aprendre
com funciona el
nostre sistema
representatiu.
però és obvi que encara té un plus de
legitimitat moral el que queda primer a
l’hora d’afrontar l’encàrrec de governar.
Potser una solució seria introduir canvis
electorals implantant per exemple un
sistema de doble volta?
P.L.C. —Això té a veure amb dos nivells.
Un, que durant molt de temps l’experiència que he tingut és que hi havia partits
molt grans. De manera que donàvem per
fet que, qui guanyava, governaria perquè
li faltava poc per poder articular una majoria de govern. I per altra banda, abans se
citava el tema de la llei electoral... jo personalment sí que estaria a favor de fer una
segona volta a les municipals, bàsicament
perquè els acords serien més evidents i
tothom estaria obligat a parlar de forma
molt clara respecte el que vol i el que farà.

T.R. —Encara falta una mica de cultura política i d’aprendre què signifiquen els governs de coalició; sobretot d’aprendre
com funciona el nostre sistema representatiu. No ens hem acostumat del tot a veure els governs de coalició com a fenòmens
habituals i a entendre que tenen problemes però també avantatges, sobretot que
hi ha molts més votants representats. En
relació a la legitimitat la qüestió és que
té dues accepcions: una cosa és legítima
quan és legal però una cosa també pot ser
considerada legítima quan és moral. Legítimament legals, els governs de coalició
ho són perquè la llei ho estableix; legítimament moral... depèn de la posició ideològica de cadascú. Jo, en aquest cas discrepo
una mica de la Paola i no faria un sistema
de doble volta; seria partidari d’establir alguna correcció perquè la gent pogués escollir qui vol que sigui el seu alcalde, amb
una mena de llista oberta on tu poguessis
clarament expressar les teves preferències personals. Per què no estic a favor d’un
sistema de doble volta? Per un costat perquè, sobretot en ciutats grans, la gent potser no sabria distingir les coalicions preelectorals que es podrien anar configurant
de cara a la segona volta. I després perquè
amb un sistema de segona volta generes
més perdedors: el sistema proporcional,
com el que tenim nosaltres -usant la fórmula d’Hondt i amb diferents districtesgenera més satisfacció que no pas els sistemes majoritaris, com el britànic, on tots
els vots “fan” un diputat a cada circumscripció, mentre que el segon partit més
votat no es queda amb res. En un sistema
proporcional acaben generant-se diversos
guanyadors; hi ha més marge.
P.L.C. —Sóc absolutament fan del sistema
proporcional; és més útil i democràtic que
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un sistema majoritari. El que jo volia dir
és que no està clar que la segona volta estigui lligada a un sistema majoritari; no té
perquè. També cal tenir en compte que hi
ha diversos sistemes proporcionals: no és
el mateix un sistema amb el repartiment
d’Hondt que amb un altre, no és el mateix un sistema proporcional amb les circumscripcions tal com les tenim que amb
unes altres ni és el mateix un sistema proporcional sense llistes obertes. Es poden
introduir, per tant, elements que ho facin
més transparent o encara més proper a la
ciutadania.
En el cas de la segona volta, tu dius, Toni, que la gent potser no sabria identificar
quines coalicions es poden crear: jo això
no ho tinc tant clar perquè sempre parteixo de la hipòtesi que els electors i les electores no són agents passius; això de pensar que la gent no sap el que vota... el trobo
un plantejament poc efectiu. Jo crec que
la gent sí que ho entendria i que veuria
que si el partit al qual has votat a la primera volta no ha rebut un suport suficient...
tens una escala de prioritats “del pitjor
fins al menys pitjor”. No crec que perdéssim l’efecte de tenir menys perdedors. Al
contrari, crec que seria una fórmula que
tot vot fos útil.
T.R. —Bé, jo no he dit que la gent no sabria
què vota; el que he dit és que el sistema de
la segona volta genera molta complexitat i
ha d’estar molt clar què es vota en aquesta
segona volta. Què votaríem, exactament:
l’alcalde? El pacte de govern? Hi ha infinites coses que es poden arribar a votar;
caldria pensar-ho molt. En tot cas hi ha un
element comú, que ara deia la Paola, que jo
hi estic d’acord, que és que per mi el principal canvi que es podria introduir a nivell
local, que ajudaria a donar més legitimitat moral al sistema, és vincular més estretament l’elector amb la figura de l’alcalde. Amb les llistes que ara tenim, el futur
alcalde és el primer però la gent no fa una
creu sobre qui vol que sigui l’alcalde; això
és important en ciutats grans però sobretot en pobles petits on el coneixement de
les persones és molt més alt.
Evidentment hi ha una altre hipòtesi –més
tremendista- que és considerar que els
polítics són uns-caragirats-sense-ètica i
que són capaços de canviar de possibles

socis en funció dels resultats. I d’aquí el
malestar generat. Potser als polítics els
costa escenificar amb naturalitat el paper
de “pactadors” amb altres forces? Tot
acaba envoltat d’un cert secretisme, d’això
que se’n diu “pactes de despatx”...?
P.L.C. —Tot depèn. Tot polític entén que el
que fa és mesurar o valorar la via més adient i eficaç per poder portar endavant el
seu programa. I a partir d’aquí fa les seves valoracions sobre com fer-ho. Clar, hi
ha aquesta idea del “pacte de despatx”,
que és com una cosa obscura... En canvi
jo veig una certa noblesa en la possibilitat de reivindicar que, precisament, la política és l’art del possible. Ara, és clar, aquí
també hi ha uns límits. És lícit pactar amb
tothom? Jo penso que els límits s’han de

— El problema no
és fer un pacte en
un despatx; el tema
està en poder-lo
explicar bé, després.
Si ets capaç de
presentar-lo amb els
pros i contres, fins i
tot és un indicador
de maduresa
democràtica.

posar amb les forces que no són democràtiques, o que fan plantejaments no democràtics. A partir d’aquí tot dependrà de
la capacitat per part de qui fa el pacte de
trobar una via per salvar al màxim els objectius que vol assolir. I que a més siguin
uns objectius i continguin una forma de
buscar-los que es pugui explicar. És a dir,
el problema no és fer un pacte en un despatx; el tema està en poder-lo explicar bé,
després. Si ets capaç de presentar-lo amb
els pros i contres i les contradiccions que
et genera... jo crec que fins i tot és un indicador de maduresa democràtica.
T.R. —Hi ha un problema principal que és
que hi ha moltes formacions polítiques
que abans de les eleccions, precisament
per obtenir més vots, llancen afirmacions
temeràries sobre el que faran un cop passats els comicis. La típica frase: “jo, si governo, no pactaré amb X, Z o Y” i després
trobar-se en una situació... en què s’ha de
fer. Això té una lògica electoral però nosaltres ja sabem que la lògica política passa
per davant de la lògica electoral. Com deia el politòleg Downs, els partits no dissenyen polítiques públiques per tal de poder
governar sinó que governen per dissenyar
polítiques públiques; governar és el bé suprem. I com que això és així, t’has de menjar uns quants gripaus d’allò que ha passat
abans de les eleccions. Si això és un problema o no... jo diria que sí, perquè en general
sóc molt defensor que els missatges que es
llancen en campanya s’acostin al màxim a
la veritat. Fer vetos d’entrada sempre és
una qüestió arriscada. No perquè et treguin legitimitat per governar sinó perquè
això l’únic que genera és frustració a llarg
termini, perquè hi ha algun tipus d’elector
que et pot haver votat precisament perquè has dit això i que després es trobi que
les accions que has fet van en contra d’allò
que havies dit inicialment. Entra en la lògica de poder però no en la lògica de servei públic...
Seria una solució, Paola, demanar als
polítics que s’estalviïn aquestes afirmacions tan contundents sobre què faran amb
els seus vots l’endemà de les eleccions?
P.L.C. —Potser l’únic que els demanaria és
que diguessin que no pactaran amb l’extrema dreta o a qui defensa opcions que
no són democràtiques. A partir d’aquí, les
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—El pas que li falta
fer a Espanya –i és
extremadament
difícil de fer– és
incloure un rebuig
clar al franquisme
i per altra banda el
reconeixement de la
pluralitat interna
estratègies electorals... són les que són.
Però jo penso que aquí, el gran problema
–que explica perquè aquest cop han estat
tan discutits els pactes i hi ha hagut tanta polèmica– és que la situació específica
d’aquest moment a Catalunya ha generat
unes trinxeres que almenys des del punt
de vista dialèctic han semblat insuperables, tot i que a l’hora de la veritat la política ho ha superat. “Jo no pactaré amb independentistes”, deien uns; “jo no pactaré
mai amb els carcellers”, deien uns altres...
però a l’hora de la veritat en el conjunt del
territori s’han donat pactes de diferents
tipus. Per tant el que ha passat a Catalunya té molt a veure amb l’ara i aquí... Ara, si

em preguntes a nivell d’Estat, hi ha un nivell de contraposició ideològica que ha fet
que segons quins pactes fossin molt difícils d’argumentar, certament.
Per acabar, quins valors creieu que faria
falta consolidar com a democràcia perquè
aquests períodes postelectorals es visquin
amb més naturalitat?
T.R. —En primer lloc el valor democràtic: la
democràcia implica vot, però també, projecte de país o de ciutat, guanyar o perdre i
capacitat transaccional, és a dir, capacitat
d’acceptar el punt de vista de l’adversari,
de negociar i de renunciar a determinades
qüestions. Segon: la flexibilitat. No hi ha receptes úniques i concretes pels problemes
socials amb què ens enfrontem. No em refereixo, evidentment, a renunciar a les pròpies conviccions, sinó a ser conscient que
l’objectiu final el podem tenir clar, però que el camí per arribar-hi és tot sovint
incert. Moltes polítiques públiques, i per
tant moltes mesures adoptades als pactes
postelectorals no sabem si funcionaran
fins que les apliquem. Per últim, el valor de
la paciència: permet amplitud de mires,
flexibilitat i capacitat de bastir una estratègia que un pot considerar guanyadora,
però que també, si és pacient, buscarà un
cert grau de solapament amb l’estratègia
del rival. La paciència és un dels millors antídots contra la polarització.

—De cara a viure
amb més normalitat
els períodes
postelectorals,
penso que caldria
incidir en el valor
democràtic, en la
flexibilitat i en la
paciència
P.L.C. —Crec que molts dels valors ja són els
propis de les democràcies avançades i que
estan reflectits a la Constitució. El pas que
falta –i és extremadament difícil de fer–
és incloure un rebuig clar al franquisme i
el reconeixement de la pluralitat interna,
a més de tota una sèrie de nous valors lligats al feminisme i al respecte de la diversitat. A partir d’aquí el valor més important acaba sent el reconeixement d’unes
normes de joc compartides, malgrat que
dins d’aquest camp evidentment les diferències polítiques hi seran i hi seguiran
sent. Però penso que aquestes regles possibilitarien no haver de parlar mai de “pactes contra natura”.
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més actualitat en clau de valors a
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un gegant
pioner i
original

La Fundació Aspasim ha posat en marxa
una campanya de finançament col·lectiu
amb l’objectiu de crear el primer gegant
amb discapacitat intel·lectual de
Catalunya, que es dirà Normag. La
producció del gegant es farà amb
materials ultralleugers i amb un disseny
adaptat per tal que el puguin portar
persones amb discapacitats intel·
lectuals i físiques.

la soledat
de la gent
gran

Gairebé la meitat de persones més
grans de 65 anys fan servir plataformes
com Facebook i WhatsApp per
combatre la sensació de soledat o
aïllament. Segons l’estudi La solitud de
la gent gran elaborat per l’entitat
SIENA, les xarxes socials i internet s’han
convertit en eines essencials per a la
gent gran per connectar-se amb el
seu entorn.

record de
donants
d’Òrgans

La donació d’òrgans ha arribat a xifres
rècord a Catalunya en els primers cinc
mesos de l’any, amb un increment del 16
per cent respecte al mateix període de
l’any passat. Entre l’1 de gener i el 31 de
maig hi ha hagut 167 donants cadàver,
segons ha anunciat l’Organització
Catalana de Trasplantaments amb motiu
del Dia Mundial de Donant d’Òrgans i de
Teixits, el 5 de juny.

drons per
rescatar
refugiats

Tres estudiants de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) participen en un projecte per desenvolupar un
dron de reconeixement a mar obert per a
la recerca de persones i embarcacions.
El projecte, que porta el nom de Freeda,
es porta a terme en col·laboració amb la
Hemav Foundation i té la finalitat de
millorar les missions de rescat de l’ONG
Proactiva Open Arms.
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L’acció de donar
gratuïtament va
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Begoña Román
Economització de la
vida, mercantilització
dels valors

“S’han mercantilizat
els valors de l’economia col·laborativa”
David Murillo

“Fer transaccions amb
desconeguts no és fer
comunitat”
Irene Sabaté

Albert Cañigueral
El poder de les
plataformes digitals

Dibuixant sobre el tema

Toni Batllori
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Begoña Román
Professora de Filosofia de la UB

Economització de la vida,
mercantilització dels valors

L’

economia és el sistema de producció, distribució, comerç i consum de béns i serveis, i el mercat un mecanisme eficient per a l’intercanvi
d’aquest productes i serveis. Quan l’economia
és “el tot”, amb un monopoli de la vida esdevenint un joc de monopoli on tot és comprable
o vendible, on es converteixen els humans en
recursos i els valors en commodities, parlem
de l’economització de la vida i la mercantilització dels valors. Aleshores, la vida, que és la
facultat de desitjar, queda reduïda a consumir
i a comprar; el desig se’ns és expropiat perquè
es creen les necessitats per a continuar consumint; i es confon allò que val amb el seu preu al mercat.
El problema no és només la neciesa de la qual ja va advertir
Juan de Mairena, personatge fictici creat per Antonio Machado; el problema és la universalització del fenomen i la seva acceptació com a quelcom natural i inevitable.
Veiem algunes conseqüències d’aquesta economització de la vida i mercantilització dels valors: s’arriba a creure
que allò gratuït no val res, que donar és un fenomen de rics
perquè allò que donen els sobra o desgrava, o quelcom sospitós i es pensa que qui dóna... és que alguna cosa busca.
El donar i l’economia del do van desapareixent engolits per
l’economia de mercat i dels diners.
Sembla impensable que pugui haver-hi motivació i incentiu en produir coses i distribuir-les perquè sí. Sembla
impensable que hi hagi serveis des del desinterès monetari. Però la seva gràcia rau en el seu perquè sí, pel plaer de
donar: la bellesa és sense perquè. S’ha volgut millorar la

situació parlant d’economia col·laborativa. No es tracta de
donar ni de col·laborar sentint-se part de quelcom comú, des
d’un esperit fratern o de reciprocitat; es tracta de guanyar
diners i, si pot ser, sense intermediaris ni impostos pel mig.
Aquesta “economia col·laborativa” té moltes similituds amb
l’esperit del neoliberalisme.
Les conseqüències de la mercantilització
Veiem alguns exemples d’aquestes conseqüències. Quasi ha
desaparegut la pràctica de fer autoestop (malament vivim
quan ja no ens fiem d’uns joves amb una motxilla). La tecnologia i les xarxes socials permeten serveis compartint despeses
del trajecte. Malgrat que es presenten sota el parany de compartir companyia, si hom no paga, no interessa. Alguns volen
fer negoci, no només compartir despeses. Si de sempre l’hospitalitat ha consistit en oferir casa l’altre, ara es tracta de rendibilitzar-la: tots els contractants guanyen diners (sense entrar en l’economia submergida que comporta). Si tenim roba
o estris que no fem servir i que abans donàvem, ara ho venem,
gràcies a múltiples aplicacions (que, a més, ens recorden que
són ecologistes perquè reciclem). I així podem tornar a comprar coses noves. Contribuïm així a l’economia circular, guanyant diners i sense reduir el consum: una altra gran astúcia
del capitalisme.
No pretenem posar-nos nostàlgics d’un abans on les coses
eren millors. Només volem parar atenció en el tipus de pràctiques que s’instal·len en la nostra vida quotidiana de forma
subtil i que ens porten a confondre valor i preu. Quan tot a la
vida se sotmet a l’oferta i la demanda; quan la manera de raonar rau en relacionar mitjans i fins, aquests són monetaris i en

valors 25

La cultura Wallapop

continu creixement de més i més; quan això ho monopolitza tot descuidant altres dimensions humanes... la vida,
la facultat de desitjar, s’empobreix. Els mitjans no són els
fins, i els fins profunds, com ara el sentit existencial, no
es poden comprar. Si tota conversa esdevé negociació;
si tot –vivències incloses– es transforma en mercat per
guanyar diners, quelcom d’espontaneïtat i autenticitat
es perd. Igual que es perd en varietat i sorpresa quan tot
es mesura pel mateix raser.
La gent generosa amb el seu temps, amb els seus talents, no ho fa per diners. Les experiències més gratificants tenen a veure amb un altre tipus de barem. Ens meravella la bondat que hi ha en l’acte generós de gent que
comparteix, que s’ofereix donant a canvi de res. Aquesta
gent raona d’altra manera. Ens admira la seva la seva independència i la seva humilitat.
“Menys és més”. No només en decoració. No estem reivindicant el franciscanisme, ni el vot de pobresa. El que
més ens sol agradar als humans és que ens valorin, sentir-nos útils. Si els diners serveixen per a coses útils, benvinguts són; si ens arrabassen els fins, els propòsits, les
raons per viure, ens corrompen, ens desvirtuen; perdem
consistència i llavors ni ens coneixem ni ens reconeixem.
Els valors ens defineixen, són els trets pels quals ens volem caracteritzar.
Un món on tot té un preu
Un món que es caracteritza en totes les seves esferes i dimensions per l’economia del mercat que confon valor i
diners, on tot i tothom té un preu, és un món desbocat i
desorientat. L’avantatge de saber-ho és no deixar-se emportar i estar disposat a donar sense esperar ni les gràcies. El desig del lloc on brolla el donar no és mancança, és
més profund, és potència. Conatus, ve d’arrels comunes,
és desig d’un món on existeix la gratuïtat, l’altruisme, la
reciprocitat i la bondat, senzillament.
Aquesta primera forma de raonar i enraonar no és
estratègica, ni instrumental, no parlem d’intercanviar
negocis i diners, parlem de valors i de món humà. Sense
el llenguatge primigeni, la confiança en els altres, el saber-se membre igual en un planeta compartit, cap estratègia és reeixida. Per tot plegat, el segrest de la vida per
part del mercat ens hauria de fer recular maneres de raonar, de fer, de consumir.
Recollir gent que fa autoestop, oferir casa, compartir
taula perquè sí, perquè és bonic, esdevé un gest revolucionari. Fins i tot potser ens converteix en sospitosos. Avui
replantejar el monopoli, la homogeneïtat, l’economització de la vida és una forma de dissidència i de resistència.
És un dir no fruït d’un desig, una força vital d’arrel profunda i que s’obre pas mitjançant idees adequades que
generen alegria (Spinoza): existim, ens donen, donem i
ens donem.
No es tracta d’una esmena a la totalitat a l’actual economia de mercat, però sí que aquesta ho hagi inundat tot,
deixant-nos empobrits de l’essencial. El que ens mou als

humans és allò que ens commou i els diners no ho poden
fer, com a molt, impressionen; són incentius, com també
poden corrompre (sempre ho han fet i ho faran), un cop es
tenen, si no sabem per a què, esdevenen sense raó de ser.
La justícia, la fraternitat, el deure de garantir a tots els
mitjans bàsics per a la vida, sense excloure ningú de la comunitat humana, no s’expliquen en termes de diners. Si
tot esdevé recurs –també els humans–, si el vocabulari de
l’economia ho impregna tot de possessius (meu), i de propietaris, expressions com ara “voluntat general”, “món
comú”, “interès públic”, “amor incondicional” esdevenen
residus d’un passat a enyorar sense saber com s’ho ha endut el vent.
Begoña Román és doctora en
Filosofia i professora de la Facultat
de Filosofia de la Universitat de
Barcelona.

“Avui replantejar
el monopoli, la
homogeneïtat,
l’economització de
la vida és una forma
de dissidència
i de resistència”
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david murillo
Professor del Departament de Ciències Socials d’ESADE

“S’han
mercantilizat
els valors de
l’economia
col·laborativa”
Aquest professor de Ciències Socials
d’ESADE és una persona optimista i encara
que es mostra crític amb el procés de
mercantilització de la societat no menysté el
poder de certs moviments de resistència.

Maria Coll / Fotografies: Sergio Ruiz
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E

l campus d’ESADE a Sant Cugat
és un petit món aïllat. A l’espai
existent entre les dues rengleres d’edificis s’hi poden sentir diversitat d’idiomes: gran
exemple d’educació global. En
el departament de Ciències Socials d’aquesta institució hi treballa David Murillo, sociòleg
amb una àmplia experiència
en l’àmbit de la responsabilitat
social corporativa, qui intenta
tossudament introduir noves
i alternatives visions de l’economia en un
espai on el negoci i el capital mana.
Estem vivint un procés de mercantilització dels valors?
Hi ha elements que sí que ens indiquen
aquest procés. Ara bé, jo sóc seguidor de
Karl Polanyi, un autor que l’any 1944 va escriure un llibre titulat La gran transformació, en el qual parla d’un doble moviment.
Per una banda, certament, hi ha una mercantilització creixent dels diferents àmbits de la vida. L’anomenada “economia
col·laborativa”, seria això. Estem observant l’entrada dels valors del capitalisme a
uns espais on fins ara no hi havien entrat.
Però això no és nou.
Ah, no?
Aquesta és una tendència històrica que
comença al segle XVIII quan es mercantilitzen les terres –moltes terres comunals
passen a ser privades–, quan els oficis es
proletaritzen, etc. La tendència a la mercantilització ha existit sempre en l’evolució del capitalisme. Ara podem dir que
“compartim” una habitació, però en el
fons, estem llogant una habitació. Una novetat seria que ara hi ha una americanització de l’economia, ja que moltes d’aquestes
plataformes beuen dels valors d’aquesta
cultura.
I quin seria l’altre moviment, segons
Polanyi?
Aquest fenomen també té una banda positiva. Els individus, a nivell cognitiu, psicològic i biològic, som socials i cooperatius. Per tant, des d’aquest punt de vista,
els valors del capitalisme, que ho mercantilitzen tot, tenen uns límits. L’optimista

Polanyi afirma que tot esforç de mercantilització genera també un contrafort de
gent que vol tenir estabilitat i previsió vital, cosa que la microsegmentació de tasques a la qual ens condueix la mercantilització no garanteix. És a dir, davant de
la mercantilització es creen moviments
de resistència. Moviments que avui ja trobem a nivell polític, econòmic, etc. Projectes allunyats de les multinacionals i que
creen comunitat. Som Energia seria una
mostra d’aquest model alternatiu.
Concreta que actualment cal parlar
d’“economia col·laborativa”, entre cometes. Per què?
Curiosament, en els seus orígens, totes aquestes empreses, com Google o
Airbnb, volien reduir la mercantilització
i el consum. Per exemple, l’objectiu original de Airbnb era que una persona pogués

“La tendència a la
mercantilització
ha existit sempre
en l’evolució del
capitalisme. És una
evolució històrica
que comença al segle
XVIII, quan moltes
terres comunals
passen a ser
privades i els oficis
es proletaritzen”

compartir casa amb una altra quan els hotels d’una ciutat estiguessin plens. Però no
podem oblidar que un dels motors econòmics del nostre sistema és la mercantilització. Per tant, qualsevol perspectiva de
benefici demana una entrada de capital
que empeny cap a la mercantilització.
Vol dir que avui això ja no és així?
No. Aquella idea inicial de compartir una
habitació per un temps concret s’ha convertit en un habitatge sencer de lloguer
per un temps il·limitat. A més, generalment, darrera del negoci ja no hi ha ciutadans sinó professionals del lloguer d’habitatges. D’aquesta manera és evident que
ara s’estan mercantilitzant els valors originals de l’economia col·laborativa.
En queda alguna cosa de la idea original
d’aquest concepte?
L’any 2015 molts autors de Ouishare França, la branca francesa de l’economia col·
laborativa, ja donaven per acabat aquest
sistema. Era un terrabastall de crítiques.
Hi ha hagut una colonització del terme.
Ara totes les empreses fan economia col·
laborativa. Quan una empresa deixa de
vendre suficients cotxes, passa a vendre
serveis de mobilitat! Les empreses resisteixen: és evident que veuen venir els problemes i s’hi adapten.
Estem en un moment de canvi o els moviments de resistència són residuals?
Els canvis són profunds, fins i tot a nivell
polític. Tots els moviments anomenats populistes, tan per la dreta com per l’esquerra, que en aquest moment tenen lloc a Europa i als Estats Units –i en aquest grup
també hi incloc Donald Trump– són de resistència. Moviment de resistència contra situacions, que ens agradaran més o
menys, però que són de desigualtat o de
greuge. Avui hi ha moviments de resituació dins del món polític a Europa, a l’Estat espanyol, a Catalunya, a Barcelona,
etc. En el nostre sistema hi ha periòdicament esgotaments de cicle i la idea de mercantilització, entesa com a promesa d’alliberament que vam viure a la dècada dels
noranta, acaba ara. Per tant, si tenim en
compte que ara hem arribat a un cert límit, em declaro optimista.
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La crisi econòmica hauria accelerat
aquest procés?
Depèn dels llocs. Als Estats Units la crisi econòmica va ser molt més forta, però
també se’n van recuperar molt més ràpid.
A l’Estat espanyol hem viscut un cas paradigmàtic. Aquí encara estem recuperant
rendes, la disparitat entre salaris no deixa
d’augmentar, etc. La manera més gràfica
de veure aquesta resistència és en el canvi
polític, també és on posem les expectatives de les coses que aquest sistema econòmic ens pot donar. Si continuem mercantilitzant l’habitatge – un dret suposadament
garantit per la Constitució–, si mercantilitzem el turisme... Què passarà? La crisi
evidencia molt més els límits d’un model
econòmic al qual a hores d’ara no sabem
posar-li fre.
A l’inici de la crisi algunes persones asseguraven que aquesta estava potenciant valors com la reciprocitat i la solidaritat. Ara, però, són aquests valors
els que s’estan mercantilitzant... Una
paradoxa?
No crec que siguin dues coses incompatibles. Durant una època vam pensar que
totes aquestes plataformes econòmiques
eren el progrés, però ara hem vist les seves conseqüències. En aquest moment milers de persones estan buscant sistemes
alternatius als oligopolis energètics o ja
formen part de cooperatives d’habitatge.
Seran suficientment forts aquests sistemes alternatius? Dependrà de la influència que tinguin a l’àmbit polític. La qüestió
ara és veure com es configuren les forces
en el marc dels tres poders: societat civil,
economia i política, aquest darrer entès
com a marc regulador. Les finances no són
invencibles.
Hi ha autors que asseguren que el valor
de la comunitat està en crisi.
El valor de la comunitat està en crisi perquè la força empeny cap a una altra banda,
però això no és pas definitiu. Aquesta seria
una visió religiosa de l’economia. Marx diria que precisament el camí cap a una concentració creixent ens portarà cap a una
rebel·lió. Segons el darrer informe d’Intermon Oxfam, 26 persones del món posseeixen la mateixa riquesa que els 3.800

milions de persones més pobres del món.
Això pot continuar així? No. Un món així és
insostenible des de qualsevol perspectiva,
tant a nivell ecològic com des del punt de
vista de les desigualtats.
Sembla que estiguem en una situació de
“vull canviar... però no”.
Hem de tenir en compte que hi ha actituds
personals que no passen ni per un procés
de reflexió. La majoria de les persones no
es mostren partidàries de la mercantilització. Per exemple, Donald Trump, al mateix temps que empeny temes relacionats
amb la mercantilització, es queixa que
Amazon desertitza el petit comerç americà. Per què no fa res? Per què hi ha un conjunt d’elements que enfoquen cap aquesta

“Davant de la
mercantilització
avui es creen
moviments de
resistència.
Moviments que avui
ja trobem a nivell
polític, econòmic,
etc. Projectes
allunyats de les
multinacionals i que
creen comunitat”
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direcció. Si una persona té un pis, pràcticament no rep interessos pels estalvis que
té al banc i només rep inputs que l’empenyen a posar el pis a plataformes de lloguer temporal, és lògic que en un moment
d’inseguretat ho faci.
El mercat ‘online’ revoluciona aquest
procés de mercantilització?
Totalment. Hi ha dos motors centrals que
generen aquest canvi: un és la globalització i l’altre són els avenços tecnològics. El
món digital afegeix al sistema la serialitat,
la immediatesa, el baix cost –ara puc fer
rèpliques infinites d’una mateixa notícia– i
coses que li encanten al sistema econòmic
com l’extrajurisdiccionalitat –puc situar la
meva empresa en un paradís fiscal i operar en molts altres països–, la qual cosa genera un gran problema de governabilitat.
Les lleis estan preparades per aquest
nou mercat?
Ja ho diuen: “L’estat és massa gran per
les coses petites i massa petit per les coses grans”. I literalment és així. Canvi climàtic? Ho pot aturar un estat? Segurament no. La UE, potser una mica. Regular
els paradisos fiscals? La UE, per exemple,
podria fer coses al respecte. Ara, paradoxa de la globalització, ens cal avançar cap
a un federalisme global: si els problemes
són col·lectius, els hem de treballar també de forma col·lectiva. I com es fa això?
Doncs, encara que ens pugui semblar una
via lentíssima, a través d’un procés de creació d’institucions internacionals. Davant
de problemes globals, les solucions han de
ser globals.
En el moment en què la conscienciació
del ciutadà hauria de ser màxima, la seva possibilitat de participació en el sistema també és més directa, ja no es necessiten intermediaris.
Tots som còmplices del sistema a molts
nivells. No som clients de l’entitat financera que s’ajusta més als nostres valors sinó
a la qual s’ajusta més a les nostres necessitats, amb més o menys mesura seguim
fent ús de coses de plàstic, etc. En aquest
sentit jo sóc benvolent amb mi mateix i
amb les persones. Intentem corregir les
nostres contradiccions, però és inevitable

treballar encara amb certes contradiccions. Amb l’economia col·laborativa passa
el mateix. Com que hi ha dos mil persones
a Barcelona beneficiant-se de la plataforma Airbnb hem de condonar totes les habitacions de la norma d’aquesta empresa? No. Estic segur que la mateixa persona
que lloga és conscient de les molèsties que
provoca. Jo crec en el rol de la societat, expressada a través dels governs, per regular
aquest àmbit de convivència.
Wallapop, segons vostè, seria un model de negoci amb alguna particularitat, respecte la resta de plataformes.
Quina?
És una plataforma particular perquè
aquesta sí que es basa en el reaprofitament. Una gran part de les coses que s’hi
venen haurien anat a les deixalles. Per
tant, per mi, Wallapop lliga molt més amb

“Una persona
gran se sent sola,
té una habitació
desaprofitada i la
posa a lloguer per
150 euros. Està
mercantilitzant? Sí,
segurament, però
al mateix temps
també genera un
espai de comunitat,
de confiança i
d’interacció”

l’origen de l’economia col·laborativa. Amb
Wallapop una bici que hauria anat al contenidor o que hagués mor a un magatzem
ara té una segona vida. El problema actual de Wallapop és de monetarització. Si la
plataforma és un intercanvi entre usuaris,
on hi ha el benefici? Ara han hagut d’introduir alguns serveis paral·lels, però això té
uns límits.
On és el negoci, doncs?
El negoci d’aquestes plataformes es troba en l’increment dels seus usuaris. Encara que perdin molts diners, si segueixen incrementant el nombre de seguidors, tenen
valor. El cas perfecte és Uber. L’empresa
de transport amb conductor perd mil milions al trimestre i té una valoració en borsa de vuitanta milions de dòlars. Com es
manté? Doncs perquè no para d’augmentar la seva flota de vehicles. Si recordeu, fa
25 anys Amazon venia exclusivament llibres. Doncs ara, a part de vendre de tot,
les dades de la policia d’Utah, estat dels
Estats Units, estan allotjades en un servidor d’Amazon. Això només s’aconsegueix
amb una promesa: potser ara no tinc beneficis, però si en el futur aconsegueixo tenir molts seguidors, us podré oferir alguna cosa. Per tant, Wallapop es troba ara
buscant resposta a la gran pregunta: com
treure rendiment de tots els meus usuaris?
És veritat que es recicla, però també es
dona menys, i com bé explica, es fa negoci amb les nostres dades. Per tant, més
comercialització, no?
Una persona gran se sent sola, té una habitació desaprofitada i la posa a lloguer per
150 euros al mes. Està mercantilitzant? Sí,
segurament, però al mateix temps també
genera un espai de comunitat, de confiança i d’interacció. Per exemple, SocialCar,
una plataforma de lloguer de cotxes entre particulars, és un negoci, però també
genera comunitat. Jo deixo el meu cotxe a
un altre aquells dies de la setmana que no
el faig servir. Bla Bla Car és un servei francès de vehicle compartit que fa possible
que les persones que volen desplaçar-se
al mateix lloc al mateix moment puguin
organitzar-se per viatjar junts. Això té un
impacte en el transport públic? Sí, evidentment; però, després de la desaparició

de l’autoestopista degut a pors racionals,
aquest sistema també genera comunitat.
Això vol dir que potser hauríem de ser
més flexibles?
Tampoc totes les plataformes són igual de
pernicioses arreu. Per exemple, Airbnb, en
espais no víctimes de la gentrificació, pot
donar vida a pobles i a zones rurals i oferir
ajudes a persones amb recursos escassos.
Hi ha desconeixement respecte aquests
nou models de negoci? Hi ha manca
d’educació?
Bla Bla Car s’ha arribat a valorar en 25.000
milions de dòlars! Una contradicció si tenim en compte que els professors de cooperativisme o de treball social tenim un espai sovint molt petit dins el sistema, però
l’espai dels qui volen reformar sempre és
petitó. Tenim l’espai que tenim, però amb
aquest també hem de poder fer coses.

assessor
de grans
organismes
David Murillo actualment és
professor del Departament de
Ciències Socials d’ESADE però la
seva carrera professional no
s’emmarca exclusivament a l’àmbit
acadèmic. Ha treballat en el sector
financer, en el sector públic com a
agent de desenvolupament local i
en el sector de les entitats sense
ànim de lucre.
També ha desenvolupat tasques de
consultoria i assessoria en l’àmbit de
la Responsabilitat Social
Corporativa per a la Generalitat de
Catalunya, el Ministeri d’Indústria,
el Programa de les Nacions Unides
per al Desenvolupament (PNUD),

l’Organització Internacional del
Treball (OIT) i el Banc Inter-Americà
de desenvolupament (BID).
Ha estat professor visitant en
múltiples universitats internacionals,
com la Frankfurt School of Finance
and Management (Alemanya); la
Copenhagen Business School
(Dinamarca), la Universidad del
Pacífico i ESAN (Perú) o la Sogang
Business School (Corea); i habitualment presenta els seus resultats de
recerca en conferències al voltant
del món.
També es poden llegir les seves
opinions en alguns diaris d’àmbit
nacional i en diverses publicacions.
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irene sabaté

“Fer transaccions
amb desconeguts no
és fer comunitat”
Aquest professora d’Antropologia Social de la Universitat
de Barcelona recorda els afectes nocius de les noves
formes de profit econòmic que ofereix el sistema.

maria coll
Economistes i filòsofs ens han fet adonar que coses que abans es feien de forma altruista avui s’estan comercialitzant. Hi estaria d’acord?
Sí, però primer voldria matisar la idea d’altruisme perquè a les societats tradicionals
no hi ha tant altruisme sinó reciprocitat.
És cert que la prestació de serveis o la circulació de bens entre les persones es donava de manera generalitzada a través dels
vincles de parentiu o comunitaris, persones que cohabiten en un mateix espai, però
sempre amb el benentès que “jo avui et dono perquè demà o algun dia tu també em
donaràs”. Per tant, no parlaríem tant d’altruisme, sinó de formes de participació recíproca que respondrien a la idea “entre
tots fem xarxa”.
I estem passant d’aquest idea de reciprocitat –”jo et dono perquè tu un dia
em donaràs”– a comercialitzar les coses
per treure’n un benefici immediat?
Sí, això s’està produint. Podem parlar de
la mercantilització de molts bens i serveis que abans eren intercanviats de forma gratuïta. Ara bé, aquest procés no és
recent. Si féssim història ens adonaríem

que abans de la revolució industrial, quan
s’implanta la idea del treball assalariat, ja
es produeix una mercantilització d’una
cosa que abans era gratuïta. Abans de la
mercantilització del treball, les feines dels
camp no eren remunerades.
Però, segurament, l’economia online ha
potenciat aquest fenomen, no?
En bona mesura sí. Aquest capitalisme
de plataforma o suposada economia col·
laborativa –perquè aquesta etiqueta em
sembla un eufemisme– agilitza molt el contacte entre desconeguts. A la societat tradicionals les transaccions econòmiques
només es donaven entre persones més
o menys properes o que tenien un lligam
previ. Les coses circulaven a partir d’uns
vincles socials preexistents. En canvi, a
traves de les noves tecnologies, persones
completament desconegudes o estranyes
poden negociar.
I la crisi econòmica quin paper creu que
ha jugat en l’auge d’aquest procés de
mercantilització de certs valors?
Les crisis econòmiques del capitalisme –
que no són una excepció, sinó que estan
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incloses en la dinàmica del sistema– poden donar resultats ambigus o paradoxals.
Per una banda, aquells que es veuen perjudicats per la crisi –per una manca d’ingressos– es poden veure forçats a recuperar sistemes d’ajuda mútua tradicionals.
En aquesta darrera crisi hem vist com les
relacions entre membres de diferents generacions d’una mateixa família es reforçaven per necessitat. Moltes famílies que
han estat desnonades o persones que han
perdut la feina han hagut de recórrer als
pares, que tenen un ingrés petit, però fix.
Per tant, la crisi ha reforçat relacions de reciprocitat que s’havien esvaït.
I on hi hauria la paradoxa?
Per altra banda, també hi ha l’efecte contrari. Davant el campi qui pugui i l’escassetat
de recursos, es poden fer més fortes algunes formes de darwinisme social, basat en
la selecció del més fort. En els darrers anys,
per exemple, hem vist màfies que cobren
per obrir pisos que després seran ocupats.
Persones que s’aprofiten de les necessitats
socials per aconseguir uns rèdits. Per tant,
durant la crisi ens trobem els dos efectes
barrejats de forma molt complexa.
I qui és que marca quin dels dos efectes
s’imposa?
Doncs, segurament no són els individus
que tenen unes necessitats ni el mercat,
sinó l’Estat que pot decidir si pot ser més
social o menys, aplicar retallades o aprovar polítiques de protecció social, i també
els moviments socials i comunitaris que
poden crear formes d’organització més
col·lectives per resoldre necessitats de la
població.
Persones que mai havien participat del
mercat, ara en formen part. Juguem a
les palpentes?
En aquest moment els legisladors van per
darrera del “potencial creatiu” que té el
capitalisme i el mercat, perquè contínuament sorgeixen noves formes de profit
econòmic. De fet, només és a posteriori
que es fa patent l’efecte nociu que aquestes accions poden tenir sobre la societat.
Per exemple, les conseqüències que té en
el preu del lloguer d’algunes ciutats el fet
que algunes persones lloguin el seu pis

quan marxen de vacances. Només després
d’això ve la denuncia, el malestar social i
amb una mica de sort, i si hi ha sensibilitat
política, la legislació o la regulació d’aquesta situació .
Fa una estona deia que l’economia col·
laborativa era un “suposat eufemisme”.
Per què?
Hi ha exemples molt clars: el lloguer d’habitacions i pisos a través de plataformes,
vehicles privats que actuen com a taxis a
través d’aplicacions mòbils... Darrera de la
suposada economia col·laborativa sovint
hi ha interessos econòmics molt forts. Per
exemple, segons diversos estudis, darrera
les plataformes de lloguer de pisos majoritàriament no hi ha propietaris que posen a
lloguer el seu pis durant una breu temporada, sinó un propietari que posa diversos
habitatges a lloguer, la qual cosa provoca
una pujada de preus a la ciutat.
Això vol dir que l’economia de plataforma és més negativa que positiva?
Si ens fixem en l’impacte que tenen les plataformes de lloguer de pisos sobre la població local, en les condicions laborals dels
taxistes o dels repartidors de menjar de
restaurants a domicili... entre molts altres,
és evident que aquesta economia provoca un agreujament de situacions d’explotació, ja sigui laboral o a través d’extracció de rentes, com pot ser l’habitatge. Per
tant, moltes d’aquesta pràctiques em semblen denunciables i crec que és una lluita a
la qual cal donar-hi suport.
Parlaríem de precarització del treball?
Sí, ara estem acceptant pràctiques laborals que abans ens haurien semblat d’una
altra època.
Defensors d’aquestes plataformes asseguren que amb aquest sistema també
es genera comunitat.
Certament, ara tenim la possibilitat de fer
transaccions amb persones desconegudes, amb les quals segurament després
de la compra-venta tampoc mantindrem
el contacte. Per tant, jo d’això no en diria
comunitat. La comunitat, segons les ciències socials, són tots els lligams estables i
significatius de la vida de les persones que

“Darrera de la
suposada economia
col·laborativa
–aquesta etiqueta
em sembla un
eufemisme– sovint
hi ha interessos
econòmics
molt forts”
estan en situació de poder proveir i satisfer necessitats. Fer xarxa, en el sentit
de conèixer molta gent, des de la sociologia i l’antropologia, no es considera crear
comunitat.
Si preguntem a algunes persones si estan d’acord amb la mercantilització
dels valors segurament diran que no,
però, al mateix temps poden ser partíceps d’aquests plataformes. Manca
conscienciació?
La pregunta clau és com s’ha d’organitzar la
resistència davant d’aquestes coses quan,
al final, tots hi acabem participant. A la societat contemporània estem molt imbuïts
per l’individualisme i aspirem a una gran llibertat, però, si ens aturem, ens donarem
que en realitat aquesta llibertat no és tanta. Les limitacions que ens dona el mercat
són moltes més de les que ens sembla.
L’autosuficiència avui també és una altra paraula molt de moda...
L’autosuficiència mai ha existit, sempre
hi ha hagut un cert grau de contacte i intercanvi entre les persones. Jo prefereixo parlar de sobirania, perquè la sobirania
econòmica o alimentària pot ser una aspiració política.
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Albert cañigueral
Connector Ouishare per Espanya i Amèrica Llatina

el poder de les
platAformes
digitals

C

onsum col·laboratiu, economia col·
laborativa, economia de plataformes o capitalisme de plataformes són alguns dels noms
que s’han fet servir per descriure l’impacte
de les plataformes digitals com a nous intermediaris en sectors com la mobilitat, el turisme, el comerç o, més recentment, el treball.
Es tracta d’un fenomen difícil de mesurar
ja que no té uns contorns ben definits. Tot i
aquesta dificultat la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC), en base a estimacions de la
Unió Europea, ha defensat recentment que
“l’economia col·laborativa generarà trescents mil milions d’euros al 2025”. Sigui més o menys acurada aquesta dada el que no es pot negar es que les plataformes digitals ja tenen un fort impacte en la nostra vida.
Les plataformes digitals són bones o dolentes?
És aquest impacte una bona notícia? Una mala notícia?
És cert que a causa d’aquestes plataformes estem mercantilitzant activitats que abans formaven part de l’esfera de la generositat i l’altruisme? Si abans fèiem dit (autoestop) de manera gratuïta ara compartim despeses
amb un BlaBlaCar, allò que abans ho donàvem a la beneficència ara ho venem a altres usuaris a través de Wallapop o mentre abans allotjàvem sense pensar-ho massa
aquell amic d’un amic que era un cap de setmana a la ciutat ara lloguem una habitació o el pis sencer a turistes
desconeguts.
Sense disposar de dades precises, podem dir que sí
que és cert que l’economia de mercat ha entrat en noves
esferes a partir de l’aparició de les plataformes digitals.

Però abans de poder respondre si les plataformes digitals són bones o dolentes cal que ens preguntem: què
és en el fons una plataforma digital? Una plataforma digital és com un petit país on els habitants són les persones
que accepten els termes i les condicions, s’hi donen d’alta i prenen un rol de consumidor o un rol productor en la
mateixa. En el fons la plataforma digital és una eina que
permet definir i escalar de manera eficient un conjunt
d’acords que acaben configurant un ecosistema de relacions econòmiques i socials entre els i les participants.
Totes les plataformes digitals han d’estar obligatòriament orientades a generar intercanvis comercials i a enriquir només els fundadors i els accionistes? No, ni molt
menys! Com deia l’historiador Melvin Kranzberg “la tecnologia no és bona ni dolenta; tot i que tampoc és neutral”. Com qualsevol eina o tecnologia el propòsit i els valors amb el que es fa servir és el que en determinarà el seu
impacte final.
Tenim abundants exemples de plataformes digitals
que van més enllà del capitalisme de plataformes. Són
plataformes que es dissenyen pensant en una economia
de l’intercanvi (intercanvi de cases o de joguines), del regal (Yo No Desperdicio, Segunda Manita o CouchSurfing), del préstec gratuït (LendiApp o Tienes Sal) o com
a eines per facilitar la contribució al bé comú (Viquipèdia
o WheelMap). Darrera d’aquests projectes i d’altres projectes hi ha diversitat de formes jurídiques: associacions
sense ànim de lucre i fundacions, empreses B o cooperatives, així com també empreses comercials tradicionals
en alguns casos.
Afortunadament Catalunya és un territori fèrtil en el
creuament d’allò de caire social i allò digital. Projectes locals com Som Mobilitat (cooperativa per a una mobilitat
sostenible, elèctrica i compartida), Goteo (fundació per
al micro finançament de projectes socials) o E-Reuse (organització sense ànim de lucre que facilita la recirculació
de material informàtic) són referents a nivell internacional. La tasca acadèmica del grup Dimmons a la UOC-IN3,
amb publicacions com el primer marc de referència per
avaluar la qualitats democràtiques de les plataformes digitals i així com la “Declaració de Sharing Cities” firmada
per més de 45 ciutats a la última Smart City Expo 2018,
també ens situa al capdavant d’aquests debats i reflexions tan necessàries.
Escriu Tim O’Reilly, autor del llibre WTF: What’s
The Future and why it’s up to us: “El curs de les coses no és inevitable, nosaltres donem forma al futur.
Nosaltres hem construït aquestes noves eines i és la
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nostra responsabilitat i el nostre deure fer-les servir
correctament”.
Plataformes digitals amb valors?
És important, imprescindible m’atreveixo a dir a l’any
2019 i mirant cap al 2020, que els projectes amb una ambició social i amb criteris ètics siguin capaços d’entendre
el potencial de les plataformes digitals com una eina de
canvi social, amb una escala, una velocitat i una eficiència difícils d’imaginar uns anys enrere. És el que l’activista americà Jeremy Heimans ha descrit com el nou poder:
“La coordinació entre iguals i la participació massiva per
a exercir canvis”.
La pregunta a explorar és doncs: què podem per comprendre de primera mà el potencial que ofereixen de les
plataformes digitals al conjunt del sector social? D’una
banda us animo a investigar i a convertir-vos en usuaris
i usuàries d’alguns dels exemples mencionats anteriorment. Segur que us endureu més d’una sorpresa agradable. Segur que descobrireu pel camí noves plataformes
relacionades amb el vostre sector d’activitat o interès on
la tecnologia s’aplica de manera responsable.
D’altra banda us animo a superar la visió dicotòmica
en l’adopció de la tecnologia en un projecte. No es tracta
de ser o no ser plataforma digital al per cent per cent. Hi
ha molts grisos i graus d’adopció tecnològica a explorar.
Cada projecte sabrà trobar els seus límits. És cert que
tecnificar certs processos col·lectius tindrà un impacte
en l’experiència i en els valors de la pròpia activitat. No

és el mateix prendre decisions en una assemblea presencial i per consens absolut que fer-ho amb una eina com
Loomio que promou la presa de decisions per consens
mandrós (“lazy consensus”) de manera distribuïda i no
presencial.
Quins elements de l’activitat del nostre projecte poden beneficiar-se d’una major tecnificació? Quins són els
valors que estem comprometent al fer-ho? Què és el que
guanyem a nivell d’eficiència i velocitat? Ens cal ser tan
eficients en aquest punt del procés?
Us animo a explorar, sense judicis de valor previs,
aquesta línia contínua que es dibuixa al voltant de l’adopció de la tecnologia per esdevenir, poc a poc i allà on calgui, una plataforma digital. Recordem que la plataforma
no és res més que una eina que permet definir i escalar de
manera eficient un conjunt d’acords que acaben configurant un ecosistema de relacions econòmiques i socials
entre els participants.
Si al segle XXI volem escalar les activitats amb valors
i ètica és hora de mirar el potencial de les plataformes digitals per a la transformació social positiva.

Albert Cañigueral és connector
Ouishare per Espanya i Amèrica Llatina
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Qüestions
essencials

Antonio Fornés
El progrés:
una invenció
de l’ésser humà

El progrés
Generalment considerem el
progrés com una evolució en
positiu, sovint oposant-se
a involució o a decadència.
Però sempre és així? Hi ha
progrés ètic col·lectiu?

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

F

inalment l’implacable exèrcit romà va aconseguir
obrir una bretxa en les muralles de Cartago, la metròpoli que durant més d’un segle va disputar l’hegemonia mediterrània a Roma. Quan la ciutat va
caure, el general romà, Escipió Emilià, va contemplar en silenci el seu gran triomf. Per a sorpresa dels
qui l’envoltaven, va esclatar en llàgrimes. Quan li
van preguntar per què plorava, Escipió va contestar: “Perquè tot està en mans del destí i la fortuna, per això sé, que un dia, Roma cremarà de la mateixa manera.”
Allò que estava expressant Escipió no era sinó la forma de concebre el temps a l’època clàssica. Per a grecs i
romans la història viatja en cercles, es repeteix sempre,
l’home és un espectador, condemnat com Sísif a arrossegar eternament pel coster de la muntanya la mateixa
pedra. És aquesta una concepció típica dels pobles agrícoles, que veuen en el repetitiu cicle de les collites una
metàfora perfecta de la vida.
Tot i la influència del pensament clàssic, Occident no
va adoptar aquesta forma de veure el món gràcies a l’altre ascendent intel·lectual de la nostra cultura: el judaisme. La seva òbvia influència sobre el cristianisme va fer
que adoptéssim una cosmovisió pròpia de pobles nòmades, amb una idea lineal i no circular del temps.
Va ser un fosc monjo del segle XII, Joaquim de Fiore,
qui va inventar de forma definitiva això que ara ens sembla tan evident: la idea de progrés. De Fiore es va atrevir a baixar el cel a la Terra, afirmant que ens esperaven
mil anys de millora contínua i felicitat abans que el món
s’acabés. L’èxit de la seva idea va ser aclaparador. S’inaugurava el mil·lenarisme, i amb ell, s’obria a la humanitat
la irresistible esperança en el progrés.
Personalment, no
puc evitar un fort escep“Va ser un
ticisme davant la idea
monjo del segle
de progrés. Per contraXII, Joaquim
dir al monjo Joaquim de
de Fiore, qui va
Fiore, n’hi ha prou amb
fer una ullada al món acinventar
tual. Ja ho va escriure
això que ara
Nietzsche: “El progrés
ens sembla tan
és merament una idea
evident: la idea
moderna, és a dir, una
de progrés”
idea falsa.”
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Albert Botta
Hi ha progrés
ètic? Cap a on
va el món?

A

més del progrés en coneixement cientifico-tècnic, hi ha també progrés ètic col·lectiu? Hi ha
una evolució moral de fons en la ment humana? Afirmar el progrés ètic implica referir-se a
valors i al seu creixent assoliment. Compte que
seguim tenint guerres i neteges ètniques, publicitades o mig o del tot silenciades. I qui les provoca? I qui calla? Ben igual que la resta d’homínids, podem ser conflictius, violents, agressius, etc. La
racionalitat associada a la consciència moral i l’ètica
també ha incrementat l’eficàcia destructiva. 		
Fem una mica de prospectiva? El món deu anar per
on el deixem anar, conscientment o no. Einstein diu amb
sarcasme que no sap com serà una Tercera Guerra Mundial, però que la quarta fora a cops de pedra i garrotades. La retòrica psicopolítica fa córrer tòpics, postveritats, infoxicació, sobreinformació irrellevant, i mou la
cultura hegemònica (segons Gramsci, el suport de la supremacia del grup dominant, perquè la gent descomptem l’status quo com a normal).
Un apunt il·lustratiu, Pedro Baños (El dominio mundial, elementos del poder y claves geopolíticas) recorda que la geopolítica no té ètica: el món està regit per la
capacitat militar, la potència econòmica, la diplomàcia
amb serveis d’intel·ligència i espionatge, els recursos
naturals, els territoris, població i demografia, els potencials intangibles d’actituds i ideologies, la comunicació
estratègica... Cada grup, cada Estat, cada Trumputin va
a la seva, a desgrat del cost humà. És l’intervencionisme
global sense bons ni dolents d’Estats Units, Rússia, Xina... i el sotmetiment de la majoria.
Però evolució lliga amb obertura i novetat: moral, valors, i altruisme també
són un fruit de l’evolu“Einstein diu
ció. I treballar per compamb sarcasme
te propi pot ser fer-ho
que no sap com
per a tothom (egoisme
serà una Tercera
altruista). L’emergència ecològica pot serGuerra Mundial,
ne un exemple. També
però que la
d’Einstein és l’analogia
quarta fora a
de la ment i el paracaicops de pedra i
gudes: només funcionen
garrotades”
si s’obren.
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Fe i salut, una
bona combinació
L’Església Adventista del Setè Dia es caracteritza, entre altres coses,
per promoure un estil de vida saludable, els seus seguidors practiquen
l’exercici físic, són vegetarians i tenen prohibit beure alcohol o fumar,
entre altres substàncies perjudicials pel cos.

Redacció
Kellogg i
els cereals

L’

Església Adventista del Setè Dia,
amb més de 1.500 membres a Catalunya i 24 centres de culte, és
una organització cristiana creada l’any 1863 als Estats Units i té
el seu origen en el moviment religiós mil·lenarista iniciat per William Miller.
La doctrina de l’Església Adventista és
molt similar a la de la resta d’ esglésies sorgides de la Reforma Protestant (l’autoritat
suprema és la Bíblia, la salvació s’assoleix
per mitjà de la fe en Jesucrist i la creença
en la Trinitat), però, els adventistes sobretot es distingeixen de la resta per dos elements: l’observança del dissabte com a dia
de repòs i la convicció que la segona arribada de Jesús és imminent.
Però hi ha un altre tret característic
d’aquesta fe molt destacable en un context
social en què el valor de la cura i el culte al

cos està a l’ordre del dia: l’aposta per una vida saludable. Els adventistes promouen activament l’exercici físic, el vegetarianisme
–especialment la privació de carn de porc,
sang i crustacis– i l’abstinència d’alcohol
i de tabac. Consideren que seguint un estil de vida saludable honren a Déu, ja que el
cos és el temple on reposa l’esperit d’ell.
Les bases d’aquesta vida saludable les
va dictaminar el 1863 Elena G. de White
(127-1915), autora adventista nord-americana. Va publicar articles explicant les virtuts d’una vida amb aquestes abstinències
i el setembre de 1866 va inaugurar l’Institut
de Reforma Sanitària de l’Oest, la primera d’una cadena d’institucions mèdiques
–d’hospitals i clíniques– que avui són dirigides per l’església adventista al voltant del
món, com també una organització humanitària, l’Agència Adventista de Desenvolupament i Recursos Assistencials.

La tradició moderna de menjar
cereals a l’hora d’esmorzar és
d’origen adventista. Un dels
primers administradors de
l’institut prosalut creat per Elena
G. de White va ser John Harvey
Kellogg. Ell va imposar l’estranya
costum (en aquell moment) de
menjar cereals al matí –aleshores
els ous i la cansalada eren més
habituals– amb l’objectiu de
millorar la flora intestinal. Amb el
seu germà, Will Keith Kellogg, va
fundar cap al 1897 l’empresa
Sanitas Food Company productora de cereals integrals. John i Will
van acabar discutint sobre si
havien d’afegir sucre als cereals,
fins que el 1906 Will va crear la
seva pròpia companyia, la Battle
Creek Toasted Corn Flake
Company, que més tard es
convertiria en la Kellogg’s.
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Històries de pau

El veritable
Papa de la Pau
Benet XV, desconegut per
a molts, va ser el primer
pontífex en reflexionar
sobre la pau en el marc de
la Primera Guerra Mundial.

Xavier Garí de barbarà

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

E

l primer pontífex en treballar seriosament els temes de la pau no va ser
el més citat en la matèria i famós del
segle XX per la seva encíclica Pacem
in Terris (parlem del Papa Joan XXIII), sinó un antecessor seu: Benet
XV. Fou el Papa de la Primera Guerra Mundial i treballà incansablement per acabar amb la que era coneguda
en aquells anys com la “Gran Guerra”, perquè no n’havien vist una altra de tan cruel
com aquella. L’Europa convulsa de finals
del segle XIX, pels imperis colonials dins i
fora del continent, abocarien al món a una
conflagració sense precedents. No obstant,
a inicis del segle XX ja havien començat les
primeres passes d’un tímid, però ferm, moviment pacifista. Per la seva banda, l’Església catòlica va saber posicionar-se al costat dels valors de la Pau, escandalitzada
perquè nacions catòliques com Alemanya

i França havien encetat una guerra fratricida a Europa. Benet XV escrigué diverses
encícliques, dues de les quals a l’inici i al final de la Gran Guerra: Ad Beatíssimi (1914)
i Pacem Dei Munus (1920). Durant el conflicte, intensificà els esforços per aturar-lo,
i demanà una treva en dates nadalenques.
També va coordinar-se amb la Creu Roja
per tal de retrobar presoners de guerra, fer
arribar cartes entre presoners i familiars,
alliberar els presos malalts o ferits i commutar penes de mort contra civils dictades
per tribunals de guerra. D’altra banda, va
ser un dels impulsors dels primers corredors humanitaris de la història en un conflicte bèl·lic i atengué civils, per fer arribar
aliments i medicines. Finalment, la més important aportació del papa Benet XV va
ser un projecte innovador de mediació i arbitratge, per a negociar una pau justa que
acabés amb el conflicte. Mai aconseguí que
la seva veu fos prou escoltada per les autoritats mundials, però avui el papa Benet XV
és recordat pel seu coratge, la seva creativitat, la seva fermesa i la voluntat arriscada
i generosa de superar les violències predicant la pau. I heus aquí que quan el cardenal Ratzinger va ser escollit pontífex, va
decidir-se pel nom de Benet XVI. Gairebé
ningú va conèixer aleshores les raons d’un
nom que semblava estrambòtic en llatí, però era un clar homenatge al papa Benet XV,
que tant feu per la pau a Europa i pel tracte
just amb la seva pàtria, Alemanya.

valors 40

el conte

Anna Queixalós
Il·lustrat per

blanca Gimeno

Q

L’esquirol

uan ets petit tot ho veus gran i
lluny. L’armari on eren les galetes de xocolata per berenar de casa dels avis, el recordo gegantí; per
enfilar-m’hi precisava d’un tamboret que feia d’esglaó per després
pujar a una cadira on finalment,
de puntetes, podia accedir als tan
desitjats dolços.
A mi m’agradava compartir estones amb l’avi, sobretot
quan m’explicava històries de caçadors. Jo volia créixer ràpid per afegir-me a les trobades de cacera i portar una escopeta com ell, però l’avi sols em portava a la recerca de
bolets o de cargols. Durant molts anys els meus ulls admiraven aquells animals dissecats que havien estat disparats
per l’avi i que estaven exposats per tots els racons de la casa. Eren els trofeus que tantes històries m’havien fet gaudir i somiar.
Un dia, quan era adolescent, vaig sentir com l’avi obsequiava al pare amb l’escopeta que a tantes aventures l’havia acompanyat. Però al cap de poc temps l’avi va morir.
El meu pare no havia tingut mai ganes de matinar els
caps de setmana, però des del regal de l’avi tot va canviar;
de sobte els dissabtes i els diumenges es llevava molt d’hora, agafava l’arma de foc i marxava a caçar bestioles.
A mi ja no em semblava tan fascinant la idea de matar
animalets del bosc per més tard dissecar-los. A la mare això d’obrir el congelador i trobar-se un bitxo mort no li agradava gens ni mica. Va ser tanta la passió que tenia el meu
progenitor amb aquest tema, que per no anar sol pels terrenys boscosos a hores que ni els galls es plantejaven fer el
primer quic-qui-ri-quí, va optar per adquirir un gos perquè
l’acompanyés.
Un bon dia no vaig aguantar més aquesta obsessió assassina i l’hi ho vaig fer saber: que n’estava fart de tants cadàvers amb ulls cristal·litzats, que m’avergonyia dels seus
actes, que si a ell li agradaria acabar exposat com els pobres ocellots amb les ales esteses que penjaven pels sostres de casa, etc. El pobre va amagar el fusell i va deixar

de practicar aquest esport tan sàdic. Jo em vaig sentir
alleugerit.
Un matí em va començar a preocupar una idea. Si l’avi
era un assassí d’animals i el pare s’hi va convertir quan li va
regalar l’escopeta, potser era una qüestió genètica i d’aquí
uns anys jo també acabaria caçant bestioles indefenses.
M’esgarrifava la imatge. Ho vaig tenir clar, no podia ser genètic, era l’escopeta que havia d’estar embruixada o maleïda. A mi l’encanteri no m’afectaria i aquella mateixa tarda
la vaig cremar a la llar de foc.
Ara sóc adult i visc en un apartament a prop d’un bosc.
És molt agradable gaudir de l’ombra dels arbres amb la
companyia d’un llibre. He descobert pinyes rossegades
per terra, entre la pinassa seca; és l’indicatiu que hi ha esquirols. Sempre els havia vist en reportatges de fauna o
dissecats. Ara tinc l’oportunitat de gaudir-los en directe.
Als matins em llevo d’hora i els admiro mentre ells mengen
pinyes aferrant-les entre les dues potetes del davant i se
les cruspeixen utilitzant les seves menudes i fortes dents.
Em quedo bocabadat mirant com pugen pel tronc i com
salten entre les branques.
Avui, a les cinc, ja era sota pins. El sol encara dormia.
De sobte un esquirol ha saltat d’una branca a l’altra, però aquesta s’ha trencat i la pobra bestiola ha caigut malament. Ha quedat immòbil a terra i sanglotava sang per la
boca. Sense rumiar-m’ho he agafat el cotxe i l’he dut al veterinari de guàrdia. Ha fet tot el possible per l’esquirol. Finalment l’hi ha donat una mort digna, sense patiment.
Ara tinc l’esquirol al congelador mentre busco l’adreça
d’un taxidermista.

Una secció elaborada
en col·laboració amb
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imatge en
creixement

“Capvespre
de somni...
vitamines
per l’ànima”
Miquel Lleixà
El fotògraf Miquel Lleixà publica cada dia
al seu compte d’Instagram una instantània
on introdueix reflexions adreçades al
creixement personal.

