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Ens diferenciarem?
José Ignacio Latorre
Lasse Rouhiainen
Carme Torras
Joan Torrent-Sellens
ANNA PAGÈS

marta roqueta

‘Acolliment
a sagrat’

‘Avatars
i gènere’

la conversa

L’autoritat
a l’escola

ACTUALITAT
COMENTADA

Begoña Román

CONFERÈNCIA

I ntel·ligència A rtificial:

necessitat de marc ètic i polític. Qui ho farà?
a càrrec de

IA

B egoña R omán

Professora d’ètica de la UB,
Presidenta del Comitè d’ètica dels Serveis Socials de Catalunya
i membre del consell assessor de la revista ‘Valors’

en el marc de la presentació de la nova

Revista ‘V alors ’

7

D’OCTUBRE

2/4 de 7 de la tarda

BIBLIOTECA CARLES RAHOLA
C/ Emili Grahit, 4C Girona

Organitza:

Amb el suport de:

A

valors 3

Editorial

Els límits ètics de
la Intel·ligència
Artificial (IA)

E

ncara que segons les enciclopèdies online la paraula ‘roboètica’ va ser pronunciada per primera vegada l’any 2002 pel científic de l’escola de Robòtica de Gènova, Gianmarco Veruggio,
les dues disciplines només s’han relacionat seriosament fins
fa escassos anys quan la robòtica ha superat l’àmbit industrial
i el militar i ha entrat en sectors encara més delicats com l’assistencial o el familiar.
En aquests moments sembla, però, que el mercat comença a
prendre nota dels problemes que tenim sobre la taula i dels que manquen per arribar. Segons l’enquesta anual de l’Associació Espanyola
de Directors de Recursos Humans i la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials, el segon perfil més sol·licitat en el mercat
laboral és l’expert en “ètica de dades” i privacitat; l’element més polèmic de la Intel·ligència Artificial (IA) a part del poder de decisió.
Els robots ens poden semblar personatges de ciència-ficció, però són una realitat creixent. Ja formen part de la nostra vida. Les màquines estan dissenyades perquè automatitzin processos, redueixin costos i temps, però també perquè prenguin decisions. Però què
passa si el robot pren una mala decisió? Per exemple, si un cotxe autònom mata un vianant, qui n’és el responsable? Estem preparats
perquè un algoritme decideixi sobre la nostra vida, el nostre futur?
Els robots tenen emocions? I consciència? I valors? No tots els
científics responen afirmativament aquestes preguntes, però molts
robots, perquè semblin més humans, més empàtics, ja actuen com si
fos així. El robot més destacat del 2018 va ser Pepper, el primer robot
humanoide social que pot reconèixer cares i emocions humanes bàsiques. Un amic perfecte per un fill. Un cuidador ideal per a una persona gran. Fins i tot, una possible parella per algú que es pugui sentir sol o sola.
No ens hauria de preocupar que valors que fins ara s’establien entre humans, com l’amistat, la companyonia, l’amabilitat, la cordialitat... també s’intentin construir entre robots i humans? Si creem robots que puguin fer i sentir el mateix que els humans, amb què ens
diferenciarem? Serem capaços de conviure robots i humans sense fernos mal? S’han de marcar uns límits ètics a la IA?

maria coll
i joan salicrú
Codirectors de Valors

LA Proposta del mes

“La filosofia és la
confiança que el
pensament pot
transformar la vida
i fer-la millor.”
Marina Garcés
Filòsofa i professora de la UOC

El proper 2 d’octubre, a les 18.30h, al
Palau Macaya de Barcelona, Marina
Garcés, en el marc del cicle ‘Sentit i
valor de les humanitats en el segle
XXI’, impartirà la conferència ‘Una
visió humanística dels reptes del
present’.
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L’actualitat comentada

begoña román

Professora d’Ètica (UB) i presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya

El 40 per cent dels
treballadors no
desconnecta durant
les vacances

Els immigrants de
l’Open Arms
desembarquen
a Lampedusa

Domingo: “Les regles
per les quals som, i
hem de ser mesurats
avui, han canviat”

Les vacances de
Sánchez al parc de
Doñana encenen
l’oposició

es vacances són dies de
canvis de rutines, de fer
altres coses que no són
habituals. Fer vacances no és només deixar
de treballar, sinó dedicar-nos a fer allò que la
resta de l’any és mes difícil o impossible, com ara: els
banys a ple sol, les excursions,
la visita de/als amics i la família, etc. Va bé deixar de fer el
que fem la resta del temps.
Cal parar, per seguir renovats
i regenerats, per trobar les ganes per tornar al que, fins i tot,
hem pogut arribar a trobar a
faltar durant aquests dies. Cal
molt d’esforç per a merèixer
el descans, com també per tal
que tot torni i comenci de nou;
quelcom que, de fet, no ho és
del tot.

l bon temps fa que les
persones que han de
marxar de casa seva
buscant un present millor es llencin una vegada més al Mediterrani. Les màfies sí que fan
el seu agost. Algú d’un
partit conservador critica les
ONG amb vaixells perquè no
tenen permís per rescatar persones i perquè, a part de ser un
negoci de socis, subvencions i
primeres portades amb actors
mediàtics que pugen de visita
a bord, acaben sent còmplices
de les màfies que saben que
les persones seran recollides
a alta mar. La gent de l’Open
Arms, però, posa en relleu que
la necessitat de viure no fa vacances, i que el món d’ahir no
està a l’alçada de les problemàtiques de la ciutadania real ni del món d’avui. I els nostres mitjans de comunicació,
que tampoc aturen l’activitat,
informen que no hi ha novetat,
que no hi ha notícies.

a violència sexual contra les dones és notícia
cada dia. Ara, Plácido
Domingo, famós cantant d’òpera, també ha
estat acusat per nou dones. Degut a la intimitat
de les relacions no sabem què va passar, però dir
que eren altres el temps i valors no em sembla la manera
d’assumir-ne la responsabilitat ni de dis-culpar-se. Som
fills d’una època: moltes de
les nostres accions i reaccions són, conscients i inconscientment, heretades, co piades. Però afirmar que en
aquella època tothom actuava igual no és un eximent. Si
ens ha nascut la consciència
cal demanar perdó, sobretot
perquè un dels dos es va sentir ofès. No es tracta de demonitzar ningú, però sí de visualitzar l’abús. Alguns hàbits
de tota la vida han de deixar
de fer-se. Les víctimes exigeixen la reparació i el reconeixement. Mentre que al victimari,
que potser ni és conscient de
ser-ho, se li exigeix un canvi
en la seva manera de procedir.

eguim sense govern
espanyol. Criticar els
polítics perquè fan vacances quan no tenim
executiu no em sembla, però, una bona
tàctica, malgrat pugui
ser eficient en la negociació violenta si l’objectiu és
cansar l’enemic per vèncer.
Plantejar la política des de la
perspectiva d’amic-enemic
i com a negociació, fa temps
que fa aigües. Entre els ciutadans es constata cansament:
el mateix discurs dels partits
de sempre malgrat les cares i
els noms són nous. S’escampa una desil·lusió respecte
les nostres institucions que
ens fa mal. Creure que als ciutadans no ens importa el fet
que hi hagi o no govern perquè sempre és dolent impedeix veure que els temps han
canviat i que cal fer-ho d’una
altra manera. A l’estiu els polítics també han de fer vacances amb un objectiu: no tornar igual.

L E L S

Jordi
Cussó

Àngel
Castiñeira

Maria Rosa
Buxarrais

Begoña
Román

Il·lustrat per

visualomelette
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L’entrevista

“Hem de trencar el
mur de la indiferència
que hem construït per
no veure ni sentir el
clam dels pobres. Ens
hem de deixar ferir pel
dolor dels altres”
Sergio Godoy
A la ciutat de Cobán (Guatemala), hi ha un gran
abocador de brossa, una muntanya de residus
de la qual en malviuen centenars de famílies. Ara
fa quinze anys, amb la voluntat de millorar les
condicions de vida d’aquesta comunitat, el sacerdot
Sergio Godoy va fundar l’entitat Ciudad Esperanza.

laura cera

valors 9

C

iudad Esperanza no surt a les
guies turístiques de Guatemala, oi?
No. De fet, Guatemala, en general, mai és notícia.

Acaba de publicar el llibre La montaña de basura
(Freshbook). Com és la vida allà?
Quan vaig conèixer aquesta comunitat, era literalment això:
una pila de bosses de la brossa recollides a diferents punts de Cobán.
Un lloc on els infants, les dones i els homes
subsisteixen en base a aquelles coses que
aconsegueixen reaprofitar dels residus de
la ciutat. Els nens, sense cap mena de protecció, recullen paper, cartró, vidres, etc. En
aquesta muntanya també hi troben recursos per menjar. Aquest muntanya representa la invisibilitat que tenen els pobres
d’entre els pobres en una societat com la
guatemalenca.
I en aquest context, ara fa quinze anys, va
néixer el projecte Ciudad Esperanza.
Va començar a partir d’una experiència
molt forta a nivell personal. Jo era un capellà fracassat i infeliç, però després d’una
nit de pluja treballant amb aquesta gent sobre una pila de brossa, vaig adonar-me que
encara eren capaços de somriure. A partir
d’aquell dia vaig decidir que la meva vida ja
no podia ser la mateixa, però tampoc em
podia quedar de braços creuats.

I va actuar...
Sí. Un temps més tard, a l’entorn d’un foc,
una olla i una pilota de futbol –amb ella jugàvem amb els nens de l’abocador– va néixer
Ciudad Esperanza. Primer tot era molt senzill, però després ja vam buscar recursos
per respondre a les necessitats més directes de la comunitat. Avui atenem i acompanyem de forma integral 450 infants de tres
a vuit anys i les seves famílies.
Els primers anys no van ser fàcils. No confiaven amb vostè.
No, gens. Els habitants de l’abocador estaven farts de les promeses dels polítics:
molts d’ells els havien arribat a fer fotos per
explotar de forma morbosa la seva pobresa.
Recelaven de qualsevol cara estranya que
aparegués per allà. A més, jo sóc sacerdot
catòlic, mentre que la majoria de famílies de

l’abocador formen part de petites esglésies evangèliques. Eren suficients elements
per rebutjar-me i desconfiar. A l’inici els pares advertien els nens que no se m’apropessin; tenien por que els segrestés. Però tot
això ha quedat enrere. Aviat van veure que
Ciudad Esperanza només tenia un objectiu:
ajudar-los i acompanyar-los.
Com ha crescut el projecte?
Vam començar treballant temes relacionats amb l’educació, però de seguida ens
vam adonar que hi havia moltes altres necessitats. Al final hem comprès que no serveix de res la formació acadèmica si els nens
i nenes no tenen la certesa que tindran assegurat el dret a l’alimentació, que seran
inclosos socialment, que tindran els Drets
Humans garantits, que no seran víctimes
de diferents formes de violència, etc. Una
necessitat sempre porta a una altra i els recursos mai són suficients.
Quin futur té un nen que viu i creix a un
abocador?
Si l’Estat fos conseqüent amb les seves obligacions hauria de tenir els mateixos drets
i oportunitats que tots els altres, però no
és així. Cada any, a Guatemala, dos-cents
mil joves acaben el Batxillerat, però només quaranta mil troben una feina segura.
La resta potser trobarà feina en algun sector informal de l’economia, entrarà a formar part de la pobresa, emigrarà als Estats
Units o entrarà en contacte amb alguna
banda violenta o relacionada amb el narcotràfic. Per això, als joves de Ciudad Esperanza els intentem donar formació professional perquè com a mínim tinguin els seus
propis recursos.
La salut també és un problema, oi?
Les dones, sovint embarassades, pateixen
les conseqüències de la feina dura que suposa treballar a l’abocador i també els efectes dels gasos que se’n desprenen. La mala alimentació de la mare afecta la mida de
la criatura, tant en el període de gestió com
en els primers anys de creixença, i això també els condiciona la seva capacitat d’aprendre. I, evidentment, també són molt comunes les malalties parasitàries i pulmonars.
Les notícies que ens arriben de Guatemala ens parlen d’un país violent. Els nens com
viuen aquesta violència?

Els nens no solament són víctimes d’un Estat criminal que ha obstruït les possibilitats de desenvolupament integral de diverses persones, sinó també d’un Estat que es
finançat pels narcos. Guatemala és un país
molt ric en recursos, però terriblement pobre des del punt de vista de possibilitats de
desenvolupament. A Guatemala hi conviuen la bellesa i la misèria humana.
Com valora aquests quinze anys de feina?
La meva relació amb la gent de l’abocador
ha estat una experiencia d’humanització
molt important. Sense ser un heroi, avui
sóc millor persona gràcies a les coses que
he après al costat dels pobres. Ciutat Esperanza és una bombolla de felicitat enmig
d’un cúmul de pobresa. Allò que no fa l’Estat, ho fem nosaltres. Molta gent sap que
només a Ciudad Esperanza seran reconeguts, dignificats i protegits.
Algun nen que recordi de forma especial?
Un noi que corria darrera dels camions de
la brossa per ser el primer en arribar-hi s’ha
convertit avui en un excel·lent ciclista i està apunt d’acabar la carrera a la universitat. Només per aquests nens, molts considerats casos impossibles, mereix la pena un
projecte com aquest.
Acabar amb la pobresa és un objectiu de les
Nacions Unides. Quin és el seu missatge?
Hem de trencar el mur de la indiferència
que hem construït per no veure ni sentir el
clam dels pobres. Ens hem de deixar ferir
pel dolor dels altres. Combatre la pobresa
vol dir comprometre’ns amb els altres. La
nostra existència només té sentit si deixem
aquest planeta millor de com l’hem trobat.
La nostra felicitat passa per la capacitat
d’oferir-nos als altres.
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el perfil

Glen Oakley:
El soldat que
va salvar els
nens d’El Paso
Ramon Radó

E

l 3 d’agost al matí, Glen Oakley
s’estava comprant una samarreta al centre comercial Cielo Vista d’El Paso (Estats Units) quan,
de sobte, un nen va entrar corrent a la botiga Foot Locker on
era. Espantat, va explicar que, a
pocs metres, al Wallmart del mateix centre comercial, hi havia un
home armat disparant.
Patrick Wood Crusius, un supremacista blanc de 21 anys,
acabava d’obrir foc en una gran superfície molt a prop de la frontera amb Mèxic.
En manifestos a la xarxa havia manifestat constantment el seu odi als hispans,
un col·lectiu que a El Paso representa el 83
per cent de la població. Va matar 22 persones i en va ferir 24 més en l’enèsim tiroteig
contra civils als Estats Units.
Enmig de l’alarma pel tiroteig, a pocs
metres de Crusius, Oakley va poder fugir
de la botiga i córrer cap a l’aparcament del
centre comercial. Oakley és un soldat de
l’exèrcit dels Estats Units que, en aquells
moments, estava fora de servei. La seva imatge no era la típica d’un militar: en

“Va córrer en sentit
contrari a l’instint
de supervivència
per agafar els nens
i portar-los lluny
d’on hi havia
l’atacant”

comptes de l’uniforme i el cap pelat, anava amb una samarreta informal, una bandana al cap i cadena de raper al coll. Portava una pistola i, sortint de la botiga, la va
treure en un gest instintiu de protecció.
Quan ja arribava al pàrquing i estava
fora de perill, va veure diversos nens petits sense els seus pares, buscant un lloc
on amagar-se. Amb el pànic causat pel soroll dels trets, els nens s’havien allunyat
de les famílies i s’havien quedat sols enmig
del centre comercial, en ple tiroteig.
Oakley va fer mitja volta i, en un gest no
gaire prudent, va anar a buscar-los. Més
tard, va explicar que, en aquell moment,
pensava més en els nens que veia sols i el
que els pogués passar que no pas en ell
mateix.
Posant en perill la seva vida, va córrer
en sentit contrari a l’instint de supervivència, va agafar de la mà tants nens com
va poder i, amb l’ajuda d’un altre home, va
dur-los lluny d’on hi havia l’atacant. Finalment, va trobar un agent de policia i els va
deixar amb ell.
Però l’aventura d’Oakley encara no va
acabar aquí. Quan per fi va arribar a l’aparcament, la policia va veure que duia una
pistola i va aturar-lo sospitant que podia
tenir relació amb el tiroteig. Va haver d’ensenyar la llicència d’armes i el carregador
encara ple per demostrar que no havia disparat ni un tret.
Minuts després dels fets, encara tremolant, Oakley encara estava més pendent de saber si les criatures que havia
salvat es trobaven bé i anava clavant mirades al voltant que no pas per les preguntes
de la periodista. Amb la màxima naturalitat possible després de viure un tiroteig,
va evitar tirar-se gaires floretes i va assenyalar que, simplement, va pensar que si
ell “tingués un fill i es trobés en aquesta situació, què voldria que fes l’altra gent”.
Amb el lema El Paso Strong, en les hores següents a l’atac, diversa gent va començar a compartir espontàniament històries de ciutadans d’El Paso que havien
ofert ajuda a les víctimes del tiroteig. I, enmig de la tragèdia, la història d’Oakley i els
nens a qui va salvar es va convertir ben aviat en la bona notícia del dia. Les imatges
de la seva entrevista just després del tiroteig, amb les paraules accelerades i la veu
trencant-se a estones va començar a córrer de mòbil en mòbil.
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Acolliment a sagrat

a premsa s’ha fet ressò de la història del sacerdot i la religiosa de l’església de Santa Anna, a
Barcelona, que han obert el temple als vespres
per acollir els menors no acompanyats que volten sols pels carrers de Barcelona. Els deixen
entrar i dormir als bancs de l’església. Les fotografies que han publicat els diaris són punyents: aquests adolescents desemparats dormen com
ho fan els nostres fills a la seva edat, amb la profunditat i la
son immensa de qui encara no s’ha fet gran. En el seu cas
no hi ha una mare rondinaire que els escridassi perquè endrecin la seva cambra i recullin la roba estesa per terra de
qualsevol manera, ni que els faci llevar el cap de setmana per no quedar-se fent el mandra tot el matí. Aquests
ganàpies estirats als bancs de Santa Anna dormen al damunt d’uns llits improvisats, que algú ha preparat per ells
amb la dolçor d’una mare absent, sense preguntar res ni
atabalar-los amb coses que no toquen. Només deixen que
s’acullin a sagrat.
L’acolliment a sagrat és una pràctica de l’hospitalitat o
de l’asil que s’inicià a l’Edat Mitjana. Les esglésies i els monestirs servien de refugi als perseguits per la justícia. Una
vegada dins del temple no els podien anar a detenir. L’espai sagrat funcionava com un lloc de protecció, on no tenien accés els soldats. En èpoques de persecucions i atonyinades generals, de pestes i violència sense mida, acollir-se
a sagrat era una manera de sobreviure enmig d’un món
hostil. Aquests adolescents d’avui, en la seva solitud i desarrelament, saben que Santa Anna és un lloc d’acollida.
Segons el protoevangeli de Jaume, Anna (Hannah en hebreu), mare de Maria, infantà la seva filla després d’anys
d’infertilitat. La història d’Anna ens recorda el valor sempre preuat dels nostres fills, amb la seva pròpia història, en
la seva variada singularitat, també per com ens sorprenen
i ens fan descobrir que les nostres creences i suposicions
no són mai del tot segures. El cas de Maria no ho podia ser
més! Aquests minyons perduts i desemparats, dormint
als bancs de l’església de Barcelona gràcies a l’hospitalitat
dels qui els han donat un lloc, són també de tots i els hem
de cuidar com ho faríem amb els nostres fills i filles.
En Peio i la Viqui van decidir adaptar els bancs de l’església perquè fossin més còmodes. Cridaren a un dissenyador que havia fet coses per la Fundació Arrels i a un
fuster del barri. El resultat fou un somier de posar i treure
per les nits. Bancs d’església convertits en llits: aquest és

el valor material d’un objecte representant el bo i millor de
la generositat i gratuïtat humanes. El periodista Juli Capella, escrivint sobre aquesta història, diu així: “No pregunten, no jutgen, no els demanen res, només donen. Són
molt rars aquests cristians, donen la cara, i si han de posar
l’altra galta, la posen.” Rars aquests cristians? Potser en
el sentit de l’excepció o del joiell incomparable? Més aviat
coherents, consistents, exemplars. Com en les paràboles
a l’Evangeli, on s’explica què fer sota la forma d’una història contada sobre uns altres–“això és com un home que va
anar a la vinya…”–, el relat de l’església convertida en hospital de campanya a la nostra ciutat, ens fa amatents, ens
desvetlla de les ficcions generals. El temple-refugi ens permet entendre que l’ètica i els valors o s’encarnen o no són
res, perduts en la intangible i ridícula superficialitat ambiental impregnada de celebrities.
Aquests nois que dormen com una soca als bancs del
temple ens fan pensar en les nostres pròpies nits d’insomnis, amarades uns cops de preocupacions reals i altres
d’inquietuds poc verídiques. L’acolliment a sagrat impugna les ximpleries que ens treuen el son per reclamar una
autèntica vida amb els altres, de cura i de companyia. Altres fills i filles estrangers, que no coneixem, però que ens
interpel·len veritablement, que commouen la nostra somnífera petitesa. L’acolliment a sagrat no és més de l’Edat
Mitjana: és una experiència avui, aquí i amb nosaltres.

Anna Pagès és professora de la Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport
-Blanquerna (URL)

“Aquests minyons
desemparats són
també de tots i els
hem de cuidar com
ho faríem amb els
nostres fills i filles”
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dilemes ètics

Els cotxes elèctrics
hauran de fer soroll
La Unió Europea obligarà
que a partir del 2021 tots
els vehicles elèctrics facin
soroll, una llei que potencia
la contaminació acústica.
Seguretat o medi ambient?
Quin valor ha de prevaldre?

soraya Hernández

H

eu conduit alguna vegada un
cotxe elèctric o un cotxe híbrid? Segurament la majoria
de nosaltres ja hem tingut la
possibilitat de tenir-ne un a
prop ja que són molts els conductors que avui es decideixen
per un d’aquests vehicles, ja sigui per consciència ecològica o
per les facilitats econòmiques
que l’administració ofereix.
Aquests vehicles, denominats
eco-friendly (curosos amb el medi ambient)
no necessiten o necessiten menys benzina
i per tant no generen gasos contaminants,
com el diòxid de carboni, tant perjudicials
per la ja malmesa Capa d’Ozó.
Un aspecte que també descriu aquests
cotxes és la seva manca de soroll o un soroll
molt mínim reduït a l’arrancada, la frenada
i en certs moments de l’acceleració. Degut
a què el motor no és de combustió tradicional el so que emet quan circula a baixa velocitat és molt suau, quasi imperceptible.
Aquest tret també és beneficiós pel medi
ambient ja que amb aquest volum de so i vibració es disminueix la contaminació acústica. Aquest, un problema real sobretot en
els nuclis urbans on s’afegeix el soroll de

35%

fàbriques i màquines de construcció, és
un determinant físic de salut que pot afectar les persones tant en l’esfera biològica
amb mals de cap i/o pèrdua d’audició com a
la psicoemocional (estrès, irritabilitat, ansietat, problemes d’higiene del son...). Per
tant, amb la reducció de soroll aquests cotxes afavoreixen la pacificació de l’entorn i
al benestar global, sobretot de persones ja
malaltes o d’edat avançada.
Però això que sembla un benefici rellevant per a la salut porta un perill amagat:
la manca de so no permet al vianants percebre l’arribada del cotxe, la qual cosa redueix el marge d’acció en cas d’atropellament. Davant aquest fet, no fa gaire hem
conegut la notícia de l’aprovació d’una nova llei de la Unió Europea que implicarà
tots els vehicles elèctrics i híbrids que es
venguin a partir del 2021 i aquells que es
vulguin homologar a partir d’ara. Aquesta llei obliga els cotxes a fer soroll. Serà el
fabricant qui decideixi el tipus de so però
haurà de ser semblant al que faria un motor clàssic oscil·lant entre els 56 i els 75 decibels quan el cotxe circuli a menys de 20
kms/hora o vagi marxa enrere. Així els vianants podran anticipar que tenen a prop
un vehicle i per tant extremar la precaució.

Accidents
Els cotxes elèctrics tenen fins a
un 35 per cent més possibilitats d’atropellar que un cotxe
amb motor convencional,
segons un estudi de U.S.
National Highway Traffic
Safety Administration. De la
mateixa manera, un cotxe
elèctric té un 57 per cent més
de probabilitat d’atropellar un
ciclista que un cotxe amb
motor de combustió interna.

Ja feia anys que associacions de persones amb discapacitat visual o auditiva demanaven una reflexió sobre la manca de
soroll dels cotxes i el problema que podia
suposar per col·lectius vulnerables en carretera, com les persones amb discapacitat
o els ciclistes, que veien créixer la probabilitat de patir un accident. La Unió Europea
dona resposta així a una necessitat creixent en seguretat vial després de consultar
amb experts, però alhora atura la preuada
disminució de la contaminació acústica.
Ens trobem davant d’un conflicte ètic?
Malgrat no sigui un dels temes que se
solen identificar com a dilema, ja que normalment els associem a temes mèdics,
sí que podem assegurar que la deliberació ètica podria ser d’utilitat: quin és el
major benefici per la comunitat, el control del soroll i per tant el benestar global
de la població o la seguretat dels vianants
en un moment de major incidència dels
atropellaments?
Creieu que és una mesura justa i que
s’han valorat els pros i els contres de totes
dues problemàtiques: la mediambiental i
la seguretat? Quins elements penseu que
s’han tingut en compte per desenvolupar
aquesta llei?
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Marta roqueta

Periodista i editora de la revista digital Zena

Avatars i gènere

E

l crossplay és l’acte de jugar a un videojoc amb
un personatge del gènere contrari al nostre.
El periodista especialitzat en videojocs, Marc
Bellmunt, escriu a la revista Zena que el crossplay presenta tant riscos com oportunitats pel
que fa a la representació del gènere a la cultura
de masses. Per una banda, en una indústria on,
com a totes, abunda la sexualització dels personatges femenins i l’assetjament a les jugadores, el crossplay, quan
és exercit per un home heterosexual, té el risc d’aprofundir en l’objectivació femenina, si redueix els cossos de les
avatars a objectes de desig per ser controlats. Per altra
banda, Bellmunt apunta que el crossplay pot resultar una
bona manera per a jugadores, jugadors i jugadoris (persones de gènere no binari) d’explorar en un espai segur expressions alternatives de gènere, sexualitat i corporalitat.
Un exemple d’això és el primer capítol de la cinquena
temporada de la sèrie de ciència-ficció Black Mirror, “Striking Vipers”. L’episodi tracta de dos amics afroamericans
que juguen a un joc de lluites d’arts marcials que empra
una sofisticada versió de la realitat virtual que a més de situar el jugador a escena li permet experimentar les sensacions que viu el seu avatar. El millor amic del protagonista,
el qual desenvolupa a la vida real una versió de la masculinitat més clàssica, tria un personatge femení. Dins del
joc, els dos mantenen una relació sexual i afectiva, i això

fa que es plantegin una sèrie de dubtes. La relació es pot
considerar una infidelitat envers les seves xicotes a la vida
real? L’atracció virtual es pot traslladar al físic? Són bisexuals? A sagues com la Guerra de les Galàxies o el cicle de
als curts d’animació Love, Death+Robots, les convencions
sobre el gènere limitaven el potencial fantàstic dels móns
que s’hi representaven. En canvi, “Striking Vipers” forma
part de la ciència-ficció que empra l’element fantàstic per
desestabilitzar les fronteres marcades pel gènere obrint el
camí a noves maneres d’expressar-nos amb els cossos.
Un altre exemple és Qui és l’onzè passatger?, el manga que Moto Hagio va publicar fa quaranta anys. Ambientat en una nau espacial, Hagio aprofita el gènere neutre de
dos dels protagonistes per pensar fins a quin punt la neutralitat s’identifica amb la masculinitat, i l’alteritat, amb
la feminitat. Marc Bellmunt apunta que Hagio es va inspirar en l’escriptora Ursula K. Le Guin. A la seva obra, Le
Guin explora sistemes alternatius al capitalisme (Els desposseïts), així com societats que escapen del dualisme de
gènere. En aquest últim punt destaca La mà esquerra de
la foscor, que tracta sobre una societat de persones intersexuals, que tan sols defineixen el sexe a l’hora d’aparellar-se. Malgrat la fantasia que emana del llibre, la mateixa Le Guin va reconèixer, a l’assaig És el gènere necessari?,
que la novel·la no havia aconseguit trencar del tot la idea
del masculí com a gènere neutre, en mostrar la majoria de
personatges, que identificava amb el pronom ell, en rols
típicament associats als homes, i no en aquells vinculats a
les dones, com ara la cura de la llar o la maternitat.
En altres casos, la ciència-ficció ha girat la truita a les
convencions al voltant de la noció de raça. En són exemples les escriptores Octavia Butler i Nnedi Orokafor, situades dins de la corrent artística de l’Afrofuturisme. Aquest
gènere permet imaginar mons amb personatges negres
apoderats i, sobretot, on participen d’un relat sobre el
progrés i l’avenç tecnològic que qüestiona la seva pàtina
blanca i eurocèntrica, en rescatar referents de cultures
africanes mil·lenàries. En crear un relat que connecta el
passat, el present i el futur de cultures que han vist com la
seva memòria ha estat destruïda pel colonialisme, expertes com Ytasha L. Womack veuen l’Afrofuturisme com una
eina de reparació històrica.
Marta Roqueta és Periodista
i editora de la revista digital Zena
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Tendències

Infants allunyats
dels mòbils
Els empresaris de les grans companyies tecnològiques del món han
decidit que els seus fills s’eduquin sense interacció amb ‘les pantalles’.
El moviment no-phone esdevé una tenedència a l’alça.

Judith Vives

en col·laboració
amb Finques Pous

F

a una dècada la capacitat dels
dispositius mòbils per ser més
intel·ligents provocava fascinació; ara ja dubtes i preocupacions, especialment pel que fa a
l’ús dels mòbils entre els menors.
Cada vegada és més habitual
veure infants molt petits manipulant amb un domini esfereïdor
el mòbil dels seus pares. I això està generant una gran debat entre la comunitat mèdica i educativa sobre els efectes que pot tenir a nivell
cognitiu i de comportament l’abús del mòbil entre la canalla.
No fa gaire podíem llegir als diaris una
notícia que explicava com els grans magnats tecnològics de Sillicon Valley, aquells
que han creat companyies com Apple o
Google, han decidit portar els seus fills a
un col·legi privat on s’educa els nens lluny
de les pantalles. Gent com Bill Gates, creador de Microsoft, va decidir des de molt
aviat limitar el temps d’accés a les pantalles dels seus fills i no els va deixar portar
mòbils fins els 14 anys. També Steve Jobs
limitava l’ús de tecnologia als seus fills.
Ara les famílies que volen mantenir els
seus fills allunyats de dispositius mòbils i
mirar de recuperar la gestió del temps tal
i com era abans que ens passéssim hores
mirant el telèfon o la tableta s’estan convertint en una tendència a l’alça. Això ha
fet sorgir una nova economia d’entrenadors que ensenyen als pares i mares a educar els seus fills sense pantalles. Als Estats
Units, on proliferen aquests entrenadors,

RISCOS
PELS MENORS

es fan sessions a cases particulars i a escoles, però també a esglésies i sinagogues, on
es dediquen a recordar com es relacionava la gent i especialment els pares i els fills
en la era premòbils. Així, es recuperen costums de l’era analògica com ara jugar a jocs
tradicionals, dibuixar o mirar les estrelles.
Tot plegat s’emmarca en el moviment
del no-phone que, com el seu nom indica,
anima als joves a mantenir-se allunyats
dels telèfons mòbils fins que no arribin
a una edat raonable per manejar-los. Els
experts no es posen d’acord en quina és
l’edat més adequada: alguns apunten als
12 anys i altres assenyalen que fins els 14 o
els 16. En tot cas, cap pediatra o educador
sembla trobar encertat posar un mòbil en
mans de nens de 2, 4 o 6 anys, i la majoria
defensen el principi segons el qual els infants, quan més lluny de la pantalla, millor.

Un estudi de Common Sense
Media assenyala que els infants
nord-americans de zero a vuit
anys passaven al 2017 una
mitjana de 48 minuts al dia
davant el mòbil, tres vegades
més que el 2013 i deu vegades
més que el 2011. Per altra banda,
una altra investigació, en aquest
cas de la revista mèdica JAMA
Pediatrics publicada aquest
mateix any, revela que quan més
temps passen els nens de dos a
tres anys davant el mòbil, més
tarden després en assolir els
diferents objectius de desenvolupament. Altres conseqüències
d’una exposició excessiva al
mòbil és la manca de son, el risc
de depressió i fins i tot de
suïcidis.
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Francesc Amat

Doctor en Ciència Política per la Universitat d’Oxford

La democràcia és conflicte

L

a contundència del títol d’aquest article –La
democràcia és conflicte, no un procés de diàleg– és una reacció a una confusió que es repeteix una vegada i una altra. Una confusió, em
temo, interessada o volguda en alguns casos.
Em refereixo a la confusió de pensar la democràcia com un diàleg compartit a la recerca de
la veritat o raons compartides i no pas com un mecanisme institucional d’articulació i vehiculació de conflictes.
Perquè utilitzant la definició de Przeworski, la democràcia és un “conflict processing mechanism”. Dit d’una altra
manera, la democràcia no és un diàleg entre la ciutadania que busca establir raons compartides, la democràcia
és un mecanisme que busca representar i fer negociar raons enfrontades.
Podem elaborar una definició mínima de democràcia
amb els següents tres ingredients. En primer lloc, hem
d’acceptar que la diferència d’idees i d’interessos per part
dels ciutadans no és en si mateix una cosa dolenta. Al contrari, hem d’entendre la democràcia com un mecanisme
que justament té com a objectiu articular i processar interessos contraposats. Fins al punt que hem d’anar alerta amb visions que subratllen la divergència d’interessos
com una cosa essencialment negativa, perquè la democràcia és sempre un mecanisme que consisteix en articular i fer negociar interessos contraposats.
En segon lloc, allò clau per vehicular la diversitat d’interessos són les institucions. Perquè l’entramat institucional és el que ha de servir per canalitzar interessos
contraposats. Allò indispensable en una democràcia
efectiva, que doni resposta a les demandes de la ciutadania, són mecanismes institucionals que vehiculin interessos enfrontats. Descriure la pluralitat d’interessos sense
pensar en mecanismes institucionals que serveixin per
canalitzar aquests interessos divergents serà sempre un
exercici infructuós. De fet, un exercici inútil en el millor
dels casos però pervers en el pitjor dels casos si l’èmfasi
en l’antagonisme s’utilitza per no vehicular institucionalment el conflicte.
Perquè, en tercer lloc, allò que caracteritza finalment
la democràcia és que els perdedors d’avui acceptin perdre avui a canvi de la possibilitat de guanyar demà.
Per altra part, el diàleg –el diàleg sincer que mitjançant processos deliberatius pot acabar generar coneixement i possiblement modificant les raons inicials– és tota

una altra cosa. El diàleg platònic té molt més a veure amb
la construcció de coneixement i en canvi està menys relacionat amb el conflicte. Allò directament relacionat amb
el conflicte és la negociació. Fins al punt que el diàleg de
fons és desitjable entre ciutadans, però no és necessàriament indispensable entre polítics. Perquè els polítics representen essencialment interessos plurals. Interessos
de tipologia molt variada: econòmics, ecològics, culturals
etc. Interessos que poden ser directament enfrontats,
parcialment compartits o compartits plenament. De manera que més que dialogar platònicament, els polítics han
de saber negociar: saber arribar a acords si convé i sobretot saber rendir comptes als votants que els han fet confiança per defensar els seus interessos.
Ho deia molt bé el filòsof Daniel Gamper, professor de
filosofia a la UAB, fa uns dies en un article brillant: “El diàleg no és una qüestió de poder sinó de coneixement. La
política, en canvi, concerneix la força coercitiva i suposa
un enfrontament entre persones i grups que lluiten entre
si per controlar la cosa pública”. Serà molt més útil i realista, doncs, si pensem la democràcia com una qüestió de
poder: com un procés d’articulació institucional del conflicte a través de polítics que representen els diferents interessos de cadascuna de les parts. No hauríem de pensar, en canvi, la democràcia com un diàleg platònic que
busca la veritat, les raons compartides i la concòrdia.
Francesc Amat és doctor en Ciència
Política per la Universitat d’Oxford i
investigador a l’IPERG e la UB

“El diàleg de fons
és desitjable entre
ciutadans, però no
és necessàriament
indispensable entre
polítics”

valors 16

LA CONVERSA
l’autoritat a l’escola

— Avui dia un grup
de WhatsApp de
pares pot destrossar
l’honor d’un mestre
en pocs minuts.
— Si hi ha pares
que no respecten
l’autoritat del mestre
és pel model social on
vivim, on tot és un bé
de mercat.

Xavier serra
(Girona, 1962). Professor de
Filosofia a l’Institut Carles
Rahola (Girona), abans ho va
ser a l’Institut Illa de Rodes
(Roses) i a l’Institut Salvador
Espriu (Salt), i també docent
a altres centres educatius a
Sant Cugat del Vallès,
Madrid i Girona. Llicenciat
en Filosofia per la Universitat
Autònoma de Barcelona i la
Universitat de Navarra,
doctor en Filosofia, col·
labora en diferents mitjans,
com El Punt Avui, Diari de
Girona, Ara i Aula de
Secundària. Promotor de
l’associació Filosofia, ara.

BELEN TASCÓN
(Barcelona, 1967). Presidenta
de la Federació d’Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes de Catalunya
(FaPaC), entitat que aplega
més de 2.300 AMPA/AFA de
750 municipis. Forma part
de la Comissió ‘No a les
retallades’ de l’escola i és
membre del Debat
Extraordinari d’educació
pública i de les Escoles
Feministes, del grup
promotor de la Xarxa
d’Escoles Insubmises a la
LOMCE i de l’Assemblea
Groga de Gràcia. Porta els
fills a una escola pública
d’aquest districte.
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L’autoritat a l’escola és
un dels temes de debat
clàssic en l’àmbit educatiu
en la mesura que avui,
segons denuncien els
propis professors, s’ha
imposat entre alguns
pares una determinada
concepció: exigir-ho tot als
mestres mentre “salven”
permanentment els seus fills.

moderat per

joan salicrú

Fa molt temps que el debat sobre l’autoritat
dels mestres a les aules escolars està instal·
lat a l’esfera pública. On creieu que es troba
ara mateix la reflexió a l’entorn d’aquest
tema? Anem trobant el desllorigador o, pel
contrari, la problemàtica s’agreuja en una
escola cada cop més diversa i amb alumnes
de procedències més llunyanes?

XAVIER SERRA —Vivim en una societat democràtica i sent així és normal que el criteri fonamental de funcionament no sigui
vertical, d’imposar coses, ni de fer el que
s’ordena per part de qui tingui el poder.
Ara bé, al mateix temps, en molts centres
educatius hi ha hagut una espècie de desplaçament en dos grans problemes. Un,
especialment en els instituts, és un excessiu col·leguisme entre el professor i l’alumne, com si no hi hagués una diferència, com
si poguessin ser amics al mateix nivell, i
per tant una pèrdua de la necessària distància. I per altra banda hi ha un problema
de voler quedar bé amb tothom. Tot plegat fa que es perdi el paper de cadascú, la
delimitació de cadascun dels rols, entre
ells la posició de les famílies, que són les
que porten els fills a les escoles perquè els
professionals els ensenyin unes coses que
les famílies no els poden ensenyar. Entre
pares i professors, que són professionals,

hi hauria d’haver la mateixa confiança que
tens amb els metges quan vas a l’hospital.
Els professionals de l’educació haurien de
saber com educar aquests fills, però s’esdevé una mena de conflicte sobre el paper
que ha de fer cadascú: el professor potser
es vol desentendre de les famílies i no té
en compte les circumstàncies o, per l’altre
costat, els pares creen un ambient negatiu, de no col·laboració, i no afavoreixen a
què els fills estiguin ben disposats de cara als professors (o directament els critiquen) i, per tant, es produeix una pèrdua
d’aquell equilibri que seria ideal.
En resum, la situació actual no és problemàtica, no hi ha grans conflictes d’autoritat o de respecte, però sí que seria bo
repensar el paper de cadascú: com han
de ser les comunicacions, com ha de ser
l’actitud del professor respecte l’alumne i
l’alumne respecte al professor, com el professor ha de respectar unes normes ètiques elementals i no ficar-se en les vides
privades de les famílies...
BELÉN TASCÓN —Tot això que explica en Xavier m’ha fet pensar —en línia amb el que
nosaltres veiem en altres àmbits de les polítiques educatives que s’apliquen a Catalunya per part de la Generalitat— en que
estem abandonant la vella funció social de
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l’educació, que tan ens havia costat tenir, i
que en termes de servei públic entroncava amb els lemes de la Revolució Francesa,
donant a l’Estat un paper preponderant.
Era aquella funció per la qual l’exercici educatiu ens encaminarà cap a una societat que no només educarà els nostres
fills sinó el conjunt de nens i nenes, generant una societat més cohesionada, on
existeixi la justícia social... tot plegat en
el marc d’un Estat del Benestar que afirma que l’educació és un dret fonamental.
Doncs bé, actualment, en el marc d’una revolució conservadora i d’un cicle de polítiques neoliberals, té lloc un canvi de paradigma i comencem a pensar l’educació
com un bé individual, que era el que ja havia estat fa molt temps, en l’època prèvia
a la Revolució Industrial. Els pares creuen
que els professors han d’educar “el seu fill”
i actuen de forma utilitarista, pensen que
l’educació és un bé de mercat més. I quan
fem això apareixen les relacions que tenim els consumidors amb les mercaderies: si aquesta matèria m’agrada, la compro
i si no, en compro una altra. I així perdem
la perspectiva de què estem educant els
nostres fills perquè la societat sigui millor.
És a dir, vostè ve a dir que si hi ha pèrdua de
l’autoritat del professor a l’aula és per tota
una sèrie de qüestions estructurals?

B. T. —Les lleis també estan enfocades perquè l’educació sigui un bé de mercat, no
perquè tingui una funció social. Un exemple: la competència que es proposa entre
escoles d’un mateix poble o ciutat per veure quina és la millor i per mantenir les línies –el número de classes– que tingui en
aquell moment. Això fa deu anys no existia! Tampoc aquesta idea de tenir unes direccions amb un perfil molt gerencial. Les
relacions socials que hi ha dins una comunitat educativa estan canviant. Per un costat signem acords sobre l’escola inclusiva
i amb l’altra mà fem coses que la contradiuen. D’altra banda, vivim en una societat
també més complexa, culturalment parlant, i malgrat que els professors intenten
buscar un punt de trobada entre tots, que
som molt diferents, el sistema no acaba de
donar eines per compensar aquesta diversitat. Llavors, gestionar un espai molt més
divers, amb moltes més problemàtiques, a
molts nivells... és complex. Històricament,

—En el món de la
comunicació on
vivim, de forma
contradictòria,
hi ha molt poca
comunicació entre
els diferents àmbits
que formen l’escola.
junt amb els metges, els professors són un
col·lectiu prestigiat, però ara no és així. En
tot cas, concreto: aquesta manca d’autoritat moral a la qual al·ludeixes no s’explica
pel docent en sí sinó per tot un seguit de
causes que hi ha dins de la nostra societat.
El que és evident és que dins les aules avui
hi ha més conflictologia que abans. I sovint el propi sistema no genera els mecanismes perquè el docent que es troba amb
aquesta conflictologia sigui capaç de tenir
aquesta autoritat moral.
X.S. —Des del punt de vista del prestigi del
docent, la manca d’autoritat no ve només
per un problema estructural sinó també
de com els estudiants i les famílies veuen
els mestres. És a dir, els professors —en
general— són persones preparades, que

en una classe se’n surten bé, que saben
el que volen aconseguir dels alumnes a final de curs però a vegades es troben amb
problemàtiques afegides d’alumnes que
els planten cara, com si es partís de la base que no són persones que han rebut un
encàrrec, sinó un més. Es demana moltes
vegades als alumnes l’opinió sobre els professors i això fa que el professor pugui caure, algunes vegades, en una cosa que per
mi és terrible que és la voluntat de fer-se
el simpàtic per mirar d’aconseguir l’aprovació dels alumnes, podent veure’s afectada clarament la qualitat i l’exigència del
seu ensenyament. Per tant: els problemes
estructurals no sé com es poden resoldre, però respecte el prestigi dels professors penso que simplement el que caldria
és que quan els nens acudeixin a classe els
pares donin suport a la funció educativa
del mestre. Hi ha una iniciativa que es diu
el Compromís Educatiu...
Per aquells que el món de l’escola els queda una mica lluny, en què consisteix aquesta iniciativa?

X.S. —És una carta que signen pares, mestres i, des de tercer d’ESO també l’alumne,
on tots plegats es comprometen a una sèrie de coses: que els alumnes intentaran
ser puntuals, que els pares parlaran amb
els professors dels problemes del seus
fills, que els professors informaran les famílies... però aquest compromís queda
una mica en “paper mullat”, perquè algunes pares –no dic tots– només van a veure els professors quan tenen un problema
i no de forma habitual. O potser en alguns
instituts els professors es desinteressen
d’explicar als pares les coses que passen al
seu fill... la qual cosa genera una dinàmica
per la qual aquell prestigi, aquella autoritat, que hauria de tenir el professor... hi és
però queda degenerada. I és que en el món
de la comunicació on vivim, contradictòriament, hi ha poca comunicació entre els
diferents àmbits que formen l’escola.
B. T. —L’autoritat moral, d’alguna manera,
te l’has de guanyar. I com te la guanyes?
Treballant bé. Ara, també serà més possible que se la guanyin si aquests docents
treballen en unes condicions per les quals
se senten recolzats per tota la comunitat educativa. I si, a més, disposen dels
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mitjans adients, si poden col·laborar amb
altres docents quan tenen dubtes, si no se
senten amenaçats pel seu lloc de treball...
com tot en aquesta vida, algunes coses depenen de les persones concretes, però el
que depèn de nosaltres no és tant. Per mi
aquesta autoritat moral que han de tenir
tots els professionals, però especialment
els docents, és una cosa que pot dependre, en una part, del que ells facin, però
una part molt més gran depèn de l’entorn
en el qual es troben. Si el professor està en
un entorn d’un sistema educatiu que l’ha
abandonat, si està en un entorn d’unes famílies que no entenen la funció social de
l’educació... Llavors ens trobem una persona aïllada que, o intenta buscar-se el
mínim de problemes i es fa el simpàtic, o
aplica les tècniques clàssiques de l’autoritarisme. M’agradaria que s’entenguessin
les meves paraules com una alerta de cap
a quina educació volem anar. Hem de tenir
en compte que si parlem de democràcia,
hem de practicar-la; si parlem de justícia
social, igual... i per tant, tenir en compte
aquests pares que potser no participen
als òrgans de l’escola, quan ho podrien fer,
perquè senten que la seva participació no
serveix per a res, perquè hi ha una direcció i una administració que no els escolta.
X.S. —Tens raó amb tot el que dius, però
tornant concretament al tema de l’autoritat, penso que avui és quelcom molt fàcil d’identificar: ara mateix un grup de
pares jugant amb el WhatsApp poden carregar-se l’honor d’un professor de manera injusta i en pocs minuts. Això ha passat, moltes vegades. I això no té a veure
amb les polítiques educatives o els recursos sinó en com els pares entenen el paper de cadascú dins del sistema educatiu.
Un altre exemple: tots els professors tenim l’obligació de seguir un codi deontològic, que per exemple fa que algunes coses
que m’hagi explicat una família en una tutoria jo no les pugui explicar en una sala de
professors ni les pugui escampar. I que alhora fa que jo sigui el responsable de comunicar als pares què passa amb els seus
fills i transmetre als fills el que els seus pares volen que els transmeti... és a dir que
és molt complicada, la feina del professor... En tot cas, aquest codi deontològic
és important; un codi que caldria estudiar i comentar.

Ha mencionat vostè el perill de les xarxes
socials en mans dels pares, tot i que normalment aquestes potencialitats negatives
s’atribueixen als menors...

X.S. —Quan podem dir que un professor té
prestigi? Quan fa les coses bé. Però pot donar-se el cas que malgrat fer les coses bé
alguna persona li soscavi aquesta autoritat, perquè avui en dia és relativament fàcil desacreditar una persona o una escola. Exemple: un nen que va als seus pares
i els assegura que tal professor “li té mania”. Els pares assumeixen que el seu fill,
que és intocable i perfecte, té raó, ho comenten amb d’altres pares, es genera un
estat d’opinió, arriba el debat a la direcció
del centre i es munta un sarau que soscava
l’autoritat del professor.

I segons vostè com haurien d’haver actuat
aquests pares?

X.S. — Els pares, després de rebre l’alerta del fill han de tranquil·litzar-lo, anar a
parlar amb aquest professor, veure què hi
ha de cert en el que diu, i resoldre el tema
d’una manera adequada tot respectant
la seva autonomia. El problema és qüestionar-ho tot amb una certa frivolitat...
Jo també he sentit professors que diuen:
“D’aquests pares que venen a queixar-se,
no te’n fiïs, no els facis cas”. A veure, no!
Hi ha d’haver una relació de confiança per
tots els costats. Juntament amb tot això
estructural que demana la Belén, hi ha tota una cosa important: entendre que l’educació és una tasca col·lectiva, de tots, i que
cadascú ha de jugar un paper important,
de confiança, amb els altres. Certament
hi ha un problema de manca de responsabilitat per part dels diferents actors educatius i això menysté l’autoritat, que no
l’autoritarisme, que em sembla que ja està superat.
Passem una mica del diagnòstic –encara que
vostès divergeixin una mica respecte les causes– a les propostes de solució: com es pot
recuperar aquesta autoritat del mestre ?

— Seria més fàcil
que els docents
es guanyessin
l’autoritat a l’aula si
treballessin en unes
condicions per les
quals se sentissin
recolzats per
tota la comunitat
educativa.

X.S. — El professor ha de ser un model en
tots els sentits per poder tenir aquest
prestigi davant dels alumnes. Al mateix
temps, el professor ha d’estar el seu lloc,
ha de tenir una distància mínima amb els
alumnes, de respecte, que és necessària
per a establir una relació educativa. Insisteixo, cadascú ha d’estar al seu lloc. A vegades hi ha pares que tampoc respecten
els espais i diuen als professors com haurien de fer les coses. I professors que diuen als pares: “Escolti, jo sóc el professional i vostè no hi entén”. És a dir, es trenca
aquesta harmonia mínima. Això forma
part d’haver entès l’educació com un servei més, com si fos l’oficina de correus, i
no com una relació humana en què valors
com la confiança, la col·laboració, la sinceritat... són molt importants. És més un tema personal, el que jo plantejo.
B.T. —D’acord. Però podem trobar pares
que no van a les tutories, que no participen, i d’altres que sí que ho fan... això, de
fet, sempre ens ho hem trobat. Però ara
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—En una societat
democràtica les
coses s’han de
pensar però al
docent se li ha de
donar el benefici
del dubte, no
esperar veure
què fa malament.
hi ha un salt qualitatiu, que ja apuntava
abans: el canvi de passar de la funció social de l’educació i entendre-la com un mecanisme per crear ciutadans –i de correcció de les desigualtats i generació de més
cohesió– cap a una educació més segmentada i pensada en el futur laboral de cada
sector de l’alumnat. Altres coses: en un entorn de molta més diversitat no som capaços de donar a cada alumne el que necessita i també, cal dir-ho, no estem formant
prou bé els nous professors. Podem tornar
a posar l’accent només sobre els pares... Sí,
els pares fem moltes coses malament, per
exemple “voler la millor escola pel nostre

fill” i emportar-nos-el lluny de casa quan
potser l’hauries de portar a un centre de
proximitat, però... jo no insistiria només en
generalitzar conductes individuals.
X.S. —El gran problema sobre el prestigi
del professor és que es considera qüestionable la seva tasca. Per què ha baixat el
prestigi dels professors? No crec que sigui per una qüestió de recursos, sinó en
part per la baixada de la qualitat de la seva pròpia formació i en part també perquè
en una societat democràtica és veritat que
les coses s’han de pactar i que cadascú ha
d’estar al seu lloc però també ho és que
al docent se li ha de donar el benefici del
dubte, de què ho farà bé, i no esperar veure què fa malament. Els mestres no som
“venedors” de cotxes o electrodomèstics
amb aquell principi que “el client sempre
té a raó”, sinó persones deontològicament
compromeses en treure el millor dels joves, sempre d’acord amb les famílies.
Creu, Belén, que es criminalitza els pares
en excés per no assumir prou l’autoritat del
professor? Se’ls acusa injustament o
realment els costa assumir aquest rol?

B. T. —Si molts pares fan això, que ho fan —
igual que molts no ho fan, que quedi clar—,

— Som on som
perquè el sistema
educatiu ha
traspassat la línia
de la funció social
de l’educació,
cohesionadora, i ara
la veiem més aviat
com un bé privatiu.
no és perquè els surti així sinó perquè vivim en un model social on prima aquesta relació de mercat. “Jo pago, jo tinc dret
a exigir i només em crec al meu fill”. Però
hem arribat a aquest model perquè el sistema educatiu ha traspassat la línia de la
funció social de l’educació i ara el veiem
més aviat com un bé privatiu. Si el Departament d’Educació et diu que aquella escola és millor que aquesta perquè ha tret
una millor valoració... es fomenten un tipus de valors determinats. Si tens capacitat econòmica aniràs a la millor escola, i si
no la tens... hauràs d’anar a la més propera. És així.
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més actualitat en clau de valors a

valors.org

imatges de
menors a
les xarxes

Un 81 per cent dels infants menors de sis
mesos té presència a Internet, segons
una enquesta elaborada per la firma de
seguretat informàtica AVG a deu països,
entre els quals hi ha Espanya. Segons
aquesta enquesta, un 23 per cent dels
infants té presència en línia ja abans de
néixer perquè els seus pares publiquen
imatges de les ecografies durant
l’embaràs. Un perill que cal combatre.

Creix el
fenomen
‘flygskam’

Viatjar amb avió contamina vint
vegades més que el tren. Les emissions
de l’avió són, de mitjana, d’uns 285
grams de CO2 per persona i quilòmetre
volat, mentre que les d’un tren són de 14
grams de CO2 per persona/quilòmetre.
Així i tot, cada 0,86 segons s’enlaira un
avió al món. Per tot això creix el
fenomen ‘flygskam’, la vergonya de
volar amb avió.

contra les
violències
diàries

La Generalitat de Catalunya ha posat en
marxa la campanya #Malamente que, a
partir de la popular cançó de Rosalía,
vol assenyalar algunes violències
quotidianes que les noies pateixen
només pel fet de ser-ho, i que costen de
reconèixer socialment com a violències
sexuals perquè estan normalitzades,
com pot ser la cosificació, la superioritat o l’opressió.

Cursos per
aprendre a
viure sols

A partir d’ara les escoles britàniques
educaran els alumnes en qüestions
pràctiques que els ajudin a l’hora de
marxar de casa i ser autònoms. Així, els
adolescents d’aquest país faran cursos
per aprendre economia domèstica, en
els quals se’ls ensenyarà des de valorar el
preu de productes quotidians com la llet
o el pa o saber amb quina freqüència han
de canviar els llençols.
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monogràfic
Robots i humans.
En què ens
diferenciarem?
La robòtica, fins ara molt
centrada en l’àmbit de
la indústria, ha entrat a
l’esfera social i emocional
i això genera molts
dilemes ètics.
ENTREVISTA

Entrevista

OPINIÓ

ENTREVISTA

“Els robots mai no
tindran valors humans”
Carme Torras

“Un robot ha de poder
pendre decisions”
José Ignacio Latorre

Joan Torrent-Sellent
L’esperit de la
Intel·ligència Artificial

“Necessitem ser menys
robots i més humans”
Lasse Rouhiainen

Dibuixant sobre el tema

Toni Batllori
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Humans i robots. Ens diferenciarem?

carme torras

Doctora en Informàtica i professora d’investigació a l’Institut de Robòtica (CSIC)

“Els robots
mai no
desenvoluparan
valors humans”
Aquesta experta en robòtica afirma que
seran precisament els límits de la tecnologia
allò que farà que ens adonem de com
d’increïble és ser humans.

Maria Coll / Fotografies: Sergio Ruiz
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Humans i robots. Ens diferenciarem?

A

bans de l’entrevista, la Carme
Torras ens ensenya un dels
laboratoris de robòtica de
l’Institut de Robòtica i Informàtica industrial a la Universitat Politènica de Catalunya
(UPC) on ella té el despatx.
Un espai on diversos estudiants i investigadors fan proves amb robots assistencials. Un espai impressionant
per una persona com jo que
fins ara només havia vist robots d’aquestes característiques a les pel·
lícules de ciència–ficció.
Sentim molt a parlar d’Intel·ligència Artificial i de vegades ens sembla una cosa de ciència-ficció. Aquesta eina està
més introduïda a la societat del que realment ens pensem?
Hi ha molts programes creats a partir de
la Intel·ligència Artificial que ja estan funcionant. Per exemple, recomanadors de
viatges, cercadors de feina, etc. Són programes que a partir d’un model d’usuari et recomanen coses específiques per a
tu. Aquest tipus de programes estan molt
implantats. Altres programes, per exemple aquells que aprenen de les persones,
com pot ser el Google Translator, també
són molt usats. Els programes fets amb IA
estan molt implantats i és important que
la gent en conegui els beneficis i en sàpiga
els riscos.
L’objectiu de la Intel·ligència Artificial i
dels robots hauria de ser substituir les
persones?
Espero que no. Per mi el futur és la col·
laboració entre els robots i les persones.
Hem de crear un món en el qual cadascú
faci allò pel qual està més dotat. En general les computadores tenen capacitat per
fer més ràpid que les persones qualsevol de les coses que saben fer, doncs totes aquestes tasques les poden fer elles.
En canvi tot allò que necessita creativitat
o interacció amb altres persones –accions
que requereixen empatia– les han de continuar fent els humans.
Per tant la funció d’un robot ha de ser...?
Veig els robots com electrodomèstics

sofisticats que alliberen temps de les persones perquè aquestes es puguin dedicar
a les tasques que els són més pròpies. Els
robots no haurien de ser substituts emocionals o sentimentals, tot i que actualment s’està generant una línia de robots
pensats com a companys sentimentals i
es pronostica que tindran un gran mercat.
La meva expectativa és que això doni més
valor a les relacions entre humans.
De fet, ha estat quan els robots ja han
superat l’àmbit industrial i han passat
al social, assistencial, domèstic, emocional... quan els dilemes ètics han augmentat exponencialment.
Evidentment, aquest pas ha comportat
uns grans reptes per a la recerca, però
també uns grans reptes ètics. Per aquest
motiu, per exemple, una regla amb la qual
treballem actualment és no fer els robots
més antropomòrfics del que requereix la
tasca que han de fer. És a dir, un robot no
necessita una aparença superhumana si
la seva finalitat és posar les sabates a una
persona que no té autonomia per fer-ho.
Les dues aplicacions que en aquest moment nosaltres tenim són: ajudar a vestir
persones amb mobilitat reduïda i donar
de menjar. Quan vam anar a ensenyar el
prototip de robot a una residència d’avis
pensàvem que les cuidadores considerarien la nostra proposta de manera negativa –una pèrdua de llocs de treball– però
va ser tot al contrari, ja que no tenien suficients mans per atendre alhora tots els
residents. A l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, un centre de titularitat mixta del CSIC i la Universitat Politènica de Catalunya (UPC), investiguem en
robots d’assistència a les persones: no robots amb total autonomia, sinó robots que
estiguin al servei de les persones.
Un avi o un infant que és cuidat per un
cuidador o cangur-robot serà capaç de
distingir l’afectivitat programada de
l’afectivitat real?
Els darrers anys he desenvolupat diversos materials ètics per a l’ensenyament
en els quals plantejo un seguit de preguntes en aquest àmbit i una és precisament
aquesta: què podem fer perquè els col·
lectius més vulnerables no confonguin les

màquines amb els éssers vius? I, en conseqüència, els deleguin totes les responsabilitats i decisions. Aquesta qüestió és especialment preocupant en el cas dels nens.
Ens podem trobar amb infants que no sàpiguen distingir entre un robot o un amic,
entre una màquina i un ésser viu. Els hem
de protegir d’això.
I en el cas de la gent gran?
En el cas de la gent gran cal anar molt en
compte perquè poden arribar a delegar
decisions al robot: “No vaig al metge perquè el robot ja em controla la medicació”.
O accentuar casos de solitud o aïllament.
Persones que deixin els seus familiars
ancians en mans de robots i que ells se’n
desentenguin.
Cal més educació en aquest àmbit?
Primer s’ha de regular més. Hi ha moltes
instàncies (la Unió Europea, governs de diferents països, associacions de robòtica,
associacions d’Intel·ligència Artificial...)
que estan desenvolupant tota mena de
normatives i estàndards. En robòtica són
molt importants els estàndards de seguretat. Ara bé, més important que la regulació és l’educació: cal conèixer els avantatges, però també els riscos de la robòtica.
Educació a tots nivells: escolar, batxillerat,
universitat (enginyers i informàtics) i l’opinió pública. Tothom ha de ser conscient de
quin tipus de tecnologia vol i compra. Al
Japó, per exemple, hi ha robots-mainaderes que expliquen el conte als nens abans
d’anar a dormir. Tota la societat, en conjunt, ha de reflexionar cap on vol anar.
Em sembla que el fet que un pare compri un robot perquè bressoli el seu fill o
perquè jugui amb ell no diu massa de la
qualitat humana d’una societat...
Aquesta és precisament la meva preocupació. I em sembla que estem en un moment bastant clau. Des de les institucions s’està intentant regular tot això, però
com més consciència i pressió social hi hagi, millor. A més, tampoc podem oblidar
que, per altra banda, les empreses tecnològiques fan la seva pressió i busquen fórmules per crear productes els més addictius possible. Les empreses desenvolupen
allò que la gent compra. Igual que s’ha fet

un segell ‘eco’ per als productes ecològics,
s’hauria de fer un segell ètic per als productes tecnològics.
De fet, el concepte ‘roboètica’ neix el
2004, però encara és un concepte molt
poc conegut.
A nivell de les comunitats científiques,
tant en l’àmbit de la Intel·ligència Artificial
com de la robòtica, hi ha força consciència,
encara que no tanta com voldríem. Aquest
reflexions s’han fet sobretot en relació a
l’aplicació de la IA en la indústria bèl·lica
–s’han presentat diversos manifestos al
respecte–, però, en canvi, no en relació a la
robòtica i les relacions humanes. El primer
es veu clarament com un perill real, el segon encara no. Encara manca consciència.
Un robot pot tenir emocions?
No. Jo ho tinc claríssim, però hi ha gent
que no pensa igual. Una altra cosa és que

matemàtica,
però també
novel·lista
Carme Torras (Barcelona, 1956) és
llicenciada en Matemàtiques,
doctora en Informàtica i professora
d’investigació del CSIC. Compagina
la direcció d’un grup de recerca en
robòtica assistencial a l’Institut de
Robòtica i Informàtica Industrial
(CSIC-UPC) amb la seva dedicació a
l’escriptura literària i la promoció de
l’ètica en l’aplicació de les noves
tecnologies.
Ha publicat diversos llibres i articles
sobre models neuronals, visió per
computadora, Intel·ligència
Artificial i robòtica, àmbits sobre els
quals ha dirigit disset projectes
europeus.

Com a novel·lista ha publicat: La
mutació sentimental (Pagès Editors,
2008) –premis Manuel de Pedrolo
2007 i Ictineu 2009– i Enxarxats
(Males Herbes, 2017) –Premi Ictineu
2018– obres que aborden temes
com els dilemes ètics suscitats per
la robòtica, la Intel·ligència Artificial
i les xarxes socials.
A més, aquests dos relats es
presenten acompanyats de
materials educatius útils per
impartir cursos universitaris d’ètica
en robòtica social i Intel·ligència
Artificial, que han estat adaptats
per a secundària i batxillerat (Pagès
Editors, 2018).
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en certs casos simular emocions en el robot pot ser interessant. Per exemple, davant d’una situació d’emergència, com podria ser un incendi, un robot que demostra
que està atabalat pot resultar més convincent a l’hora de fer una evacuació que una
màquina freda que repeteix un missatge
preestablert. Jo, però, fins i tot en aquests
casos, qüestiono que els robots mostrin
emocions. Un nen que juga amb un robot
que expressa emocions viu enganyat perquè les reaccions de l’altre sempre són falses. Per tant, en el cas que un nen que es
relacioni excessivament amb màquines,
com podrà desenvolupar el valor de l’empatia? Això és el que em preocupa més.
I consciència?
Els robots mai no tindran consciència, en
el sentit de preguntar-se per la seva existència. En cas que tinguin alguna cosa que
nosaltres puguem anomenar consciència, serà una consciència molt diferent a la
nostra. Per exemple, la consciència de saber què saben i què no saben fer. Ara, un
robot si s’enfronta a una tasca que no sap
fer la fa malament, però en un futur potser
serà “conscient” dels seus límits i demanarà ajuda.
També s’ha parlat molt dels cotxes autònoms, sense conductor. Els robots poden prendre decisions ètiques?
Alguns científics pensen que s’han de posar uns codis ètics dins la màquina perquè
hi hagi unes línies vermelles que no puguin
creuar. Això s’ha debatut molt en el context militar. Per exemple, posar límits a les
màquines perquè no puguin atacar objectius civils: hospitals, escoles, etc. Alguns
pensen que una màquina és més fiable que
un soldat humà en estat de pànic. Però realment es pot distingir tan clarament què
és civil i què no? També hi ha hackers que
poden manipular el codi...
I amb això que vol dir?
Jo penso que darrere de qualsevol decisió que prengui una màquina sempre hi
ha d’haver un humà. Els robots no haurien de decidir de forma autònoma, una altra cosa és que s’utilitzin com a ajuda. Per
exemple, hi ha un estudi sobre diagnòstic mèdic a partir de radiografies. Segons

aquest estudi l’error humà era del cinc per
cent, igual que l’error de les màquines; però les errades d’uns i altres eren completament diferents, per tant, si s’unien els
dos sistemes el marge d’error es reduïa a
l’u per cent. Jo crec en la unitat de les dues
potencialitats, la màquina i l’ésser humà,
i segur que amb la conjunció d’ambdós es
pot anar més enllà.
Però la responsabilitat final sempre és
humana.
Sí, sens dubte. La responsabilitat final sempre és de la persona i, a més, sempre hi ha
d’haver la capacitat de recórrer a un humà.
Això no s’està fent i és molt important. Per
exemple, actualment si truques a moltes
grans companyies parles amb un interlocutor artificial, però, com a darrera opció,
sempre hi ha d’haver una persona a l’altre
costat del telèfon. Això s’hauria de legislar.

“Darrera de
qualsevol decisió
que prengui una
màquina hi ha
d’haver un humà.
Els robots no
poden ser autònoms,
una altra cosa és
que s’utilitzin com
a ajuda. Per tant, la
responsabilitat
final sempre és
de la persona”

De fet, com a societat, estem preparats
per què una màquina prengui decisions
per nosaltres? En alguns àmbits, com
per exemple al sanitari, hi ha més desconfiança, no?
Ara hi ha robots que operen a distància
guiats de forma remota per un cirurgià.
La màquina pot actuar amb més precisió
que l’humà, i el cirurgià, amb una panoràmica molt més àmplia, pot posar barreres
virtuals: marcar aquelles parts que de cap
manera es poden tocar. En aquest cas la
col·laboració és molt avantatjosa. El metge aporta el coneixement i l’experiència i
el robot permet fer les coses a distància,
de forma precisa i dins d’uns certs límits.
Jo sóc un defensora de la tecnologia, però
ben utilitzada.
És evident que els robots han fet canviar
la nostra manera de treballar, però fins
a quin punt també ha fet canviar la nostra manera de pensar?
“Són les relacions que anem construint
les que al mateix temps ens modelen”, deia el filòsof Robert C. Solomon. Ell ho deia
respecte les relacions humanes, però si interactuem molt amb la tecnologia aquesta també ens anirà modelant. De fet, ja ho
està fent. Per això hem de pensar bé per
quin tipus de tecnologia ens volem deixar
modelar.
Si tenim en compte que els robots cada
vegada poden fer coses més humanes,
en què ens diferenciarem?
Insisteixo, els robots mai no tindran emocions, consciència, creativitat –en aquest
cas depèn de què entenguem per creativitat– ni empatia. En definitiva, cap valor
humà. Ens hem de treure aquesta por. No
ens podem excusar darrere el discurs victimista de la por. Nosaltres fem la tecnologia i la fem com volem que sigui. La responsabilitat és de tots. Dit això, si els humans
ens emmirallem en els robots i si tenim en
compte tot el que les màquines poden fer,
els valors humans encara adquireixen major importància. Segurament hi haurà qui
tindrà una relació sentimental amb un robot, però això revaloritzarà el fet de tenir
relacions sentimentals entre les persones.
Els límits de la tecnologia fan que ens adonem de com d’increïble és ser humans.
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josé ignacio latorre

“Una màquina ha
de poder pendre
decisions”
Aquest expert en física quàntica i autor del libre ‘Ética
para máquinas’ afirma que el gran repte del segle XXI
és establir la relació entre homes i robots.

maria coll
Actualment ja convivim amb robots?
En general, la gent queda fascinada amb els
robots, però no és conscient que el 99,9 per
cent de la Intel·ligència Artificial no té aspecte de robot. De fet, les nostres vides estan dramàticament condicionades per la IA
que no és robòtica. Actualment es fa servir
IA per tasques tan comunes com la purificació de l’aigua de les ciutats, el reconeixement de persones perilloses, el triatge d’escombraries a les plantes de reciclatge, el
control de dades de viatgers, trobar parella
per Internet, etc.
Quan la IA s’aplica la robòtica?
La robòtica només s’aplica a les tasques
que porten un moviment associat. De fet, la
majoria dels robots tenen un nivell d’intel·
ligència baix perquè la majoria no necessiten ser intel·ligents, sinó repetir mecànicament una mateixa feina molt ben feta.
Per què ens fascinen tant els robots?
Aquesta fascinació és molt antiga. A Descartes, al segle XVI, se li va morir una filla
de cinc anys i va construir un autòmat similar a ella. A l’època de la Il·lustració, pensadors com Diderot, es plantegen si l’home

és una màquina. Malgrat aquesta fascinació, els robots amb aspecte de persona són
un 0,001 per cent de les investigacions. És
més important fer nanorobots introduïts a
un cos humà i que controlats per radiofreqüència poden distribuir medicació de forma precisa, que fer una màquina amb cos
humà que digui “bon dia, senyor”. De fet,
existeix la Teoria del Valle Inquietante: els
robots ens fan gràcia, però quan aquests
agafen forma antropomòrfica ens provoquen rebuig i por.
Amb forma humana o no, els dilemes a
l’entorn de la robòtica i la IA estan servits.
Tota Intel·ligència Artificial aporta una discussió ètica profundíssima. No hi ha cap
part de la IA que no tingui rellevància filosòfica i ètica. I, en aquest sentit, cal apuntar dos fets previs: encara no hi ha hagut
una reflexió social sobre el tema, però tampoc un procés de legislació dins dels parlaments. Aleshores ens trobem amb realitats al·legals. Per exemple, un aspecte molt
bàsic de la IA que no està legislat és el tractament de les teves dades quan estàs en
un procés de compra. La gent que programa això fa el que vol i les víctimes d’aquesta

il·legalitat sempre són les persones menys
preparades: la gent gran i els joves.
Deia que mancava reflexió social...
En temes de ciència això és molt habitual. Quan la biologia va tenir la capacitat de
manipular el genoma humà o de clonar, els
parlaments no solament encara no havien
legislat sobre el tema, sinó que la societat
tampoc hi havia ni pensat. L’absència de reflexió en el camp de la ciència és espectacular. El meu món és el de la mecànica quàntica i ara estem fent un ordinador quàntic,
una màquina d’una potència inversemblant. Però s’ha fet alguna reflexió sobre
què farem després amb aquesta màquina?
Doncs, no.
Respecte la manca de legislació: la política sempre anirà un pas per darrera de
la ciència?
Absolutament. La tasca dels científics
és millorar la vida de les persones, generar coneixement i transmetre’l a societat.
La tasca dels polítics, en canvi, és legislar
i modernitzar l’administració. Però tinc la
impressió que hi ha hagut una deixadesa
de les seves funcions respecte l’àmbit de la
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ciència. En ciència necessitem lleis del segle XXI i no del segle XIX. Els reptes polítics
dels segle XXI no són les diferències entre
dretes i les esquerres –que són mínimes–,
sinó la longevitat, és a dir, l’envelliment de
la població i, sobretot, la relació entre humans i màquines; com assimilem aquesta
tecnologia que arriba de forma galopant.
S’ha fet alguna cosa al respecte?
Existeixen una mínimes recomanacions.
Aquest abril la Unió Europea va fer públiques les línies directrius de com legislar a
cada país la relació entre humans i IA. És un
document marc, però correcte. Per exemple prohibeix que una màquina interactuï
amb una persona sense comunicar-li prèviament que és una màquina, perquè s’ha
comprovat que és molt fàcil enganyar els
humans a través de veus sintètiques.
Com ens hem d’imaginar aquesta relació
entre homes i màquines?
Segurament no ens relacionarem amb robots, sinó amb veus de màquines. D’aquí
uns anys les cent mil dones vídues que avui
viuen soles a Barcelona ja no rebran la trucada d’un fill o d’una filla, sinó la trucada
d’una veu sintètica molt ben preparada.
També és molt possible que les nostres accions que siguin transaccions es formulin
a través de màquines programades. I, en
aquesta nova societat, s’han de definir noves regles del joc.
Si ens hem de relacionar amb les màquines, aquestes han de tenir una ètica i moral pròpies o s’han de programar segons
l’ètica i la moral humana?
Aquest és el gran debat. Un apunt previ. Les màquines tindran autonomia; no hi
haurà cap humà darrera d’elles prenent
decisions. Una màquina es fa perquè generi resultats i per això ha de poder prendre
decisions. Això ja passa ara i cada vegada
passarà més. Els cotxes autònoms en són
l’exemple més clar. Hi ha gent que té por i
diu que passaran grans desgràcies. Tot el
contrari. Perillós és veure com aparquen els
americans! Els humans davant d’un volant
són molt més perillosos que una màquina.
A la llarga es prohibirà que els humans tinguin cap control sobre les màquines.

D’acord, fora les visions apocalíptiques.
Però què passa amb els dilemes ètics?
Totes les decisions tenen conseqüències ètiques i, per tant, cal veure com es programen. A dia d’avui, com que això no està
regulat, aquests temes es decideix en els
equips de les grans empreses. En aquest
punt entrem en el camp de la filosofia. Nosaltres som hereus dels pensadors clàssics,
molt útils com a lectura però molt inútils a
l’hora de programar. Poso un exemple: tenim una IA programada per garantir la seguretat d’un banc. Els imperatius categòrics de Kant diuen: “No facis als altres el que
no vulguis que et facin”. Un dia, però, entra
un atracador drogat i mata diverses persones. La IA té la capacitat d’abatre l’atracador. Si seguim la lògica kantiana aquest no
hauria de morir. Però, i si continua matant?
Aquí tenim el dilema.
Aleshores també hi ha l’utilitarisme d’Stuart Mill: “Fes el que sigui millor per la majoria a llarg termini”. Si la majoria són els vius,
l’atracador ha de morir. Per tant, l’ètica històrica planteja solucions diferents davant

“Una màquina es
fa perquè generi
resultats i per això
ha de poder prendre
decisions. Això ja
passa ara i cada
vegada passarà
més. Els cotxes
autònoms en són
l’exemple més clar”

d’un problema concret. I el programador
ha de decidir què fer. Fins i tot hi ha altres
propostes com acceptar la jurisprudència
–revisar cas per cas sense tenir grans principis–, deixar que sigui la pròpia IA la que
aprengui sola i difereixi quin és el comportament òptim, etc.
Això es posa en pràctica?
I, tant. Un exemple de jurisprudència. Als
Estats Units, el Departament de Justícia,
va encarregar un programa d’IA que assisteix els jutges en dos dictàmens: la presó
preventiva i la fiança. Un jutge no pot conèixer un milió d’exemples previs per prendre
una decisió; en canvi, un programa basat en
la IA i en base a casos passats pot fer una
recomanació. Aquest programa avui assisteix els jutges nord-americans. La decisió,
final, encara és humana –del jutge–, però
ara ha de justificar més la seva decisió. En la
mateixa línia, també hi ha programes d’IA
que assisteixen a metges.
Cada moment té unes circumstàncies
específiques. Si només decideix la màquina es poden tenir en compte totes
les variables?
Hi ha decisions que s’han de prendre en
microsegons i no hi ha possibilitat que
un humà aparegui. Aquests serien el casos del cotxe autònom o de l’atracament.
Hem d’acceptar que aquestes decisions
tan curtes de temps seran preses per una
màquina. No podem estar a tot arreu, no
tenim aquesta capacitat. Tingues en compte que tota aquesta conversa que estem
mantenint actualment no té cap traducció a la legislació vigent. Ni tan sols s’ho
han plantejat!
Un altre debat és si les màquines tindran emocions. Què en pensa?
La discussió sobre aquest tema comença
l’any 1950 amb el científic i matemàtic anglès Alan Turing. Ell escriu un article basat en la pregunta: Poden les màquines
ser intel·ligents? A l’inici, però, ja apunta
que la pregunta és errònia, perquè la qüestió hauria de ser: un humà és capaç de distingir si una màquina és intel·ligent? És a
dir, el tema no és “si una màquina és intel·
ligent”, sinó si “sembla que ho és”. I, per
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saber si estàs parlant amb una màquina o
amb un humà, s’inventa el Test de Turing.
I ara ens “ho sembla” que les màquines
tenen emocions?
Això no té una resposta ràpida. La gent es
fa amic d’un gos o d’un gat, oi? De fet, hi
ha persones que estimen més la seva mascota que a un altre humà. Fins i tot hi ha
persones que tenen llaços d’afecte amb
objectes inerts. Sembla que els humans
estem disposats a creure, a estimar i a relacionar-nos amb qualsevol forma d’existència. Això demostra que la idea que els
homes només podem sentir amor per éssers molt intel·ligents és falsa. Així doncs,
si a les nits sents una veu sensual, que et
parla, que té memòria, que et dona consells, que et pregunta com et sents, etc.
Què fas? En aquesta situació, el debat sobre si aquesta veu té ànima resultarà irrellevant perquè nosaltres la tractarem com
si realment en tingués. No ho posarem en
dubte. Per tant, si aconseguim simular les
emocions, el debat és clar.
I, actualment, en quin nivell estem en la
simulació d’emocions?
Estem molt més avançats del que la gent
es pensa, per això s’han fet avisos perquè
les màquines especifiquin prèviament
que ho són. Avui les recerques més desenvolupades en IA són sobre la simulació
d’emocions.
Hem de limitar el progrés per ètica?
L’evolució és imparable. Ens avisaran que
les veus són artificials, però les seguirem escoltant, perquè ens diran coses agradables.
Les nostres relacions no són gaire bones si ens alegrem de la conversa que
podem tenir amb una màquina...
Seria millorar que els adults trobessin parella de forma natural. Potser sí, però actualment més de la meitat de la població
troba parella per Internet. Aquesta és la
realitat. Internet ens dóna la possibilitat
de triar més, d’adaptar-nos, de ser tímids...
Hem de pensar que la majoria de gent, passats els trenta anys, no té una gran vida social. Per tant, si una veu ens permet tenir
una relació, pagarem per escoltar-la.

EXPERT
EN FÍSICA
QUÀNTICA
“Avui les recerques
més avançades
en IA són sobre
la simulació
d’emocions.
Ens avisaran que
les veus són
artificials, però les
seguirem escoltant,
perquè ens diran
coses que ens
agradaran”

José Ignacio Latorre es va doctorar
en teoria de la cromodinàmica
quàntica de les partícules elementals, i va fer un postdoctorat al MIT
(EUA) i, posteriorment, a l’Institut
Niels Bohr de Copenhaguen.
Actualment és catedràtic de Física
teòrica de la Universitat de Barcelona
i director del Centro de Ciencias de
Benasque Pedro Pascual. És un dels
físics espanyols més reconeguts en
el camp de la física quàntica. Ha fet
aportacions crucials a la teoria de
camps i a l’entrellaçament quàntic.
Ha escrit diversos llibres, entre els
quals destaca “Ética para máquinas”
(Planeta de Libros).
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Catedràtic d’Economia Estudis d’Economia i Empresa de la UOC

L’esperit de la
intel·ligència artificial

J

a fa més d’un segle que a L’ètica protestant i
l’esperit del capitalisme Max Weber va assenyalar les bases culturals, ètiques i de valors
del desenvolupament capitalista. El capitalisme, i en conseqüència l’economia, tenen fonaments ètics i un esperit que representa a determinats valors i aspectes culturals. Aquests
valors, però, no sempre han estat els mateixos, fins i tot, en mateixos moments històrics.
A tall d’exemple, saben quins eren els tres
fonaments d’una de les principals escoles de
l’economia preclàssica, l’escolàstica? Preu
just, moneda bona i interès lícit. Ja han passat
molts segles d’això, però aquesta aproximació ètica als problemes econòmics encara és imbatible. L’economia clàssica també es va endinsar clarament en la dimensió ètica del
procés de generació i distribució del valor. Adam Smith es
va passar la vida intentant conciliar les motivacions altruistes i la simpatia de la seva Teoria dels Sentiments Morals
amb l’interès privat i les motivacions egoistes de la Riquesa de les Nacions. D’aquest debat intern, d’aquestes dues
aproximacions ètiques al fet econòmic, neix la seva idea de
la mà invisible que promou l’harmonia i l’equilibri d’interessos entre l’individu i la societat. L’utilitarisme de Stuart
Mill o el lliurecanvisme de David Ricardo beuen de les disquisicions ètiques d’Smith.
Però, la revolució marginalista, la del preu igual al cost
marginal com a font de valor, i la conseqüent consolidació
de l’economia neoclàssica varen estroncar la relació entre
la filosofia moral i l’economia política. El tronc central de
l’economia fa seus els principis utilitaristes que consignen
una ètica de l’intercanvi basada en l’interès individual, la

racionalitat limitada, la llibertat d’entrada i sortida, i la revelació de informació (simetria) per part del preu. La pèrdua de la multidimensionalitat, i en conseqüència de la
transdisciplinarietat, del pensament clàssic té múltiples
motivacions. La consolidació del model econòmic com a
instrument d’anàlisi, la creixent utilització de les matemàtiques i l’estadística com a aparell formal de l’economia, la
voluntat d’assimilar l’economia científica amb les ciències naturals, i el creixement de les sub-disciplines econòmiques en forma de compartiments estancs, en serien les
causes principals.
Ètica, economia i negocis
Milton Friedman, un referent de l’economia neoclàssica,
deia: “Si la pregunta és: els executius empresarials, sempre i quan compleixin amb les lleis, tenen altres responsabilitats per les activitats empresarials a més de maximitzar el guany dels seus accionistes? La meva resposta és no,
ells no la tenen”. Així doncs, el corrent central de l’economia s’ha oblidat durant més d’un segle i mig dels seus fonaments ètics no utilitaristes.
Per sort, poc a poc, segurament massa a poc a poc,
l’economia neoclàssica ha anat incorporant altres postulats, com els vinculats amb la teoria de la plusvàlua i la teoria de l’explotació de l’anàlisi marxista, les fallades del
mercat i la demanda agregada de l’anàlisi keynesiana, i la
consideració del paper de la cultura i les institucions de
l’historicisme i l’institucionalisme. Sortosament, avui ja
poca gent creu amb les paraules de Peter Drucker, un dels
pares del Management: “No existeix una ètica pròpia dels
negocis ni fa falta tal cosa” i s’ha anat imposant la idea de
l’ètica i la responsabilitat social de les empreses en el sentit
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que les empreses han d’actuar com a institucions responsables amb les comunitats i l’entorn en el qual operen.
L’ètica de la intel·ligència artificial
L’anàlisi ètica de la relació entre tecnologia, economia i treball no es pot dissociar de la tendència general descrita. No
és fins ben entrada la segona meitat del segle XX, i resseguint els postulats de Marx i Schumpeter, que la investigació econòmica torna a subratllar la importància decisiva de
la tecnologia i el conjunt d’aspectes positius i negatius que
exerceix. En aquest sentit, els economistes hem arribat a
un cert consens al voltant del fet que la introducció de la
tecnologia genera inicialment un biaix d’habilitats i que, a
partir d’aquest biaix, hi ha tot un conjunt de factors personals, educatius, organitzatius, estratègics, institucionals,
culturals i, fins i tot, polítics que poden fer decantar la balança cap a efectes positius o negatius.
En general, hem contrastat que les pèrdues inicials
d’ocupació es compensen en el llarg termini a través dels
efectes indirectes vinculats amb l’estalvi de costos, les millores de productivitat, els efectes arrossegament de la innovació tecnològica cap a la resta de l’economia i la creació
de noves empreses i jaciments d’ocupació. Segueix la intel·
ligència artificial (IA) el mateix procés general d’interacció?
O tenim alguna novetat històrica al respecte?
Generalment, a l’àmbit econòmic ens referim a la IA
per a descriure el procés de creació i desenvolupament
d’agents tecnològics intel·ligents no humans. La comparació amb la intel·ligència humana sol ser de molta utilitat
per entendre bé la disrupció generada per la IA. La intel·
ligència humana comprèn tot un conjunt d’accions mentals de diversa naturalesa, que tenen clara incidència sobre
el comportament dels agents econòmics i dels mercats, i
sobre les principals funcions de resultat de l’economia,
com la productivitat o el treball. Entre altres, la computació simple, el processament de dades, el reconeixement de
patrons, la predicció, diversos tipus de resolució de problemes, la capacitat per emetre judicis, la creativitat o la
comunicació.
L’aplicació de la IA en el treball
Avui, la relació entre la IA i el treball és la de la complementarietat. No sempre ha estat així, però els postulats actuals de la IA són de primer replicar i després millorar la intel·
ligència humana. O sigui, agents tecnològics intel·ligents
que substitueixen algunes accions mentals, especialment
les més rutinàries o les que necessiten més capacitat de
càlcul o representacions complexes, però que també complementen altres accions pròpies de la intel·ligència humana, com les capacitats comunicatives o de creativitat.
La disrupció econòmica de la IA esdevé principalment
per dues vies, especialment pels avenços de l’aprenentatge de les màquines i l’aprenentatge profund. En el primer
cas, ens referim a les tècniques estadístiques que permeten a ordinadors i algorismes aprendre, predir i realitzar
tasques a partir de gran quantitat de dades, sovint no

estructurades inicialment, i sense ser programats explícitament. En el segon cas, ens referim als algoritmes que
usen programes de múltiples capes, per exemple xarxes
neuronals, per a millorar l’aprenentatge automàtic, la inferència estadística o l’optimització. Precisament, és la capacitat d’aprendre la que confereix a la IA la seva novetat ètica i històrica principal.
En efecte, les dades digitals, i tot el potencial d’anàlisi,
representació i predicció que hi poden afegir els sistemes
multicapa de l’aprenentatge intel·ligent i profund, podrien
impulsar forts incentius perquè les empreses i organitzacions construeixin, adquireixin i analitzin grans conjunts
de dades crítiques, així com els algorismes específics per a
fer-ho. Aquesta complementarietat entre l’aprenentatge a
través de la IA, les grans dades i els avenços en la capacitat
de computació generaria un efecte multiplicador. Es tracta
de la versemblança d’estendre tot el potencial de la IA més
enllà de les tasques habituals i rutinàries que substitueixen
el treball humà, tal i com ha fet la robòtica fins al moment.
Si apliquem la IA a tots els processos productius relacionats amb l’anàlisi i la gestió de dades, els efectes de complementarietat amb el treball humà es podrien estendre
a un ampli conjunt de sectors d’activitat, especialment
als serveis de atenció personal, salut i educatius, però no
únicament. Ara bé, el desenvolupament de mètodes d’invenció i d’innovació d’utilitat general basats en la IA i que
millorin les capacitats humanes (human-enhancing innovations), enlloc de depreciar el seu treball (human-replacing innovations), necessiten d’una revisió en profunditat
dels sistemes educatius i de l’organització de l’economia.
L’economia de la IA demanda tot un nou conjunt d’habilitats i competències basades en les capacitats analítiques, creatives, interpersonals i emocionals de la força de
treball, de la mateixa manera que les empreses i les institucions s’han de preparar per a fer front als costos de la disrupció. Si seguim l’ètica utilitarista la balança es decantarà cap a la depreciació del treball, però si seguim una ètica
més basada en la responsabilitat social dels actors econòmics la balança es podria decantar cap a la millora de les
capacitats humanes. Cal triar molt bé per quina IA optem i
per com reduïm els costos de la transició.
Joan Torrent-Sellens és catedràtic
d’Economia Estudis d’Economia i
Empresa de la UOC

“Els postulats
actuals de la IA són:
primer replicar i
després millorar la
intel·ligència humana”
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Humans i robots. Ens diferenciarem?

Lasse Rouhiainen

“Necessitem ser
menys robots i
més humans”
Aquest escriptor, expert en IA i màrqueting digital acaba
de publicar ‘Inteligencia artificial. 101 cosas que debes
saber hoy sobre nuestro futuro’ (Ed. Alienta).

LAURA CERA
De vegades hi ha confusió. Què és i que
no és la Intel·ligència Artificial?
Hem de considerar Intel·ligència Artificial tots aquells mecanismes a través dels
quals les màquines poden aprendre gràcies a les dades. Ara mateix tots els ordinadors i mòbils estan programats per fer
certes feines, però en el futur aprendran
de nosaltres i personalitzaran la nostra
informació. El buscador de Google, per
exemple, ja fa temps que fa aquesta funció.
Si jo i tu fem la mateixa recerca en aquest
cercador no ens apareixeran els mateixos
resultats.
Per tant, la IA ja és un sistema habitual
en el nostre dia a dia...
Absolutament. Per exemple, per filtrar els
correus no desitjats, Gmail utilitza IA. Facebook o Paypal tampoc podrien funcionar sense aquest sistema. Els darrers anys,
però, també hem vist aplicacions molt interessants en diversitat d’àmbits: educació, sanitat, agricultura, etc. La Iintel·
ligècia Artificial millora la societat.
Però també ens fa una mica de por.
Ens hauria de fer respecte, però no por,

perquè la por ens paralitza. Aquesta sensació de por es producte de les pel·lícules
de ciència-ficció generades per la indústria de Hollywood. Mai abans havíem vist
primer una tecnologia al cinema i després
la seva aplicació real i això ens genera dubtes, pors i moltes confusions. La IA genera moltes oportunitats, però també grans
reptes amb els quals ja hi hauríem d’estar
treballant.
En què es diferencia la Intel·ligència Artificial de la intel·ligència humana?
En aquest moment les màquines són molt
bones fent feines repetitives. Un nen de
dos anys diu algunes paraules, juga, camina, etc. Fa, encara que no sigui de forma perfecte, diverses activitats al mateix
temps. En canvi, la IA és perfecte fent una
feina, però no en sap fer cap més.
A nivell ètic, la IA té límits? Qui els ha de
marcar?
Els nord-americans amb Facebook o Twitter ja han demostrat que els preocupen
més el nombre d’usuaris i els beneficis
dels accionistes de les seves empreses que
els factors ètics. Crec que hem de ser els
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europeus els que hem de liderar els debats
ètics en el camp de la IA, perquè aquest
sector està creixent de forma exponencial
i avui qualsevol jove pot crear un producte
en aquest camp.

que, paradoxalment, la IA ens pot ajudar
a autodescobrir-nos i a conèixer-nos millor. En definitiva, a fer-nos més humans
i a ensenyar-nos a gaudir de la nostra
humanitat.

En aquest moment què diferencia els
homes de les màquines?
La part emocional i les relacions socials.
Per exemple, seria molt avorrit anar a un
sopar de Nadal ple de robots. Els éssers
humans volen interactuar cada dia amb
altres éssers humans. Aquest és el nostre fort i això és el que hem de fomentar: la
intel·ligència social, la intel·ligència emocional... i deixar només certes feines, com
poden ser les perilloses o les repetites,
pels robots o la IA. En definitiva, necessitem ser menys robots i més humans.

Hi ha països que ja tenen un ministeri dedicat exclusivament a la IA. Espanya s’hauria de posar les piles en aquest
tema?
Sí, totalment. S’han fet algunes coses, però no n’hi ha prou. I no podem tardar en
reaccionar perquè la IA no pararà. A Finlàndia, el meu país natal, el govern no solament anima les empreses a fer servir la
IA, sinó que, a més, s’ha compromès a què
un vint per cent de la població (un milió
d’habitants) es reeduqui en aquest sector
a través de microcursos i injectant finançament a les universitats. A Finlàndia, a
diferència d’Espanya, la IA forma part de
l’agenda dels polítics. Aquí, ni se’n parla.
Dubai, per exemple, té un ministre només
dedicat a la IA. I Dinamarca té un ministre
de Futur. Una cosa fantàstica!

Una màquina pot tenir ètica? Per exemple, s’ha parlat molt dels cotxes autònoms, sense conductor.
És cert que un cotxe robot autònom va
atropellar mortalment una persona, però
cada any moren més d’un miler de persones en accidents de cotxe. Tot dependrà
de la programació. Els cotxes sense conductor seran molt útils a les autovies, però a les ciutats, on hi ha molts imprevistos,
serà més complicat.
Quins valors aporta a la societat la Intel·
ligència Artificial?
En aquest moment l’adicció respecte la
tecnologia fa que molts infants no desenvolupin la intel·ligència emocional. Crec

Quin impacte tindrà la IA en el mercat
laboral?
Amb l’aplicació de la IA es perdran llocs de
treball, però també se’n crearan de nous.
Es calcula que la majoria de feines que farem el 2030 avui encara no tenen nom. Per
això és tan important la reeducació. La IA
són oportunitats –un vint per cent de les
activitats que fem ara es faran a través de
la IA-, però també reptes en nous camps
fins ara no explotats amb gaire intensitat.

“La Intel·ligència
Artificial ens
pot ajudar a
autodescobrirnos i a conèixernos millor. En
definitiva, a fer-nos
més humans i a
ensenyar-nos a
gaudir de la nostra
humanitat”
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Qüestions
essencials

Antonio Fornés
La filosofia,
els enginyers
i els lampistes

Filosofia i
educació
Quin paper ha de tenir el
pensament filosòfic en el
sistema educatiu? Podem
prescindir-ne?

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

P

er desesperació de qui subscriu aquest article, el
políticament correcte envolta avui dia qualsevol
debat. Per això, si preguntem a qualsevol si li sembla bé que la filosofia torni a ser obligatòria a Secundària, segur que ens respon sí. Però millor que
no li preguntem quin va ser l’últim llibre filosòfic
que va llegir.
En aquesta qüestió, com en totes, el filòsof ha de
rebel·lar-se, mostrant-se políticament incorrecte. Així,
la pregunta que vol formular no és si és necessari estudiar filosofia, sinó una altra molt més molesta. Posem per
exemple un enginyer informàtic que hagi acabat la seva
carrera i que parli –no siguem garrepes– tres idiomes, però ai!, no sàpiga realment res sobre Tomàs d’Aquino o Hume. Es pot dir d’ell que és un individu realment format? La
resposta és breu: no. Algú així presenta profundes mancances formatives i és poc més que un lampista especialitzat (dit això amb tots el respectes pels lampistes).
No podem confondre la formació amb el coneixement
tècnic, són dues coses diferents. Des del meu punt de vista, és un gran error que les llicenciatures humanístiques
es desenvolupin en paral·lel i separadament de les tècniques, ja que la formació bàsica que necessita tot ésser humà és la que tracta sobre la seva pròpia essència, és a dir,
la humanística. Un home que desconeix la filosofia, la literatura o la història és un ignorant. Doncs per moltes que
siguin les seves capacitats tècniques, és incapaç de donar
raó de si mateix, d’allò humà, així com de pensar de manera profunda sobre el sentit de la seva pròpia vida. Està
condemnat a ser un mer element productiu sense autèntica capacitat de reflexió. Per això, encara que soni utòpic, es fa radicalment necessari refer tots els programes
educatius universitaris, ja que la universitat
“Un home que
no té la funció de pedredesconeix la
ra a les grans empreses.
filosofia, la
El sacrosant deure de
literatura o la
la universitat hauria de
ser exclusivament la rehistòria és un
cerca de coneixement i
ignorant perquè
la formació de autèntics
és incapaç de
éssers humans. Pot ferdonar raó de si
se això sense ensenyar
mateix”
filosofia?
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Albert Botta
Filosofia:
el què de
tot plegat

V

ull seguir a qui afirma que la Filosofia és art de
vida, que estalvia infelicitat i afavoreix la saviesa, el sentit crític i la condició ciutadana, i que lliga raó i acció. I que “al canviar el que fem, canvia
el que som”, com recorda Klaus Schwab, un polemista sobre la quarta revolució industrial. Per
això, a l’aula cal fer Filosofia, cal filosofar.
Per a Wittgenstein és una activitat de clarificació, de comprensió i dilucidació dels usos del llenguatge
que re-presenta el món. Més curt: saber llegir i escriure. Entendre el que es llegeix i expressar-se ben bé. El
millor sinònim de racional és crític, segons Popper. És
estar al cas de les febleses i límits de les hipòtesis científiques, dels danys col·laterals que causen algunes aplicacions tecnològiques, o de l’anàlisi del poder i els seus
vessants. Terricabras assimila la crítica filosòfica a una
bona tècnica de defensa personal contra les pressions i
temptacions ideològiques, de resistència intel·lectual i
de recerca d’alternatives, i invoca el Selbst Denken germànic, l’esforç de pensar per un mateix.
Cal pensar correctament? Raonar, enraonar, dialogar? Les conclusions s’han de recolzar en raons? La Filosofia serveix per-a-tot-en-general i per-a-res-concret.
El present sovint hipnotitza i fa de teló d’arbres que no
deixen veure el bosc.
Què importa de debò? Com orientar-se enmig del
què passa? La mirada sobre el món vol ser total i coherent, bo i la parcel·lació del saber i el gavadal d’informació i desinformació. La Filosofia és fer-se una representació consistent del món, saber a què atenir-se,
entendre-s’hi. Les preguntes que toquen fons no són
inútils. És el Més Plató i menys Prozac de Marinoff. Són els
interrogants kantians:
Què puc saber? Què he
“La Filosofia
de fer? Què puc espeserveix perrar? Què és l’humà? Un
a-tot i per-apostulat –ideològic– de
res concret.
la Il·lustració és la condició adulta i el perfeccioEl present
nament humà; la Crítica
hipnotitza i fa
de la Raó Pura de Kant
de teló d’arbres
conclou amb l’afirmaque no deixen
ció no s’aprèn Filosofia,
veure el bosc”
s’aprèn a filosofar.
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els valors de les religions

La força
dels esperits
Moltes persones de diferents religions i cultures creuen amb els
esperits, però només els membres de la doctrina espiritista estudien la
seva naturalesa, origen i les seves relacions amb el món corporal.

Redacció

M

oltes persones associen l’espiritisme amb els vidents i les
prediccions de futur, però no és
pas això. L’espiritisme intenta
estudiar l’origen, la naturalesa
i el destí dels esperits, així com
la seva relació amb el món corporal. De fet, la creença amb els
esperits és una idea molt comuna en la majoria de cultures del món i compartida des
d’antic amb altres religions.
Sovint aquesta doctrina és qualificada
de filosofia espiritista ( ja que els seguidors
de l’espiritisme accepten la idea de Déu,
com a Causa Primera de totes les coses i la
immortalitat de l’ànima), de reencarnacionista (aquesta teoria explica les diferències que hi ha entre les molt diverses situacions de les persones) i s’alerta que també
comporta inevitables consideracions de
caire moral.

Origens i expansió
L’espiritisme va néixer l’any 1857, a París, quan el pedagog i intel·lectual francès
Allan Kardec va publicar el primer dels
seus llibres: El Llibre dels Esperits. A partir d’aleshores la seva propagació per Europa va ser molt ràpida.
A Catalunya el moviment va arrelar a
partir del 1861, quan un llibreter de la plaça Reial de Barcelona va voler portar els llibres de Kardec a la seva botiga, però l’arquebisbe Antoni Palau i Termes se’n va
assabentar i, quan els volums van arribar
al port, els va decomissar i els va fer cremar al parc de la Ciutadella –fet que es coneix com l’Acte de Fe de Barcelona–.

l’ànima de
Sherlock
Holmes

Fins a l’esclat de la Guerra Civil, Catalunya va ser un punt important d’espiritistes. El 1888, coincidint amb l’Exposició
Universal, Barcelona va acollir el Primer
Congrés Espiritista Internacional. La figura d’Amàlia Domingo Soler –escriptora, poetessa, directora de la revista La luz
del Porvenir i fundadora de la Societat Autònoma de Dones, la primera organització feminista a Catalunya– demostra una
particularitat de l’espiritisme català: el seu
ressò entre les classes populars.
Avui, encara que a Catalunya més d’un
deu per cent de la població creu en la possibilitat de comunicar-se amb les ànimes
dels difunts –una creença que puja fins gairebé la meitat si preguntem per la creença
en una vida després de la mort– els espiritistes són molt minoritaris. A casa nostra hi ha uns vuit grups seguidors d’aquesta doctrina i algunes petites comunitats.

L’escriptor i metge Arthur Conan
Doyle (1859- 1930),conegut per
haver estat el creador del
personatge literari Sherlock
Holmes, va ser un fervent creient
de l’espiritisme. Primer va ser una
creença privada, però després en
va ser un públic defensor. Se sap
que, especialment després de la
Segona Guerra Mundial, en la
qual va perdre diversos familiars,
participava en sessions d’espiritisme amb mèdiums. De fet, vint de
les seves obres estan relacionades
amb aquesta doctrina.
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Històries de pau

La desobediència
civil i Thoreau
Aquest pensador ha estat
una influència pels grans
moviments de noviolència
del segle XX i per líders com
Tolstoi, King o Gandhi.

Xavier Garí de barbarà

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

H

enry D. Thoreau va ser un escriptor, poeta i pensador nord-americà,
d’origen purità i tendència transcendentalista. Va néixer a Concord,
Massachusetts, el 1817, i va morir el
1862. La seva obra més coneguda
és Walden, o la vida als boscos, en la
qual reflexiona entorn la vida senzilla i lluny de la tecnologia, en els boscos on
habitava; tota una premonició.
Però Thoreau és molt més conegut per
ser el pare de la teoria de la desobediència civil contemporània. Fou determinant
per la influència que exercí sobre dos figures essencials del pacifisme i la noviolència: Lleó Tolstoi i Mahatma Gandhi. De fet,
els grans líders pacifistes del darrer segle,
sempre han tingut en la lectura dels seus
antecessors una important empremta que
els ha marcat: Mandela llegia King, King llegia Gandhi, Gandhi llegia Tolstoi, i Tolstoi

llegia Thoreau. Per tant, tots van acabar llegint Thoreau, però a qui llegia ell?
En termes sòciopolítics, l’obra més important del de Concord va ser Sobre la Desobediència Civil. I la sentència més paradigmàtica de Thoreau és aquesta: “En un
món injust, el lloc adient per a l’home just
és la presó”. Ell considerava que davant la
injustícia, si som lliures i no perseguits és
perquè en som col·laboradors o bé la tolerem; perquè si estiguéssim realment en
contra d’ella hauríem d’estar desobeint les
lleis que la mantenen i, per tant, hauríem de
ser a la presó per desobeir les lleis injustes.
L’argument és ben lògic. I a partir d’ell, elabora la seva teoria de la desobediència civil que van portar a terme dos grans líders:
Gandhi i Martin L. King.
La noviolència té pocs pilars fonamentals, però un d’ells és clarament el de la desobediència civil. Els poderosos, quan en
fan mal ús del seu poder, només el poden
perdre si no compten amb la obediència de
molts. I la història de la Humanitat només
ha progressat per tres grans vies: la de la
guerra, la de la revolució i la de la desobediència. La primera és violenta; la segona,
sovint ha derivat en violència; i la tercera és
essencialment noviolenta. Gandhi i King la
van posar en pràctica, però d’ideòleg i l’ànima de la desobediència civil, la teoria dels
grans canvis al món, que pretén acabar
amb la violència sense utilitzar-la, és sens
dubte Thoreau.
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el conte

f. xavier simarro
Il·lustrat per

javier bustamante
Surar

E

l pensament d’en Boris Pasternak el persegueix: “El treball ajuda sempre, ja que treballar no és
fer el que un imaginava, sinó descobrir el que un té a dins”. Fugiria.
Tot sovint, no seuria davant del
repte. Ho ha de saber. No en dubta del talent del compositor. Però,
i del seu? El treball, com a camí, seguint les indicacions del poeta i escriptor rus. L’estreta catifa blanca, trufada de 36 punts de negror. La distància justa al teclat. La partitura, com a guia i
presó, alhora.
Una extrema soledat per a insuflar vida als
escarabats penjats de 5 línies paral·leles i equidistants. Mai no s’ho hagués imaginat, quan
somiava, de petit, en ser un gran concertista
de piano. Dir la vida, dir les coses, a partir de
la digitació, del passeig de les seves mans per
la catifa maleïda, immòbil, sempre a l’espera
dels seus dits. Llera dels sons, llit i sepulcre de
la vanitat.
Tocar com si no quedés cap altre remei, cap
més sortida. Teclejar, respirar, gaudir, odiar
l’esforç, en algunes ocasions. La Música, vol
sacrificis? Ell no ha tingut mai vocació de víctima. Fa anys que fuig de les esglésies. Els altars,
li semblen macabres taules de marbre.

Només toca el cel amb la punta dels dits
quan el públic l’aplaudeix. Instants de glòria
efímera. Perles de divinitat que plouen damunt
seu abans d’afrontar de nou la quietud, el silenci, l’abisme d’hores d’assaig intens.
Finestra enllà contempla la successió rítmica de les onades. Com la carícia suau llepa la
sorra, una i altra vegada. El mar es deixa bressolar pel vent, dòcil. La partitura fineix quan
l’escuma abraça el litoral. Una gegantina mà invisible empeny i modula el concert. L’harmonia
és exquisida. No hi ha fatiga en la repetició dels
moviments. L’oceà no imagina cap altre treball. Potser ha descobert el que té a dins. No li
calen aplaudiments.
Seu davant del piano de cua. Respira. Què hi
ha dins del compositor d’avui? La música l’espera. Sembla que una onada de voluntat el vol
inundar. S’hi llença de cap.

Una secció elaborada
en col·laboració amb
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imatge en
creixement

“Moment
únic? Tots els
moments són
únics, encara
que el temps
s’entesti en
desfigurar-los”
Miquel Lleixà
El fotògraf Miquel Lleixà publica cada dia
al seu compte d’Instagram una instantània
on introdueix reflexions adreçades al
creixement personal.

