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Els límits de
la llibertat d’expressió

D

e nou, la qüestió de la llibertat d’expressió sobre
la taula. En aquest cas no com un assumpte global,
en relació al debat generat per les vinyetes contra
l’Islam d’una publicació danesa o del Charlie Hebdo
francès, sinó en el marc espanyol: un raper condemnat a dos anys de presó per injúries al rei, uns quadres retirats de la fira ARCO per fer menció explícita a la “questió
catalana”, una polèmica chirigota contra Carles Puigdemont, i un
llibre –Fariña– retirat del mercat per ordre d’una jutgessa. De
casos com aquests n’hi ha hagut més en el passat i n’hi haurà més
en el futur, sense cap mena de dubte.
No acabem de trobar el punt d’equilibri, en aquest tema. No
acabem de saber quan una transgressió és una transgressió i
quan la mateixa afirmació és un atac a la honorabilitat de la persona que s’ha de penar. Un càrrec públic ha d’aguantar tot el
que li diguin? Estem d’acord en què sí, però igualment queda
clar que no hi poden haver sota cap concepte amenaces directes contra una persona. El debat es podria resoldre conceptualment dient que el creador sap a què s’exposa quan creua els
límits d’una manera descarnada, però això podria acabar servint
de coartada per l’autocensura, un gènere també cada cop més en
vogue i que cal denunciar.
Potser des d’un punt de vista ètic, que és el que ens ocupa, hauríem de demanar als artistes que no se censurin de cap de les
maneres però que, alhora, no efectuin atacs gratuïts ni estrictament ad hominem: “Denuncia el que vulguis, però no facis una
burla sense més”. Perquè, de fet, si s’usa de forma gratuïta, la llibertat d’expressió es degrada. Però evidentment tan sols això ja
podria ser considerat també una altra forma de censura.
I per més voltes que hi donem, sempre acabem allà mateix: la
llibertat d’expressió és un valor sagrat en una democràcia i és
molt difícilment entenedor que es peni a ningú per una expressió inapropiada. Però també és obvi que els autors, els creadors,
han de saber calibrar l’abast de les seves afirmacions i creacions.
I també els ciutadans, que ara amb un sol tuit de 140 caràcters
poden rebre un fort correctiu per part de les instàncies judicials. Llibertat d’expressió i alhora responsabilitat, com un binomi
indissociable. I encetar –més aviat quan no hi hagi cap polèmica
candent– un debat ponderat i serè sobre el tema. Ens cal. 
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Entrevista: Llibertat d’expressió

“La persona dèbil o
en minoria té més dret
a sentir-se ofesa”
Daniel Gamper, filòsof
Conversem amb aquest professor de Filosofia moral i política de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) sobre els límits de la llibertat d’expressió, en un moment en què la dimensió
d’aquesta es posen en qüestió.
Laura Cera

Aquests darrers dies diverses notícies
han obert altre cop el debat sobre els
límits de la llibertat d’expressió: una obra
ha estat censurada a la fira d’art contemporani ARCO, el raper Valtonyc ha estat
condemnat ha presó pel contingut de
les seves lletres, s’ha retirat del mercat
una novel·la sobre el narcotràfic gallec...
Aquest no és una tema nou, però, mai
com ara s’havien sumat en tan poc temps
tantes accions en contra d’aquest dret
fonamental.
Defensar la llibertat d’expressió vol dir
poder dir de tot i de qualsevol manera?
És evident que no. Això voldria dir que ens
podríem insultar, emetre pornografia en
horari infantil, riure’ns dels discapacitats,
etc. Pràcticament es podria fer, però no
s’hauria de fer.
La llibertat d’expressió ha de tenir en
compte tots els aspectes de la comunicació: què diem, com ho diem, a través de
quin mitjà...? S’han de fer distincions?
Això és molt interessant perquè des que
tenim Internet les discussions sobre la
llibertat d’expressió s’han transformat
radicalment. Abans, una cosa que podia
quedar reduïda a un petit àmbit, ara és
converteix en global. L’exemple més clar
d’això van ser les caricatures de Mahoma
a un diari de Dinamarca. Aquells dibuixos
s’emmarcaven en la discussió d’un debat

intern del país sobre si la societat danesa
s’aplicava l’autocensura per respectar la
comunitat musulmana. Les vinyetes es van
publicar al tercer diari del país, però degut
al fenomen internet una setmana després
cremaven les ambaixades escandinaves de
l’Orient Mitjà. Per tant, aquesta transformació, que permet la globalització de qualsevol contingut, ens imposa l’obligació de
repensar la llibertat d’expressió.
Som conscients de la responsabilitat que
comporta la llibertat d’expressió?
No tothom. I cal recordar que les llibertats sempre comporten responsabilitats.
A diferència d’un nen, un adult sempre es
pot i s’ha de responsabilitzar dels seus
actes. Una persona, des de casa, escriu
una cosa a Twitter pensant que només la
comentaran els seus amics, però al cap
d’un temps li arriba una citació judicial.
Si la justícia ha de perseguir la gent que
escriu a Twitter és un altre tema, però
tothom ha d’assumir les seves paraules.
Un mot molt lligat amb la llibertat d’expressió és l’ofensa. Tenim la pell massa
fina?
Hi ha una ofensa objectivament acceptable si tenim en compte la naturalesa de la
persona ofesa. És a dir, una cosa és ofendre
algú que té seguretat, tranquil·litat, poder
i diners i una altra és ofendre una persona
que està en situació de debilitat o minoria.
Aquest darrer, segons el meu punt de vista,
té més dret a sentir-se ofès. De totes maneres és important educar-nos per minimit-

zar el sentiment d’ofensa i, òbviament,
seria òptim viure en una societat en què
la gent pogués expressar-se sense ofendre ningú. Sense oblidar que en àmbits
com l’humor o la caricatura les coses s’han
de dir pel broc gros i, per tant, també cal
saber riure’ns de nosaltres mateixos.
Per tant, això vol dir que té límits la llibertats d’expressió? I qui els posa?
Sí, la llibertat d’expressió té límits. Hi ha
dos límits clars: la protecció a la infància
–amb aquest tothom hi estaria d’acord–;
i l’honor –aquest és una mica més complex–. Després hi ha límits més tènues
com la protecció a la Corona o a les institucions. Penso que una societat liberal
és aquella en què els límits de la societat
d’expressió es redueixen. De fet, si mirem
en el nostre Codi Penal són poques les
expressions que haurien de ser penalitzades. Ara bé, després hi ha els límits informals que decidim entre nosaltres i aquests
venen marcats pel bon gust i la cortesia.
Per exemple, personalment, crec que les
amenaces personal, com és el cas de la
lletra de Valtonyc, ha de ser penalitzades.
En canvi, les ofenses a les institucions haurien de quedar al marge de qualsevol Codi
Penal, penso que han d’aguantar debats
sobre la seva existència i, fins i tot, alguna
falta de respecte.
Si posem límits a la llibertat d’expressió,
limitem el pensament de l’home?
És difícil saber quan estem pensant lliurement. La llibertat d’expressió serveix
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En el cap de...
Felip VIè
perquè els dèbils puguin expressar-se
contra una cosa que la majoria sosté, és a
dir, que es permeti la dissidència. Avui, al
territori espanyol, estem vivint una regressió de les llibertats fonamentals i en concret de la llibertat d’expressió. I una de les
conseqüències perverses que pot tenir això
és que la gent comenci a autocensurar-se.
És a dir, que comencin a pensar sobre les
conseqüències dels seus actes, però no per
deduir si poden ofendre algú, sinó perquè
tinguin por del càstig que els hi pot caure.
Aleshores estaríem davant d’una autocensura creada per un sistema repressiu.
Aquesta sensació de regressió que
comentava ha fet que aquests dies algunes persones comparin Espanya amb
Turquia. Un país amb una llibertat d’expressió molt limitada es pot qualificar de
democràtic?
Formulada d’aquesta manera la resposta
és no. La llibertat d’expressió és un ele-

“Internet i la globalització
ens imposa l’obligació
de repensar la llibertat
d’expressió”
“Les ofenses a les
institucions haurien
de quedar al marge de
qualsevol Codi Penal”

ment bàsic de la democràcia. La democràcia ha de garantir un intercanvi lliure i
vivaç d’opinions sobre les polítiques que
el govern ha d’executar, les polítiques
públiques, els temes sobre els quals s’ha
de debatre, etc. No hi ha democràcies perfectes, només democràcies més o menys
malaltes i la nostra, en la situació actual,
estaria enfebrada.
La llibertat d’expressió ha estat tema
de debat a l’art, a la literatura, a la política... però també al món de l’esport. Pep
Guardiola ha estat sancionat per portar
el llaç groc o hi ha hagut condemnes per
xiular l’himne espanyol.
El meu besavi, en Joan Gamper, fundador
del F.C Barcelona, va haver d’exiliar-se d’Espanya perquè al camp es va xiular l’himne
espanyol de manera espontània. Per tant,
encara que sigui en homenatge a ell, estic
d’acord en què al Camp Nou es pugui dir
qualsevol cosa. El Barça és un club i es
fa allò que diuen els seus socis, per tant,
els assistents als partits. Estic disposat a
pagar totes les sancions que facin falta
abans que ens comencem a autocensurar.
De fet, no podem oblidar que si ara en els
camps no se senten els insults dels anys
vuitanta és perquè la gent ha assumit de
forma natural que eren barbaritats. 

Escolta l’entrevista sencera a:
http://programes.laxarxa.com/
programa/valors-a-l-alca

UAB

Daniel Gamper, professor de Filosofia moral i política de la UAB.

Joan Salicrú

Portava tota la vida preparant-me
per a aquest període, per quan el
Rei fos jo. I és un immens honor.
De veritat. Una immensa satisfacció exercir aquest càrrec, encara
que ningú m’hagi escollit. Sé que
això implica haver-me de guanyar el càrrec, com qualsevol
altra persona, però en aquest cas
mentre tothom mira amb lupa
cada paraula, cada gest, cada
mirada que faig. Però malgrat la
profunda satisfacció que per un
costat tinc, també els confesso –
ara que ningú em sent– que no
és gens fàcil. No és fàcil des de
molts punts de vista però no ho
és especialment des d’un punt de
vista humà. De persona humana
que sóc. No és fàcil que et rellisquin segons quines crítiques; no
és fàcil que parlin de tu com un
dictador. Sé que va amb el càrrec,
que la llibertat d’expressió preval
en general, però... em costa molt.
Com ara mateix aquest raper que
han condemnat. Sabeu què? Sincerament tindria ganes de parlar
una estona amb ell perquè em
conegués de veritat. Pot entendre aquesta persona que jo sóc...
una persona? Sense més? A més,
hi ha una cosa que segurament
ningú pensa: quan critiquen a
l’anterior Rei, estan criticant el
meu pare. Sí, deu semblar una
obvietat, però per mi és important. No és agradable que insultin els teus. Ja sé que pensen que
nosaltres estem fora del món, que
no en formem part... però no és
així. Som persones de carn i ossos,
al qual ens ha tocat –no ho oblidin, jo no he triat aquest càrrec–
exercir aquesta tasca. No pretenc
generar llàstima ni queixar-me.
Tan sols explicar-me una mica.
Que també hi dec tenir dret, oi? 
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Termòmetre de Valors

Les piulades del mes
facebook

Xavi Casanovas
@xcasanovasc

“L’any vinent, 2019, farà 100 anys que es va
assolir la jornada de 8 hores. I des de llavors
no hem guanyat ni un segon tot i l’augment de
productivitat”
Domènec#ERenovables 
@MartinezDomenec

“Com diu Ramon Tuà “els pensionistes
han deixat de ser la claca dels actes
electorals. Han confirmat que tenen poder
reivindicatiu”

Microsoft regalarà un ordinador al mestre
de Ghana que ensenya Word a una pissarra
La història de Owura Kwadwo, professor de Tecnologies de la Informació i
la Comunicació (TIC) en una escola de Kumasi (Ghana), ha donat la volta al
món pel seu enginy: les úniques eines amb què comptava, fins ara, per fer la seva
assignatura d’informàtica eren una pissarra, guixos de colors i molta imaginació, segons apareix en una fotografia que el professor ha publicat al seu compte
de Facebook. La publicació, que ha estat compartida per 1.400 persones, ha servit
perquè diferents companyies, entre elles Microsoft, s’hagin ofert a donar ordinadors i projectors al centre escolar de Ghana. El mestre ha respost que enviarà
part d’aquestes donacions a col·legis de la zona amb els mateixos problemes.

Trump assegura que estudiarà
armar els professors

Putin presumeix de poder
militar amb un nou míssil

El president dels Estats Units,
Donald Trump, ha assegurat que
per respondre a l’onada de tirotejos
massius als instituts i escoles del país
una solució seria armar els professors
i els entrenadors dels equips esportius
escolars.

Torna la guerra freda. El president de Rússia, Vladímir Putin,
presenta el rearmament estratègic del
país i assegura que disposa de míssils
que poden fer la volta al món i esquivar els sistemes de defensa.

Pep Guardiola no renuncia
al llaç groc
Malgrat l’expedient de la Federació
anglesa (FA), l’entrenador del
Manchester City, el català Pep
Guardiola, no ha renunciat en cap
moment a lluir el llaç groc en defensa
dels presos polítics: “Abans que entrenador, sóc persona. El llaç groc estarà
amb mi fins al final”.

Suïssa prohibeix tirar llagostes
vives a l’aigua bullint
A partir de l’1 de març, a Suïssa, les
llagostes vives ja no es podran llançar directament a l’aigua bullint. A més,
per respecte als drets de l’animal, serà
obligatori transportar aquests crustacis
en millors condicions i aturdir-los abans
de cuinar-los.

El periodista eslovac Jan
Kuciak és assassinat
Diversos mitjans asseguren que
darrera de l’assassinat del periodista eslovac Jan Kuciak i la seva nòvia a
Bratislava hi hauria la màfia de Calàbria,
ja que el jove feia un un reportatge sobre
els vincles entre aquesta i l’oficina del
primer ministre d’Eslovàquia.

Barcelona Pensa
@BarcelonaPensa

“Nimrod Carrasco: Filosofar és
preguntar-te, és qüestionar-te la realitat.
Filosofar és distanciar-te de les teves
pròpies creences: és descreure”
Luis Merlo
@luismerlo_actor

“Quan es neix en un món en el qual no
s’encaixa, potser sigui que has nascut per
ajudar a crear-ne un de nou”

Valors comparats

587

milions de dòlars és la despesa militar d’Estats
Units (el 40 per cent de la despesa mundial).
Donald Trump disposa de 5.884 tancs, 19 portavions, 63 destructors, 70 sumarins, 2.785 avions
i 947 helicòpters, segons dades de Firepower.
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milions de dòlars és la despesa militar de Corea
del Nord, país que Trump intenta presentar com
un gran perill, quan els coreans, en comparació,
només disposen de 5.025 tancs, cap portavions,
destructor o submarí, 245 avions i 21 helicòpters.
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Emma Gonzalez
la veu del canvi
Una estudiant de l’institut de Florida on van morir 17
persones s’ha convertit en la cara visible del moviment de
joves a favor de més control de les armes.
Ramon Radó

Es va plantar davant del micròfon, va
ensenyar els papers amb les notes del
que diria, es va eixugar les llàgrimes i va
començar a parlar. Es va fer el silenci.
Emma Gonzalez, estudiant de l’últim curs a l’institut Marjory Stoneman Douglas de Parkland, a Florida,
va parlar durant onze minuts durant
els quals només es va sentir la seva veu
i, quan feia una pausa, aplaudiments i
crits de suport.
Feia tres dies, per Sant Valentí, un
exalumne de l’institut havia disparat
contra els seus antics companys i va
matar 17 persones. Com molts dels seus
companys, durant el tiroteig Gonzalez es va amagar i va passar dues hores
connectada al mòbil intentant saber si
encara hi havia perill fins que va arribar la policia.
En el seu apassionat discurs, Gonzalez va començar dient que tots els que
eren allà haurien de ser a casa passant
el dol, però que si tot el que el govern
podia fer era “enviar pensaments i pregàries”, tocava a les víctimes ser “el

canvi que necessitem veure”. Eixugant-se
les llàgrimes de tant en tant amb la mà
plena de polseres i dirigint-se directament
a Donald Trump, va recordar que el president dels Estats Units ha rebut 30 milions
de dòlars de l’Associació Nacional del Rifle.
“Us hauria de fer vergonya”, va etzibar,
desafiant i sense ni un gram de timidesa,
als polítics que reben donacions del lobby
de les armes. Els onze minuts de la noia del
cap rapat i vestida amb roba que es cus ella
mateixa van començar a córrer i Gonzalez
ràpidament es va convertir en la cara visible de la revolta de joves d’arreu del país
a favor del control d’armes. Ella i els seus
companys han aprofitat que tenien totes les
càmeres enfocant-los per alçar la veu.
Filla petita d’un advocat nascut a Cuba
i una professora de matemàtiques, la rebel·
lió contra les injustícies li ve de lluny. Compromesa amb la defensa del medi ambient i els drets de la comunitat LGTBI, va
convèncer els seus pares perquè li deixessin afaitar-se el cap amb un powerpoint amb
arguments com l’estalvi en xampú: era la
seva resposta a la prohibició d’anar en
tirants a classe.
El de Florida no va ser el primer tiroteig en una escola i, per desgràcia, tot fa

Ella i els seus companys
han aprofitat que les
càmeres els enfocaven
per alçar la veu
pensar que no serà l’últim. Però, amb la
combinació d’idealisme, fe i ingenuïtat
pròpia de l’adolescència, els alumnes de
Parkland han fet seu el lema de l’institut (“Sigueu el canvi que voleu veure al
món”): han creat el moviment #NeverAgain i han convocat una marxa nacional a Washington per demanar més control de les armes. La seva és la mateixa
combinació d’idealisme, fe i ingenuïtat amb què s’aconsegueixen les grans
coses. 
Ramon Radó és periodista / @ramon_rado

El valor de la paraula

“Aturar-se no
és repòs, no és
prendre un respir”
Byung-Chul Han, filòsof
Ara, 25 de febrer de 2018

Redacció

El filòsof coreà Byung-Chul Han ha visitat
Barcelona convidat pel CCCB per parlar de
l’hospitalitat. En una entrevista, l’autor de La
societat de la transparència ha criticat la societat tecnològica i ha desitjat que l’home desperti l’animal primitiu que porta dins. Però,
sobretot, ha defensat un retorn a la calma:
“sostinc que l’acceleració generalitzada ens
ha fet perdre la capacitat d’aturar-nos”. I la
creació “d’una nova política del temps” que
trenqui la racionalitat actual: “Aturar-se no

és repòs, no és prendre un respir, no és recuperar-se, perquè aquestes són categories que
cauen en la lògica de la producció: reposem
de la feina. Cal trobar un altre temps que es
desprengui de la igualació de tots els estadis
de la vida que es dona avui, distingir entre la
infantesa, la vida adulta i la vellesa, i contrarestar la tendència de veure tots aquests estadis com un únic temps caracteritzat pel fet
que en tot moment tots som sobretot consumidors. Cal trobar una forma de temps que
no sigui un no-treballar, que no estigui relacionada amb l’exigència de rendiment, que
avui s’imposa des de la infantesa”. 

8

Març de 2018

Passant revista

La màquina d’escriure

Per què no en parlem?
Joan Salicrú

Per què no parlem? El risc de perdre el diàleg entre
persones que pensen diferent, titula la Revista
de Blanquerna-URL en el seu número de
gener. Aquesta publicació planteja per què
cada cop ens costa més parlar de les coses
en què no estem d’acord. Com si només
haguéssim de parlar d’allò en què coincidim. I per tant, com si no valgués la pena
abordar aquells temes sobre els quals no
sabem si les nostres opinions coincideixen –o si més no són complementàries– i
menys encara d’aquelles coses que ja sabem
que no ens posarem d’acord. El titular de
la revista està formulat de forma genèrica.
Però és obvi que tots, en llegir aquesta
reflexió, ens ve al cap “el tema” que des
de fa mesos dificulta (o fa emmudir, directament) o encén determinades converses.
“Dialogar implica acceptar que hi ha un
altre que ens pot dir coses que nosaltres no
pensem, i hem de considerar la possibilitat
d’incorporar-les al propi discurs”, afirma
la doctora en filosofia Anna Pagès, en el
mencionat reportatge. Doncs resulta que
amb aquest tema, no ho sabem fer. Ni de
lluny. Ens costa molt no perdre una mínima
lucidesa i entrar en un espiral de cosificació, com alertava el doctor en comunicació Albert Sàez al número que Valors va
dedicar a Les ferides de l’1-O. Un espiral en

En quin món vivim

Desigualtat
Francesc Raventós

L’Informe anual d’OXFAM constata un any
més que la desigualtat social augmenta de
forma escandalosa. Confirma el que tants i
tants informes d’entitats diferents o de personalitats de prestigi no deixen de repetir.
És cert, que s’ha reduït la pobresa en països
d’Àsia i d’Àfrica, però a la resta del món la
diferència entre els que tenen molt i els
que tenen poc no para d’augmentar. L’economia creix; les empreses guanyen més; la
majoria de les economies desenvolupades
han superat la crisi econòmica; en els sec-

culturamataro.cat

Les festes populars, lluny de
ser tòpics repetitius, s’estan
revaloritzant i passen a ser el
nou punt de trobada
el qual acabem tractant l’altre com una
cosa o un membre d’una tribu. En aquella mateixa entrevista Sàez afirmava: “Els
catalans haurem de conviure amb aquest
conflicte i aprendre a parlar-ne. Ens han
posat una pregunta que a molta gent no
li hauria agradat mai haver de respondre,
però podríem aprofitar per intentar aprendre’n a parlar. Si aprenem a parlar d’això,
potser podem aprendre a parlar de moltes
altres coses”. Això va per llarg. Ni la independència serà un fet aquest 2018 ni òbviament el sentiment independentista desa-

tors econòmics hi ha optimisme; els governs
mostren satisfacció. Però qui es beneficia
del creixement econòmic? Qui en rep els
beneficis? Segons l’informe d’OXFAM, el
82 per cent del creixement de la riquesa
mundial del darrer any ha anat a parar a
mans de l’1 per cent més ric, mentre que a
la meitat més pobre pràcticament no els hi
ha arribat res. L’any passat va ser l’any en
què va augmentar més el nombre de persones que tenien una fortuna superior a mil
milions de dòlars.
Malgrat que la creixent desigualtat és
un fet indiscutible els governs no prenen
mesures per corregir una situació tan
injusta. Mentre la riquesa es segueix concentrant en poques mans, la precarietat laboral augmenta, les pensions perden
poder adquisitiu i la marginació social

pareixerà. Hem entrat en una nova època
marcada per “un empat d’impotències”,
com ho ha descrit Antoni Puigverd. Mentrestant, ens tocarà a tots plegats fer aquest
aprenentatge del diàleg des de la discrepància. Potser no hem d’aspirar ni tan sols
a un diàleg i inicialment la cosa quedarà en
una conversa: “Una simple conversa, carregada d’al·lusions i implícits, preserva i protegeix el vincle amb els altres i manté viva
la il·lusió que encara estem junts”, afirmava
la professora Pagès a un article publicat
a La Vanguardia (20/10/2017) titulat Com
podem no parlar del tema.
Estar junts... encara que no hi estiguem d’acord. Com? Compartint l’espai
públic, el calendari festiu. Ho he pensat
les darreres setmanes en actes multitudinaris: la Cavalcada de Reis, el Carnestoltes, el Tres Tombs, la celebració de l’Any
Nou Xinès, tallant la primera pota a la
Vella Quaresma... el calendari de les festes
populars esdevé un nou refugi de consens
entre tots els que formem part de la societat catalana. A una festa ningú es demana
què pensa l’altre. Simplement la festegem.
Però ho fem junts. I això, a partir d’ara,
tindrà ja molt de valor. Les festes populars, lluny de ser tòpics repetitius, s’estan
revaloritzant i passen a ser el nou punt de
trobada de tots. Potser a partir d’aquí pot
néixer una nova conversa... 
Joan Salicrú és periodista / @joansalicru

creix. En paral·lel, es destinen importants
recursos a armament i en consums superflus, en comptes de destinar-los a millorar
l’educació, la cultura, la sanitat, l’habitatge
públic, les prestacions socials i tot el que
suposa millorar l’Estat de Benestar.
Fins quan la injustícia serà possible?
Quan pensen fer una reforma fiscal que
gravi realment a les grans fortunes i als
beneficis exagerats? Quan es lluitarà de
veritat contra els paradisos fiscals? Quan es
regularan els abusos a la precarietat laboral
i es garantirà un salari digna? Quan s’igualaran les remuneracions de l’home i de la
dona per treballs iguals? Són moltes preguntes sense resposta. Una cosa és clara,
aquesta tendència no pot continuar indefinidament si es volen evitar mals majors.
Francesc Raventós és economista / @raventosf
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Dels barris invisibles
i del territori

Marta Mata
i l’escola
catalana

Joan Catà

Ara que els indicadors ens donen a entendre que, de mica en mica, la forta crisi de
l’última dècada queda enrere, que les xifres
de l’atur disminueixen tot i la precarietat
laboral creixent, i que fins i tot les grues
tornen a treure el cap per sobre dels terrats
de les ciutats, m’he llegit el llibre del periodista i historiador Marc Andreu Les ciutats
invisibles. Viatge a la Catalunya metropolitana
(L’Avenç, Barcelona 2016). Un examen a
fons del que l’autor denomina ciutats invisibles amb la voluntat de trencar estereotips i
denunciar desconeixements. Ciutats invisibles però habitades per milers de persones.
Evidentment, precisa Andreu, invisibles per al poder establert, que sap que hi
són perquè les ha avalat però fa veure que
no en sap res. I que suprimeix sense miraments iniciatives com la de la Llei de Barris,
puntualitza, quan en plena crisi econòmica
es feia més necessària que mai. No hi ha a
Catalunya un fenomen equiparable al de les
banlieues franceses i no existeixen tampoc
buits comparables al Michigan desindustrialitzat, ni a les villas miseria o faveles llatinoamericanes. En qualsevol cas, els riscos
hi són, alerta l’autor.
Si agafem perspectiva, és incontestable
que l’evolució globalment positiva de polígons, ciutats dormitori i buits urbans dels
anys 60 i 70 no s’entén sense la memòria de la lluita popular i l’esperit comunitari que encara perviu en persones concretes, associacions de veïns i entitats de tota
mena, parròquies incloses. Ara bé, no n’hi
ha prou amb la millora de l’espai públic,
si no s’actua també per garantir els drets
socials, el primer de tots el de l’habitatge,
com ha posat en evidència la crisi econòmica recent. “És per això que les pautes de
dignificació de la perifèria aplicades amb
més o menys fortuna durant les tres darreres dècades estan esgotades”, dictamina
Andreu. Calen noves fórmules encara que
siguin imperfectes.
Que en el concepte polític de territori, tan interioritzat a Catalunya, no s’hi
incloguin a penes les realitats metropolita-

nes només s’explica “com una vacuna mal
receptada contra el centralisme de Barcelona”. No sé ben bé, com apunta l’autor, si es deu exclusivament a “una perversa herència del pujolisme” que va voler
fer país o territori amb l’horitzó de la cohesió nacional i social a canvi de deixar sense
espai en el relat social a la gent de la classe
obrera que vivia i viu a les ‘nostres’ ciutats
invisibles. És evident que no es tracta d’un
mal exclusivament català però, certament,
els catalans van donar al pujolisme, per bé i
per mal, la responsabilitat principal a l’hora
de bastir la Catalunya actual.
Les ‘nostres’ ciutats invisibles reclamen
molta més atenció del poder i també –no

Les ‘nostres’ ciutats
invisibles reclamen més
atenció del poder i també
dels mitjans de comunicació
em puc estar de subratllar-ho- dels ‘nostres’ mitjans de comunicació de referència que, en general, n’hi dediquen poca.
I que, quan n’han de parlar perquè la cridòria ho fa inevitable, hi “viatgen”, com
insinua el subtítol del llibre. O no és el que
fan, en realitat, molts dels que no hi viuen
quan hi van?
Ara que, malauradament per la crisi, les
‘nostres’ ciutats invisibles han arribat, de
tant en tant, a erigir-se fins i tot en tendència –per utilitzar una expressió a la moda–,
sobretot amb el conflicte dels desnonaments, és moment de considerar-les, d’una
vegada per totes, territori de veritat i deixar
d’amagar el cap sota l’ala per desídia o per
interès. 
Joan Catà és periodista / @Joan_Cata
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Consol Prados

A vegades va bé fer una mica de recordatori del perquè de les coses. Com
és el cas del nostre model d’immersió lingüística, qüestionat de manera
oportunista per part del nacionalisme
espanyol. Cal recordar que el sistema
d’immersió lingüística el va defensar
des de l’esquerra, els anys 80, Marta
Mata. La proposta de Jordi Pujol, que
presidia aquella primera legislatura, era
fer dues escoles, una en castellà i l’altra en català, aquest era el model del
nacionalisme català. Els nacionalismes
sempre tenen quelcom en comú.
La visió de Mata era pedagògica i
social, una missió vigent, també ara,
amb les immigracions recents. L’escola
continua sent base de cohesió i d’igualtat d’oportunitats. No és adoctrinament
ni imposició. Què hagués passat de fer
dues escoles diferents? De segregar els
infants en funció de la llengua materna?
Dues comunitats. Va ser una de les grans
aportacions de les esquerres al país. El
PSUC, el PSC, amb el suport d’ERC,
van ser capaços d’impulsar aquest
model d’èxit, tant educatiu i de cohesió, i aconseguir el consens social i polític que s’ha mantingut fins ara, l’ha apoderat, i ha merescut el reconeixement
europeu. Repeteixo, ha estat el consens i l’èxit el que ha apoderat el model
lingüístic. Sense oblidar que també ha
estat un procediment per a la cura i la
defensa del català. Llàstima que no es consideri també riquesa cultural de l’Estat, la
protecció de les llengües. Quina pobresa.
Tenim prou motius que ens alerten de la
fragilitat del moment. Riscos que apunten
a la fragmentació social, i això ens fa vulnerables. Qüestionar l’escola forma part de
la batalla. Quanta irresponsabilitat! Potser
que tornem als orígens, com construïm
una sola comunitat, que es fonamenta en
el progrés col·lectiu i els drets socials. És la
única via que ens apodera. 
Consol Prados és sociòloga /
@consolprados
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Democràcies
amenaçades?

És urgent
frenar i posar
marxa enrere

Francesc Amat

No hi ha dubte que el funcionament de
les democràcies està sota sospita. Potser és
exagerat imaginar la possibilitat de greus
fallides, tot i que hi ha politòlegs que han
començat a estudiar els col·lapses institucionals després de l’elecció de Trump. Això
és el que fan Levistky i Ziblatt al seu llibre
How Democracies Die?, que s’ha convertit
ràpidament en un dels llibres de no-ficció
més venuts als EUA. En qualsevol cas, sí que
sembla convenient preguntar-se fins a quin
punt les democràcies donen resposta als
seus objectius bàsics: la capacitat d’atendre
les demandes de la ciutadania i el rendiment
de comptes. Per un costat, és evident que el
creixement de l’autoritarisme i el populisme
suposen una amenaça pel funcionament de
les democràcies. Els líders autoritaris acostumen a mostrar poc respecte per l’Estat de
Dret i encara menys pels drets de les minories. Mentre que els líders populistes tendeixen a emfatitzar polítiques a curt termini
que ofereixen suposades solucions immediates sense tenir en compte els costos a llarg
termini. A la vegada, els líders populistes són
propensos a acompanyar aquestes polítiques
a curt termini d’una forta retòrica anti-elitista. Quan això passa és gairebé impossible que el rendiment de comptes pugui funcionar, perquè els votants es focalitzen en
suposats beneficis a curt termini sense tenir
en compte els costos reals a llarg termini.
Aquesta primera amenaça és la que Yascha
Mounk al seu llibre The People versus Democracy descriu com el perill de la falta d’un
liberalisme efectiu. Però aquesta amenaça és
només una de les dues amenaces contemporànies a la democràcia. Una segona, igual o
més greu, és l’amenaça de la tecnocràcia. El
que Yasha Mounk defineix com l’amenaça
del undemocratic liberalism, que es produiria
quan el liberalisme i les solucions tècniques
passen per sobre de la pròpia democràcia.
D’acord amb Dani Rodrik, l’amenaça tecnocràtica es fa evident quan els polítics deixen
d’estar exposats al rendiment de comptes
que haurien d’efectuar els votants regularment a les eleccions. Aquesta desaparició del

rendiment de comptes als sistemes liberaltecnocràtics pot produir-se per dos motius.
En primer lloc passarà si els polítics tenen
tan poc marge de maniobra a l’hora d’implementar polítiques que els votants no perceben diferències significatives i per tant no
tenen incentius a premiar o castigar electoralment l’acció de govern. En segon lloc, passarà si la iniciativa política la prenen o queda
substituïda per l’acció d’agències tècniques,
cossos burocràtics, tribunals independents o
senzillament condicionants externs. Aquesta
segona amenaça, el liberalisme-tecnocràtic,
és potencialment més perjudicial perquè
afecta directament l’essència del funciona-

La desaparició del
rendiment de comptes
suposa una amenaça igual o
més greu que el populisme
ment democràtic: que les polítiques públiques responguin a les demandes de la ciutadania i que l’acció de govern estigui sotmesa
al rendiment de comptes. Si, per contra, és
un tècnic o una agència aquell qui proposa
l’acció de govern el rendiment de comptes
es fa impossible. L’acceptació de la necessitat
de donar resposta a les preferències diverses de l’electorat és doncs la clau de volta
d’una democràcia; més que no pas l’estabilitat, el consens o la suposada eficiència. Per
tant la desaparició del rendiment de comptes suposa una amenaça igual o més greu que
el propi populisme i creixement de l’autoritarisme. Aquesta segona amenaça també la
va descriure el sociòleg Ignacio SánchezCuenca al seu llibre Más Democracia, Menos
Liberalismo.
F. A. és doctor en Ciència Política / @cescamat

Xavier Manté

Fa poc parlava de la necessitat de reflexionar sobre els estudis que ens alerten sobre les conseqüències catastròfiques que es deriven de les actuacions de
l’home sobre el medi ambient. Ja en el
1992, mentre gaudíem dels Jocs Olímpics, 1.700 científics signaven un manifest
en forma d’advertiment, afirmaven que
“per evitar que es produeixi una mutilació irreparable del planeta i s’estengui la
misèria, la humanitat ha de canviar radicalment la manera com gestiona el medi
i la vida que conté”. Però l’any passat, al
cap de 25 anys, van ser 15.372 científics
de 184 països els que van signar un estudi
denunciant que de tots els problemes
anunciats el 1992 només se n’ha resolt un
i tots els altres s’han agreujat sobrepassant
els límits a partir dels quals la vida tal com
l’entenem ara serà inviable. L’agricultura
i la ramaderia industrial, basada en l’ús
de combustibles fòssils per augmentar els
rendiments; l’escalfament de la terra, l’absurd transport dels aliments fora de temporada, l’hàbit de menjar carns, l’escassetat d’aigua potable, la pèrdua de la massa
forestal, l’increment insensat de la població, l’acidificació dels oceans amb la corresponent pèrdua de capacitat per captar
el CO2 causant l’escalfament global del
planeta, la pèrdua de la biodiversitat... Ara
ja és tard per pensar que frenant aquests
problemes aturarem el suïcidi col·lectiu
al qual estem abocats. Caldrà urgentment
fer marxa enrere i parlar de decreixement
i canviar el paradigma capitalista d’acumulació de riquesa i explotació de recursos de la Mare Terra per sobre dels que
ens ha donat durant milions d’anys. Fa
uns 14.500 milions d’anys de la creació de
la Terra. De fet, els humans vam aparèixer
quan el 99,98 per cent de tot el planeta
ja estava fet i no s’havia produït cap situació greu d’amenaça global. Alguna de les
generacions futures que patiran les conseqüències acusaran la nostra de burros
insolidaris i de in-sapiens. 
Xavier Manté és enginyer
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Generem solucions

Amb dorsal

Contra els inquisidors
anti-mòbils

Elles també
salten
obstacles

Xavier Serra

No se’m facin ara els goody-goody (això vindria a ser els don perfecto en castellà, o uns
repel·lents en català). Qui de vostès no s’ha
sentit renyat perquè consultava alguna
cosa al mòbil? A tots se’ns ha retret que,
per atendre un input a la pantalla del telèfon intel·ligent o de respondre certa trucada, som uns maleducats. Força d’aquest
talibans que judiquen què cal de fer en
cada moment esdevenen sovint els pitjors
addictes a unes màquines que, avui dia, ja
es comporten com un afegitó del nostre
cos. Són una eina ergonòmica extraordinària que ens relaciona amb persones
i dades de Nova Zelanda o de l’arxipèlag
de la Terra del Foc, de manera immediata:
quina potència!
Aleshores apareixen els guardians de la
“puresa” mental, els qui vetllen per béns
superiors, universals. Declaren dogmàticament - i sé que vaig “contra corrent” - les
noves fronteres de la “urbanitat”: ni toquis
el mòbil, apunta-ho a un paper, mira’ls
als ulls, aquí som wifi free, etc. Diuen que
tota aquesta normativa és per al nostre bé:
potser sí, o potser no? No fa gaire, Manfred
Spitzer, psiquiatre i neurocientífic alemany,
denunciava una “demència digital” i alertava que convertim els nens en zombis (una
mena de morts vivent amb smartphone), que
actuarien mecànicament, sense voluntat ni
consciència. No ens passem?
Sé que cal escoltar –i sobretot, mirar
de comprendre– els altres; sé que les
màquines venen després de les persones,
i que les dades i informacions mai han
d’anular la comunicabilitat i espiritualitat
humanes. Però massa gent pontifica sobre
què he de fer amb la meva vida i, sobretot, com fer-ho: jo estimo la personalització, el respecte per cadascú. Amb nens, o
amb malalts o deficients, sí es pot exercir
–fins i tot és un deure– cert “paternalisme”
(J.S. Mill), però –pel que fa a l’ús d’eines
digitals– no hi ha lleis universals.
M’atreveixo a generar dues propostes
avui: una, a) revisem la capacitat d’atenció,
segons els nivells personals (hi ha perso-

nes més multitasca que altres); Herbert A.
Simon, Nobel d’Economia, deia ja el 1971
que “en un món tan ric en informació, la
mateixa abundància de continguts comporta una pobresa en allò que la recepció
de dades consumeix: la nostra atenció com
a destinataris (...). Això ens exigeix que la
recol·loquem eficientment enmig de l’aldarull de fonts comunicatives”.
I la segona, b) ningú pot imposar què
és o no lícit en la relacionabilitat, ni per
a comunicar-se amb els déus ni amb un
o molts altres humans. El món canvia: el
pas de l’oralitat a l’escriptura –que fou un
“invent”– o d’escoltar el qui llegia a tenir
Hannes Edinger

Prefereixo propostes
creatives que no pas els
“inquisidors de cantonada”,
que només renyen
un propi llibre –que Gutenberg sembla
haver-nos “inventat”– també van produir
revoltes conductuals.
Prefereixo propostes creatives que no
pas que em ratllin els “inquisidors de cantonada”, que només renyen: defenso els
amics de la comunicació digital immediata
mòbil. Potser no els cal ajuda terapèutica:
i si els malalts fossin els que van de metge?
Les llibreries i Amazon Books bullen
d’aquests títols: Comunicación efímera,
Superficiales, El filtro burbuja, La gran adicción, Educar en la realidad. Són reals. De
debò aquest avenç tecnològic aniquila la
ment? O només n’exigeix un bon ús? No
ens facin pors. “I ara, què?”. Perdó, no
els ho preguntava a vostès, sinó al meu
Google Assistant. 

Xavier Serra és professor de Filosofia / @xserra
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Manel Bosch

El ciclocròs és un esport relativament
exòtic a Catalunya però seguit amb
fervor en alguns punts d’Europa. Es
tracta d’una disciplina híbrida, a mig
camí de la bicicleta de carretera i de la
de muntanya, on es competeix en circuits plens d’obstacles. Per quin motiu ha
aconseguit traspassar les nostres fronteres? Doncs perquè diferencia els impediments que posa als seus participants per
raó de gènere. Si es tracta d’un home les
tanques artificials són més altes que en el
cas de les dones. Dues ciclistes professionals –Ellen Noble i Pauline Ferrand– s’hi
han revoltat i el debat ja és sobre la taula.
Aquesta distinció era fins ara habitual i acceptada. És o no un menyspreu? Cada cop que s’adapta la duresa
d’un esport segons qui hi participa s’està
essent condescendent? I, finalment, cal
cercar la igualtat en tots els aspectes o
només en aquells que siguin discriminatoris? El cert és que no tots els esports
apliquen aquest mateix raser, fet que
permet pensar en una certa arbitrarietat. A ningú se li passa pel cap que
un camp de futbol pugui ser més petit
perquè hi juguen dones però, en canvi,
esports com el golf escurcen sovint la
distància del recorregut en proves femenines. Una altra distinció on existeix
un decalatge evident és en els premis i
sous, sobretot en l’elit. Recentment, per
exemple, ha aparegut una nova polèmica per aquest fet al nord d’Espanya. En concret diverses proves de surf
han començat a retractar-se després de
múltiples queixes per pagar menys a les
noies. Es tracta de masclisme o pura llei
de mercat? Els més crítics assenyalen
que la correcció política pot dur-nos a
una doble moral, on no es digui allò que
molts poden acceptar en privat. Al cap i
a la fi, les gimnastes o nedadores sincronitzades cobren més i ningú es queixa.
En això sembla que sí que tothom hi
està d’acord, o potser no. 

Manel Bosch és periodista
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Cartes creuades

La calma
de la vida
De: Jordi Cussó
Per: Cinto Amat
CC: 	Revista Valors
Assumpte: Tranquil·litat
Data: 25 de febrer de 2018

Benvolgut Cinto,
Escric des de República Dominicana, on
vaig arribar fa unes setmanes. Després de
la necessària burocràcia, ara toca adaptar-se al país. He de dir que malgrat haver
visitat moltes vegades l’illa, quan l’estada
és permanent, les coses es viuen d’una
altra manera. Ara toca adaptar-se a ells i
no esperar que ells s’adaptin a mi, i això
demana un esforç d’acceptació, deixar
enrere una mentalitat europea i assimilar i viure la manera de fer pròpia dels
dominicans. D’altra banda no deixen de
ser sorprenents els tòpics que ens fem de
cada país. Quan em truquen de Barcelona
tothom em diu que té enveja del solet, de
la calor, del bon temps... Però he de dir
que des que he arribat plou cada dia. I
Mare de Déu com plou al Carib! Però això
no ho expliquen les agències de viatges.
Vivim segons els estereotips i els tòpics
que tenim de cada lloc. És urgent fer un
pas més enllà i ser capaços de llegir la realitat d’una manera més àmplia.
Cinto, hem de llegir el nostre món amb
uns altres ulls i per això cal treure’ns les ulleres que ens distorsionen la realitat. Segur
que arreu hi ha coses que cal revisar, fins i

tot n’hi ha que no les podem acceptar de cap
manera, però entre totes elles també n’hi ha
de bones, que són fruit de l’amor, de la generositat i de molts valors de gent de diferents
pobles i cultures.
Un dels tòpics més freqüents d’aquí és la
seva manera de entendre i viure el ritme del
temps. No hi ha dubte que són més calmosos;
per a molts d’ells arribar tard no és cap conflicte. Nosaltres ens neguitegem i ens posem
nerviosos, creiem que no es pot fer perdre el
temps a la gent, que arribar tard és de mala
educació i una falta de consideració vers la
persona que s’ha d’esperar. No vull jutjar si
és millor el nostre estil de vida o el seu, segur
que ambdós tenen coses positives i negatives,
però també tinc clar que no he vingut aquí
a criticar una manera de viure, sinó precisament, per compartir, treballar i créixer plegats en tot allò que ens aporta la vida. Malgrat tot, aquests dies, he fet una mirada a
com he viscut la meva vida. Ho resumeixo
amb l’encontre que vaig tenir amb un bon
amic dies abans de marxar de Barcelona.
Ens vam trobar, ens vam abraçar, saludar, ens
van preguntar per les famílies, etc. Malgrat
l’alegria, vaig notar en els gestos, en la conversa i sobretot en el neguit de la cara que
tenia pressa. Al final em va dir: “Perdona’m
Jordi, però tinc moltíssima pressa i no em
puc aturar més estona. D’aquí a cinc minuts
tinc una reunió; arribo tard”. Sense parar de
caminar ens vam acomiadar.
Em pregunto, Cinto, quants anys he viscut
atabalat, sense donar l’abast, sense temps per
una conversa perquè arribava tard. Tinc la
sensació que no he donat testimoni de calma,
sinó que la gent m’ha vist com una persona
atrafegada, atordida per la feina, activa, que
podria arribar a moltes coses alhora, molt
capaç. I aquesta manera de fer era considerada positiva. La nostra societat occidental,
ens porta a viure un ritme tant trepidant que
estem com submergits en una mena de riuada

que ens arrossega amb moltíssima força. Ens
busquem moltes ocupacions i diem que ens
falta temps per a tot. A més, resulta que no
el podem perdre, però realment el perdem; i
ens el fem perdre els uns als altres: perquè no
vivim allò que és més basic.
Ara sóc més conscient que ens cal recuperar la serenor, la pau, els espais d’estar,
de conversa tranquil·la, agradable, on poder
compartir les coses importants de la vida. Si
posem l’accent en les coses que cal fer, mai
ens quedarà temps per als amics, per als altres
i per tenir una acció que doni els fruits que la

Si posem l’accent en les
coses que cal fer, mai ens
quedarà temps per als
amics, per als altres
Vivim segons els tòpics
que tenim de cada lloc.
És urgent llegir la realitat
d’una manera més ampla
gent espera i no una activitat que ens dona
protagonisme social i satisfà el nostre ego.
Per això, tot i haver vingut per treballar
en diferents projectes, el primer que vull
és esdevenir més contemplatiu. Penso que
el millor bé que podré fer a la gent que em
trobi, i als meus amics, és saber contemplar
el món i la realitat sense presses, des de la
mirada que brolla d’una vida contemplativa.
Pujar a la muntanya que ens diria Jesús, i des
d’allà veure la realitat, les persones, la vida,
i descobrir aquells coses que no pots veure
ni tan sols intuir des del voral de la riuada.
Els dominicans m’ajuden a aturar-me, a ser
més contemplatiu, precisament, Cinto, quan
sento que tinc moltes coses a fer. 
Jordi Cussó és capellà i economista

Passant revista

Valors

De: Cinto Amat
Per: Jordi Cussó
CC: 	Revista Valors
Assumpte: Tranquil·litat
Data: 27 de febrer de 2018

Benvolgut Jordi
Llegeixo la teva carta i em sembla que no
m’equivoco si penso que t’estàs proposant una parada i fonda entre els dominicans i les dominicanes. Una parada i fonda
que probablement vol ser com una recapitulació d’una bona part del teu trajecte
vital. Conclous una etapa i en vols començar una altra, i en aquest concloure no hi
veig un menystenir les etapes passades
sinó una troballa i una recerca de sentit de
cara endavant.
Dius que has anat a la República Dominicana per compartir amb les persones d’allí el
temps i la vida, sent conscient que és diferent
la seva manera d’entendre i viure el ritme del
temps. Potser per això hi has anat, a la recerca
d’un temps diferent, no només d’una geografia i un territori diferents. Deu ser la diferent
manera de percebre el temps el que ens
fa diversos i complementaris, el que, com
dius, no atorga a cap civilització el privilegi
de sentir-se superior entre les altres.
No cal repetir –n’hem parlat molts cops–
que el que més ens angoixa en les nostres
latituds occidentals és la vivència del temps
a partir de la sol·licitud constant de noves
experiències, d’una a una altra sense espai per
mesurar la proporció i el sentit de cadascuna
d’elles. Amb aquest ritme frenètic podem dir
que vivim, però no que ens adonem del que
estem vivint. Viure, diu Josep Maria Esquirol,
significa sentir que sentim, aquella classe de
redoblegament dels sentits. No només miro,
sinó que sento que miro. No només camino
sinó que sento que camino.
En aquest sentit, el que vivim va conformant el pòsit de la veritable memòria que
dona sentit a les etapes que anem concloent. Em parles de la trobada fugissera amb un
amic de fa temps que no va tenir temps per
parlar amb calma de les vostres coses perquè
tenia molta pressa, feia tard i tenia pendent
unes entrevistes i un projecte. En aquella

brevíssima trobada hi havia segurament una
expectativa de fons per compartir durant una
estona el trajecte vital de cadascú, la memòria i la crítica d’un camí que tenia coses en
comú. Tu, i també ell segurament, esperaves compartir aquesta memòria, però només
vau poder bescanviar informació, del que tu
volies fer i del que ell tenia pendent. La informació contra la memòria: aquest penso que és
el drama del nostre temps, Jordi.
La memòria demana recolliment, el desbrossament cadenciós, contemplatiu, de les
etapes concloses, per veure-hi el que potser
no havíem sabut veure mentre les vivíem. La
memòria és saber que hem conclòs una etapa
per encetar-ne una altra amb el vigor renovats. La memòria se serveix de la informació
per trobar un sentit, no per utilitzar-la contra
un mateix, ni contra els altres, per acusar-los.
En la nostra percepció del temps sovint ens
domina la sensació d’insatisfacció permanent, de buidor, de desànim, que converteix
el nostre viure en un descontentament i en
una crítica negativa constant contra nosaltres
mateixos i contra els altres.
Fa uns anys vaig tenir ocasió de llegir amb
calma les reflexions del filòsof Byung-Chul
Han, del que també n’hem parlat alguna
vegada, sobre la recerca d’un temps diferent.

No només miro, sinó que
sento que miro. No només
camino sinó que sento que
camino
La memòria es serveix de
la informació per trobar un
sentit, no per utilitzar-la
contra un mateix
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L’acceleració, diu, destrueix la seva pròpia
estructura peculiar de sentit i de temps. És
inquietant en l’actual experiència del temps
no l’acceleració com a tal sinó la falta de conclusió, és a dir, la falta de compàs i ritme de
les coses. Per això defensa que l’experiència
profunda del temps s’obté en el silenci. A la
subjectivitat absoluta s’hi arriba en un estat
de silenci, d’esforç pel silenci. Tancar els ulls,
diu, significa fer que la imatge parli en el silenci.
Si estem d’acord en què cada etapa, individual i col·lectiva, ve marcada per una particular percepció del temps que troba el seu
sentit quan arriba a la seva conclusió, quan es
pot explicar amb totes els condicionants, crítiques i limitacions, i també amb tota la profunditat de mires i d’ambició legítima, penso
que podem dir que la nostra vida és un esdevenir constant que s’obre a successives experiències del temps de forma conclusiva,
vivint-lo des de l’estimació i el pensament,
els únics instruments que ens permeten concloure i encetar amb sentit els diferents capítols de la nostra particular narració històrica.
Però no cal dir que el fracàs és inherent en
bona part de la nostra experiència del temps,
sigui accelerada sigui en etapes conclusives. No és al nostre abast la conclusió perfecta, només aproximacions que es troben i
es perden. Em vénen a la memòria els versos
de T.S. Eliot a Quatre Quartets:
Hi ha només la lluita per recobrar el que s’ha
perdut
i trobat i tornat a perdre un i altre cop: i ara,
sota condicions
que no semblen favorables. Però potser ni
guany ni pèrdua.
Per a nosaltres només hi ha l’intent. La resta
no és cosa nostra.
Rep una forta abraçada en els inicis
d’aquesta nova etapa. Cinto. 

Cinto Amat és advocat

Lemgo

Zona colonial de Santo Domingo, capital de República Dominicana.
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Ètica animal

“Cal atorgar els mateixos
drets a un ratolí que a un
dofí? És hipòcrita invertir més
de 800 euros l’any en la cura
d’un gos i menjar-se un filet?
L’objectiu alimentari hauria
de ser el veganisme absolut?”

—Editorial

només una
qüestió
d’espècies?

L’

ètica animal, el camp del pensament que tracta
com i per què hauríem de tenir en compte els animals no humans, ja fa anys que ha adquirit un fort
relleu en els àmbits de reflexió. A la nostra societat, la protecció dels animals en termes formals ja
està bastant assumida. L’any 1998, el Parlament de
Catalunya va aprovar una llei pionera de Protecció dels Animals, normativa modificada el 2003, quan es va donar més protecció als animals
de companyia, i el 2015, quan es va prohibir l’ús d’animals salvatges en
circs. La legislació catalana reconeix que “els animals són éssers vius
dotats de sensibilitat física i psíquica, i també de moviment voluntari,
els quals han de rebre el tracte que, atenent bàsicament les necessitats
etològiques, en procuri el benestar”. Sota aquesta premissa, el 2010
el Parlament català també va abolir les curses de braus a Catalunya.
Ara bé, els darrers anys, des dels moviments de defensa dels
animals es demana un pas més: acabar amb l’especisme, la discriminació dels animals per considerar-los una espècie diferent. Els
antiespecistes consideren que tan la raça com l’espècie són termes
vagues usats en la classificació dels éssers vius. Per tant, els animals no poden servir els humans, considerats essers superiors. No
podem tractar de forma inferior els animals per falta de raciocini.
Si casos marginals (com infants o persones amb discapacitats mentals) tenen un cert estatus moral, en casos no humans com els animals també hauria de ser així. Ha de prevaldre la igualtat. Aquest
nou concepte de relació entre animals humans i no humans genera
noves qüestions: Cal atorgar els mateixos drets a un ratolí que a
un dofí? És hipòcrita invertir més de 800 euros l’any en la cura
d’un gos i menjar-se un filet? L’objectiu alimentari hauria de ser el
veganisme absolut? Des d’aquest punt de vista la legislació vigent
és suficient? O ara ja es tracta d’un problema de conscienciació,
de canvi d’àmbits estructurals i socials?
El debat sobre la nostra relació amb els animals no humans està
sobre la taula. Gandhi va dir que “la grandesa moral d’una nació i el
seu progrés moral poden ser jutjats segons la forma com aquesta tracta
els seus animals”. És evident que imatges d’animals vivint de forma
deplorable en granges insalubres –i que després arriben als escorxadors– com ha denunciat darrerament el programa Salvados (La Sexta)
no demostra “progrés moral”. Però i aquesta notícia? “Els 123 milions
de gats i gossos domèstics dels Estats Units consumeixen tanta carn
com tot França i un de cada tres té sobrepès”. És ètic en un món amb
1.200 milions de persones en situació de pobresa extrema? 

Valors

‘Dibuixant sobre el tema’ —Toni Batllori
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L’entrevista
Frédéric Lenoir, filòsof i sociòleg

El fundador de l’associació Ensemble pour les amnimaux i autor del llibre Carta oberta als
animals (i als qui se’ls estimen) (Edicions Sidillà) defensa el respecte a qualsevol ésser viu, segons
el seu grau de sensibilitat i consciència.

“Cal respectar
tots els éssers
sensibles”
SERGIO RUIZ

Monogràfic
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Frédéric Lenoir només ha vingut uns
parell de dies a Barcelona a presentar la
seva darrera obra publicada en català
per edicions Sidillà, una petita editorial
de Besalú que tracta els llibres com petites joies. Conversem una estona amb ell
poques hores abans que agafi un avió
de retorn a França. La seva veu i actitud generen calma i la seva mirada blava
transmet franquesa. Però, sobretot, en un
tema en què els radicalismes existeixen,
sorprèn la racionalitat i ponderació del
discurs. I, també, algunes confessions.
Un home pot créixer en humanitat si no
respecta els animals?
Sempre hi ha d’haver un respecte pels
éssers sensibles. La nostra consciència
moral ha de tendir a eixamplar-se. Abans
l’home només tenia respecte pels animals
més pròxims, però, de mica en mica, ens
hem anat adonant que cal respectar tots
els éssers vivents sensibles. Lamartine
va dir: “No tenim pas dos cors, l’un per a
l’home i l’altre per a l’animal. Tenim cor o
no en tenim”.
El mateix cor, però i la mateixa ànima? Els
animals tenen ànima?
Des de fa diversos mil·lennis l’home ha
pensat que era un ésser superior perquè
creia en uns déus, perquè podia conversar amb ells, perquè era capaç de construir
catedrals... I perquè creia que Déu li havia
donat l’encàrrec de gestionar la terra. I en
nom d’aquesta diferència, l’home també
es creia superior als animals. És en aquest
marc que cal considerar l’ànima com una
qüestió religiosa. Per tant, davant una
cosa espiritual o imaginària, és difícil dir si
els animals tenen ànima.
Tots els animals, pel simple fet de tenir cor
i sentir tenen la mateixa importància. Això
vol dir que no hi hauria d’haver una jerarquització animal?
A mi em sembla que en el nostre comportament en vers els animals cal fer una diferència entre les espècies. El respecte als
animals està lligat al seu nivell de sensibilitat i de consciència d’un mateix. Quan més
sabem que un animal pateix, gaudeix de les
mostres d’afectivitat i té consciència d’ell
mateix, més necessari és respectar-lo. És a
dir, com més capaç de patir és una espècie
animal, menys dret tenim a fer-la patir.

Per exemple?
Sabem que totes aquestes característiques les tenen els mamífers: pateixen,
són intel·ligents, senten, tenen emocions... Ara bé, hi ha altres animals, que no
ho sabem. És el cas de les ostres. Mengem
ostres tranquil·lament perquè creiem que
no pateixen però potser d’aquí uns anys
es publicaran estudis que ens diran el contrari. També és el cas del llamàntol; avui
ningú es preocupa si aquest animal pateix
quan l’escaldem a l’aigua bullint. Sembla
que el grau de sensibilitat estaria lligat
al sistema nerviós central de l’animal i no
tots en tenen. Per això, sembla que una
esponja de mar pateix menys que un ximpanzé, o una petxina menys que qualsevol
altre mamífer. Si no es fa aquesta distinció entre les espècies segons el seu grau
de sensibilitat i consciència, l’ètica animal
em sembla un atzucac.
De fet, vostè confessa en el llibre que té
“una doble moral” perquè defensa els animals però menja carn i peix. Es pot evitar
aquesta doble moral?
Sí. Idealment si es vol respectar els éssers
sensibles hauríem de deixar de menjar animals, però tenim una hàbits alimentaris,
una tradició i una cultura que ens marca.
Personalment no tinc cap problema en
confessar que em costa deixar de menjar
carn. Ara bé, sí que hi ha una sèrie d’animals que podem eliminar. Per exemple, jo
he deixat de menjar porc perquè aquests
animals són increïblement més intel·
ligents que els gossos. I si no mengem gos,
tampoc hauríem de menjar porc. Però, en
canvi, no he trobat cap estudi que em faci
sentir una sensibilitat especial pel marisc.
Això sí, el dia que es demostri el seu patiment, segurament també en deixaré de
menjar. Ara bé, sempre defenso que aquestes coses s’han de fer gradualment, etapa
per etapa. Els hàbits alimentaris sempre
s’han d’adquirir de forma progressiva. No
podem anar del tot al res.
Hi ha defensors dels animals que asseguren que la solució idònia és arribar al
veganisme social absolut. També hi ha
radicalisme en els moviments de defensa
dels animals?
Jo no critico el veganisme, de fet, crec que
és la millor actitud per defensar els animals; però jo no en sóc. De fet, penso que
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cal respectar totes les posicions; perquè a
part de vegans –persones que s’abstenen
de menjar i fer servir productes d’origen
animal– també hi ha vegetarians, persones que no mengen ni carn ni peix, però sí
derivats dels animals; i els flexiterians –
persones que tenen una dieta vegetariana
amb ingestes puntuals de productes d’origen animal–. Jo cada vegada menjo menys
carn, però no puc afirmar que els vegans
són extremistes per la seva decisió.
De fet, vostè aposta per ‘la carn ètica’.
Aquí, aquest concepte no és molt habitual. Seria diferent que la carn ecològica?
La carn ètica i la carn ecològica són dos
conceptes relacionats, però diferents. La
carn ètica és aquella que garanteix cap
tipus de patiment per part dels animals.
En canvi, la carn ecològica és aquella que

“Els efectes de la ramaderia
massiva són dobles:
maltracta al planeta i
als propis animals”
“L’únic dret fonamental
dels animals hauria de ser
prohibir que puguin ser
maltractats”
no passa per ramaderia industrial. Cal
tenir en compte que la ramaderia industrial és catastròfica per l’ecologia: consumeix enormes quantitats d’aigua, fa
servir moltes terres que podrien ser cultivables.... Per exemple, a Etiòpia, mentre la
població es mor de gana perquè no poden
cultivar, el país exporta gran quantitat de
carn. En aquest sentit, els efectes de la
ramaderia massiva són dobles: maltracta
el planeta i els propis animals.
Tenint en compte la relació de subordinació actual, és una utopia pensar que un
dia hi haurà igualtat entre homes i animals?
És molt difícil que hi hagi igualtat absoluta entre homes i animals. Per exemple,
els animals domèstics sempre tindran un
propietari. I aquest haurà de ser el responsable de l’animal davant la llei en cas d’accidents o qualsevol problema. En canvi, els

18

Març de 2018

Monogràfic

Ètica animal

éssers humans som propietaris de nosaltres mateixos. L’únic dret fonamental dels
animals hauria de ser prohibir que puguin
ser maltractats.
Si hi ha uns drets, hi ha un deures... En
el cas dels animals qui es fa responsable
d’aquests deures?
No hi ha reciprocitat. Els animals serien
equiparables als infants o a les persones
que pateixen una discapacitat: tenen uns
drets, però no tenen uns deures. La única
cosa que es pot exigir a aquestes persones
vulnerables o als animals és que no siguin
víctimes de cap tipus de maltractament.
Davant dels febles tots som responsables.
L’ètica animal ja és una assignatura universitària. La millora de la sensibilització
ciutadana vers el bon tracte dels animals
per quina via s’ha de produir: educació,
legislativa...?
En primer lloc s’han de prohibir totes les
activitats que generin sofriment als animals. Per exemple, com ha fet Irlanda i
Itàlia, s’hauria de prohibir la participació
d’animals en espectacles de circ, ja que
són ensinistrats de forma cruel. També,
com ha fet Catalunya, s’haurien de prohibir les curses de braus. En segon lloc,

també s’hauria d’eliminar la ramaderia
industrial. En aquest tipus de ramaderia
els animals estan tancats en espais molt
reduïts sense poder respirar. Els animals
haurien de créixer a l’aire lliure i viure uns
quants anys abans de morir. I evitar que
fossin tractats com a coses, amb una mica
més de sensibilitat.

els hem de deixar viure. Ni podem tractar els animals com a coses ni podem tractar-los com a humans. Ara bé, també és
cert que en la nostra societat moltes persones grans que viuen soles troben confort en els animals. Per tant, és millor que
es desvisquin per un gat o un gos que no
pas que caiguin en la solitud.

Al final, és una qüestió d’empatia...
Sí, és una qüestió d’empatia, però també
cal generar un marc jurídic perquè
aquesta empatia pugui desenvolupar-se.
És evident que cal establir unes lleis i unes
multes perquè es garanteixin els drets
dels animals. No tothom té aquesta sensibilitat i la nostra obligació és protegir
l’animal.

El tracte que demostrem vers els animals
explica com som com a societat?
Sí, completament. Gandhi ja va afirmar
que “un país, una civilització es pot jutjar
per la forma en què tracta als seus animals”. Una gran civilització és aquella que
té en compte els individus més febles,
marginals i desprotegits que la integren.
Per tant, el tracte que una societat atorga
a les persones més febles que la integren com són els infants, les persones
discapacitades, els malalts i els animals,

A la societat occidental de vegades també
tenim un excés d’empatia amb els animals? Hi ha persones que es mostren més
preocupades pel seu gos que per una persona que dorm al carrer.
Sí, realment passem d’un extrem a l’altre. I els dos extrems són dolents. Jo
lluito contra aquests dos extrems. No em
sembla correcte passejar un gos vestit
com una persona. Els animals han de viure
de la seva manera. De fet, senzillament,

Carta oberta als animals
(i als qui se’ls estimen)
“Probablement estem assistint al pas a una
fase ètica superior en què el pensament
humanista s’emancipa del seu marc antropocèntric per estendre’s a tots els éssers sensibles que poblen la Terra”, assegura Lenoir en
el seu darrer llibre. I afegeix: “A partir d’aquí,
demostrar ‘humanitat’ ja no significa simplement respectar els altres éssers humans,
sinó qualsevol ésser vivent, segons el seu
grau de sensibilitat i de consciència. La vida
s’ha manifestat a la Terra a través d’una rica
diversitat. Ja que avui l’ésser humà és l’espècie més conscient i més poderosa, tant de
bo que faci servir les seves forces no pas per
explotar i destruir aquestes formes de vida,
sinó per protegir-les i fer-los servei. Trobo
que és la nostra vocació més bonica: ser protectors i servidors del món”. 

“Ni podem tractar els
animals com a coses
ni podem tractar-los
com a humans”
“Una gran civilització és
aquella que té en compte
els individus més febles,
marginals i desprotegits”
és un mirall de com són. Schopenhauer
també deia que el punt més alt de moralitat d’una societat es veu quan s’analitza
el tracte que aquesta dispensa als éssers
que estan més allunyats de nosaltres,
doncs en aquest cas, serien els animals.
En el seu darrer llibre Carta oberta als
animals (i als qui se’ls estimen), vostè
defensa el terme de ‘consciència moral
pels animals’. Sobre quins valors s’hauria
de basar aquest tipus de consciència?
Sens dubte, el valor de la compassió.
Insisteixo sempre hem de respectar i no
fer patir els animals, reconeguts com a
éssers sensibles.
En aquests moments, aquí, la polèmica
del maltractament animal se centra en
les explotacions ramaderes industrials,
concretament el sector porcí. Quins són,
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Un pensador
precoç
Frédéric Lenoir (Madagascar, 1962), filòsof, sociòleg i escriptor, va ser un nen
precoç. Va descobrir la filosofia als tretze
anys a través del seu pare René Lenoir, ex
Secretari d’Estat d’Acció Social (1974-1978)
en el govern de Valéry Giscard d’Estaing,
qui li va recomanar la lectura de Plató.
Abans d’entrar a la universitat ja havia
abordat els presocràtics, els estoics i havia
viatjat a l’Índia. Va estudiar filosofia a la
Universitat de Friburg, Suïssa, on va conèixer a Emmanuel Levinas i Marie-Dominique
Philippe. De 1986 a 1991 va ser director literari d’Éditions Fayard, càrrec que va renunciar per dedicar-se a l’escriptura i la recerca
com a investigador associat a l’École des
Hautes Études en Ciències Socials de
França; a partir de 1996 va col·laborar amb
L’Express i la revista Psychologies; i de 2004
a 2013 va dirigir la revista Le Monde des religions. És fundador de l’associació Ensemble
pour les Animaux i cofundador de la fundació SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble). És
autor de diverses obres traduïdes a més de
vint llengües entre les quals destaquen: Du
bonheur, un voyage philosophique (Fayard
et LGF); La Puissance de la joie (Fayard);
Philosopher et méditer avec les enfants
(Albin Michel). 
Frédéric Lenoir en un moment de l’entrevista durant la seva visita a Barcelona.

segons vostè, els temes més urgents que
s’haurien d’abordar?
A França, l’acció que va obrir el debat
sobre el maltractament animal, ara fa
aproximadament dos anys, van ser uns
vídeos que l’associació en defensa dels
animals L214 va enviar als mitjans de
comunicació i va difondre per les xarxes
socials sobre el maltractament animal
produït a diversos escorxadors de França.
Gràcies a aquests vídeos els francesos van
poder veure i adquirir consciència sobre
com viuen els animals a les explotacions ramaderes industrials, com pateixen,
els rituals de les cadenes de sacrifici, etc.
Actualment, i gràcies a una llei aprovada
recentment, s’ha obligat a posar càmeres als escorxadors per evitar un maltractament abusiu dels animals. També, per

“A França ha obligat a
posar càmeres als
escorxadors per evitar el
maltractament animal”
“Existeixen grans lobbies
ramaders, per això és
important que Europa,
com a unitat, s’impliqui”
exemple en el cas de les granges de pollastres, existeix una normativa que limita el
nombre d’animals que hi poden haver en
una recinte. I, fins i tot, avui alguns dels
grans centres comercials de França ja llueixen cartells anunciant que allà només es

venen ous produïts en granges que garanteixen condicions dignes pels animals.
Si avui els principals problemes se centren en les explotacions ramaderes massives i els camions d’animals, vius o morts,
travessen fronteres, potser hauria de ser
Europa qui legislés lleis comunitàries de
defensa dels animals.
Completament d’acord, hauria de ser la
Unió Europea qui legislés aquesta situació,
sinó cada país té la seva pròpia normativa
respecte els animals. França, en aquest
sentit, pot fer lleis positives en defensa
dels animals, però després la gent pot anar
a comprar carn a Espanya o a Itàlia. A més,
cal tenir en compte que existeixen grans
lobbies ramaders, per això és important
que Europa, com a unitat, s’impliqui. 
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— Núria Almiron
La codirectora del Centre for Animal Ethics de la UPF analitza els pros, els contres i els
reptes d’una lluita animal formal i una lluita des del punt de vista antiespecista.

Defensar els animals:
dues visions

T

al com passa en el feminisme (i probable ment en totes les altres
lluites socials), en la
defensa dels animals
no humans hi ha dues
visions polítiques ben
diferenciades. En primer lloc, trobem la
defensa dels animals plantejada en termes
bàsicament formals, la que apel·la a aconseguir drets pels animals que els igualin
moralment als humans ( ja que comparteixen amb nosaltres la capacitat de ser
afectats positiva o negativament) i que
els atorgui determinats drets legals (que
lògicament no han de ser en tots els casos
iguals als dels humans, perquè els animals
no en fan res del dret a vot per exemple).
Aquesta posició pretén canvis en el marc
de la societat actual que poden comportar millores progressives importants, però
no qüestiona l’estructura socio-econòmicpolítica dominant.
Aquesta postura ha donat fruits de
divers grau en l’anomenat “benestar
animal”. Ha estat la força motora, per
exemple, de la regulació europea pel que
fa a com explotem els animals a les granges, quines limitacions posem a l’entreteniment amb animals o com restringim
l’experimentació amb ells. Amb aquesta
visió trobem des de persones només preocupades per un cert tipus d’espècies
(per exemple gossos o gats) fins a persones antiespecistes, que no discriminen per
raó d’espècie i promouen abolir totalment
l’explotació i ús d’animals dins el capitalisme, els mecanismes del qual són vistos

com una oportunitat pel canvi. Atès que
la immensa majoria de la població està en
contra de la violència contra els animals i
atès que el capitalisme funciona a partir
de la oferta i la demanda, només cal que
els consumidors demanin opcions lliures
d’explotació animal per tal que les empreses, i el capitalisme, es transformin.
Un canvi a nivell social

La segona visió, per contra, és més radical, és a dir, vol anar a l’arrel del problema.
Les persones ubicades en aquesta posició entenen que la defensa dels animals no
humans implica una revolució que somou
tots els fonaments de la societat. El repte
aquí no és només introduir noves lleis i
drets sinó canviar el sistema de soca-arrel
perquè el problema és estructural.
Anar a l’arrel del problema aquí suposa
fer una sèrie de constatacions històriques. La primera és que el sistema capitalista està basat en l’opressió no només
dels humans més dèbils, sinó també dels
no humans. De fet el propi terme “capitalisme” no té a la seva arrel la paraula “cap”
per casualitat, sinó perquè la riquesa es
començà mesurant pel nombre de caps de
“bestiar” que es posseïa. Tant Adam Smith
com Karl Marx van reconèixer que l’explotació dels animals fou el motor inicial
del capitalisme i aquest darrer esmentà de
fet la domesticació dels animals com a inici
de les desigualtats. Marx es referia només
a desigualtats entre humans però ara
sabem que totes les opressions estan interconnectades. No és possible lluitar contra
el racisme sense lluitar contra el masclisme

o fer-ho contra el classisme sense desmuntar el patriarcat. I encara més, sabem que
no és possible lluitar contra tots aquests
feixismes que portem a dins (parafrasejant
la Montserrat Roig) sense lluitar també
contra l’especisme, la discriminació per
raó d’espècie.
La discriminació especista és de fet
molt més que discriminació. Els sociòlegs
antiespecistes han demostrat abastament
que l’especisme és una ideologia creada
per a justificar una situació o status quo que
ens convé mantenir per motius essencialment de privilegi. Hem construït una societat i una economia basada en la l’abús de
molts per a benefici d’uns pocs. Per justificar l’abús dels animals no humans hem
hagut d’inventar-nos teories de supremacisme humà que avui en dia no es poden
sustentar ni ètica ni científicament però
que tàcitament segueixen funcionant.
Diàriament maltractem i llevem la vida a
milions d’animals per a satisfer els nostres
desitjos dins d’un circuit d’explotació que
està entrelligat amb l’explotació humana
de manera inequívoca. Només cal veure els
escorxadors, plens d’immigrants en situació de precarietat màxima, o la violència
domèstica, tantes vegades precedida de
violència contra els animals a la llar. Però
sobretot es veu en el sexisme, l’esclavisme
i el militarisme. Carol Adams ha explicat de forma contundent com la denigració de la dona i l’esclavitud humana tenen
com a model la domesticació dels animals.
David Nibert ha demostrat com històricament els nivells de violència a la societat
humana estan intrínsecament lligats amb
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tomwieden

la violència que exercim contra els altres
animals –els orígens del patriarcat, el pastoralisme i el militarisme són els mateixos. El capitalisme només fa que multiplicar-ne els efectes–.
Precisament una de les conseqüències
més rellevants de la visió radical és la de
fer-nos veure que no es pot acabar amb la
discriminació discriminant. És a dir, que
no podem esperar avenços permanents en
els drets humans mentre maltractem als
no humans ni avenços en la protecció del
planeta mentre maltractem a humans i no
humans. Les tres lluites –la defensa dels
humans, dels no humans i del planeta– són
una mateixa lluita.
algunes limitacions

Les dues visions en la defensa dels animals tenen també problemes de diferent magnitud. La visió que no qüestiona els fonaments de la societat topa amb
totes les contradiccions del sistema capitalista. Molt especialment amb la creença de que a les democràcies liberals la
majoria de persones prenen les decisions
de consum més ètiques, raonables i convenients per a la construcció d’una societat més justa i sostenible. Per exemple, la
immensa majoria de ciutadans i ciutadanes saben avui en dia que la indústria de la

proteïna animal genera un patiment inacceptable a desenes de milers de milions
d’animals, és una de les principals emissores de gasos d’escalfament global i els seus
productes lideren les llistes de causes de
malalties de l’OMS. I tanmateix la majoria de persones segueixen consumint carn,

No és possible lluitar contra
tots aquests feixismes que
portem a dins, sense lluitar
també contra l’especisme
Cal connectar totes les
lluites i l’esfera privada i la
pública, perquè el canvi ha
de ser personal i estructural
ous i derivats làctics impulsats per un imaginari simbòlic persistentment alimentat
pels lobbies, el màrqueting i les relacions
públiques (que associen excepcionalitat a
l’espècie humana, força i masculinitat a la
carn, bucolisme rural a l’explotació d’animals, justificació científica als lactis, etc.)
En aquest sentit, la visió diguem-ne anticapitalista ha obert els ulls a moltes persones que s’han adonat que aquest ima-

ginari simbòlic només ha beneficiat
històricament a unes elits polítiques i econòmiques, mentre que a la resta només
ens queda la contaminació, la malaltia
i, per sobre de tot, la dissonància cognitiva pel desajust entre els nostres principis
morals i els nostres actes. Aquesta visió ens
ha fet ben palès que uns centímetres més
a les gàbies, més informació als envasos o
donar aigua als animals durant el transport a l’escorxador són mesures que serveixen sobretot per tranquil·litzar les nostres consciències.
La visió radical, per la seva banda,
també té dificultats, entre les més importants l’oposició ferotge (i que pot arribar a
ser violenta) de les elits a perdre els seus
privilegis i la dificultat de trobar suport
en una ciutadania confusa per la manipulació informativa i regularment atordida
per les crisis econòmiques sistèmiques del
capitalisme. Crec que aquests problemes
són tanmateix d’una altre magnitud; no es
tracta de contradiccions internes sinó de
reptes. Reptes que en definitiva ens mostren com d’important és connectar totes
les lluites i en particular l’esfera privada
amb la pública, perquè el canvi ha de ser
tant a nivell personal com estructural. 
Núria Almiron és codirectora de l’UPF-Centre
for Animal Ethics
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L’entrevista
Óscar Horta, filòsof

Reflexionem respecte les obligacions dels homes vers els
animals amb l’autor del blog Ética más allá de la especie i
membre de la Fundació Ética Animal.

“els animals
pateixen i
gaudeixen”
universidad de murcia

En les darreres dècades la sensibilitat
de l’home respecte els animals i el grau
de protecció d’aquests ha augmentat de
forma significativa. Malgrat tot, encara
són continues les informacions respecte
el maltractament animal. Conversem
amb Óscar Horta, professor de Filosofia
Moral i Política de la Universitat de
Compostela, autor del blog Ética más allá
de la especie,autor del llibre Un paso adelante en defensa de los animales (Plaza y
Valdés Editores) i membre de la Fundació
Ética Animal.
Vostè forma part de la fundació Ètica
Animal. Què engloba aquest concepte?
L’ètica animal és l’examen de les raons per
les quals hem de respectar no només les
persones sinó també la resta d’animals.
Ara bé, des del meu punt de vista, en el
moment de defensar un animal no s’ha de
tenir en compte a quina espècie pertany
sinó si està patint perjudici com a resultat de la nostra acció. I això és així no solament en el cas dels éssers humans sinó
respecte tots els éssers humans que tenen
la capacitat de patir i de gaudir.
Per tant, l’home en tant que animal ha de
tenir cura de la resta d’espècies.
L’espècie només és una classificació biològica. Formar part d’una o altra espècie
no és important, sinó tenir la capacitat de
gaudir i de patir. Els altres animals, perquè
l’home també ho és, s’han de protegir, no
pel simple fet de ser animals, sinó perquè
també poden sentir. Si en algun moment
l’home creés màquines que patissin i
sofrissin per la conducta rebuda per part
nostre, també mereixerien respecte. I per
això s’ha encunyat un nou terme anàleg al
de racisme i sexisme que és especisme: discriminació i tracte injustificat o desfavorable vers qui no pertany a una certa espècie.
La paraula ètica sovint va lligada a la
paraula moral. Els animals tenen moral?
Depèn de com definim el terme moral.
Si considerem la moral como la recerca
de certs fins, evidentment que un gran
nombre d’animals tindrien moral. Si, d’una
forma més acotada, considerem la moral
com la forma com ens comportem respecte
la resta l’individus, aleshores seria menor
el nombre d’animals que tindrien moral.
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Hi ha molts animals que, potser no es preocupen per individus d’una altra espècie,
però sí per membres de la seva família i del
seu grup.

hi ha dubtes, però en principi molts d’ells,
com els insectes o els crustacis, també es
creu que podrien patir i gaudir. Aquest és
l’únic criteri que importa.

Hi ha persones que consideren que els
animals no poden tenir drets perquè no
poden tenir deures, correlació necessària perquè hi hagi justícia. Quina és la seva
resposta?
Aquesta idea està molt estesa, fins i tot la
defensen moltes persones del món acadèmic i intel·lectual, però no té cap sentit i
és totalment incorrecte. Ha de tenir drets
qui necessita una certa salvaguarda i ha
de tenir obligacions qui ha de preservar
aquests drets. Hi ha individus que tenen
drets i no tenen obligacions i això també
passa amb els éssers no humans. Per exemple, els nadons o les persones amb dificultats cognitives no tenen obligacions, però
tenen drets. Hauríem de respectar tots els
éssers independentment de les seves capacitats intel·lectuals. Les capacitats intel·
lectuals no poden ser un criteri per decidir
qui es respecta i qui no. Si fos legítim discriminar els animals per la seva manca de
capacitats, també seria legítim discriminar un gran nombre d’éssers humans pel
mateix motiu. I això és inacceptable!

Però no reaccionem igual davant la mort
d’una mosca que d’un elefant...
La mida de l’animal no és significativa,
encara que un cavall ens pot generar més
simpatia o pena que un conill. El problema
actual és que la majoria de la gent no pensa
que animals comestibles com els porcs,
els conills o els pollastres també pateixen i gaudeixen. Considerem aquests animals simples coses. Si la gent fos conscient
del mal que se’ls fa s’horroritzaria. Per
això cada vegada més gent aposta per un
model de vida que no exigeixi l’explotació
d’aquests animals.

En el cas dels animals les obligacions
legals les hauria d’assumir el responsable
o propietari de l’animal?
No, la societat en conjunt. Per veure les
coses des d’un punt de vista no especista
cal pensar: si no fossin animals, i fossin
éssers humans, com consideraríem correcte actuar? Per una banda, haurien de
gaudir de certa protecció perquè els altres
no poguessin actuar en la seva contra,
però, a més, haurien de gaudir de drets
positius, coses bàsiques que la societat ha
de garantir: sanitat, socors...
Si el moviment antiespecista no fa diferències entre espècies vol dir que cal respectar igual una aranya que un porc?
S’han de respectar els animals en la mesura
que tenen la capacitat de gaudir i de patir.
Hi ha animals que, malgrat ser biològicament animals, no tenen un sistema nerviós
centralitzat i, per tant, no tenen aquestes capacitats. És el cas de les esponges de
mar. Respecte alguns animals invertebrats

“Hauríem de respectar tots
els éssers independentment
de les seves capacitats
intel·lectuals”
“Un canvi en el tracte entre
homes i animals tampoc
reportarà un canvi en la
relació entre humans”
Tractem els gossos i els gats com si fossin
un mes de la família però tenim la nevera
plena de carn de porc i vedella. Practiquem
una doble moral?
El problema és que no volem veure una
part de la realitat que és molt present. Ara
bé, sobretot, ens manca molta informació.
La majoria de la gent es mostra contrària
al maltractament animal, però no coneix
altres alternatives. Per exemple, hi ha una
forma de vida vegana perfectament saludable contrària a l’explotació dels animals,
però molta gent –per costum o per comoditat– tendeix a rebutjar aquesta idea.
Per tant, segons vostè, el camí necessari
és l’evolució de l’home vers el veganisme i,
per tant, el trencament definitiu de l’home
amb un passat històric com a caçador i
consumidor de carn?
Els humans al llarg de la història han fet
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coses horribles i per desgràcia les continuen fent. Per tant, el fet que els humans
hagin fet una cosa al llarg de tota la seva
existència no ens assegura que sigui moralment acceptable. El canvi vers un sistema
de vida que respecti els animals no cal
considerar-lo com a radical. De fet, cada
vegada més gent d’arreu del món han fet
aquest pas endavant i no ha suposat un
gran sacrifici. El canvi més gran ha estat
pels animals que ara ja no moren ni pateixen. De totes maneres es comprensible que
aquesta idea en un principi cridi l’atenció.
Cal però sobretot informar-se de la situació
dels animals, informar-se dels arguments
per defensar-los i després que cadascú
prengui les seves pròpies decisions.
Fins a quin punt el tracte que tenim amb
els animals demostra com som com a societat?
Tampoc hem de pensar que un canvi en el
tracte dels homes vers els animals reportarà conseqüentment un canvi en la relació
entre els éssers humans. El motiu fonamental pel respectar els animals ha de ser que
els popis animals necessiten d’aquest respecte.
Vostè a l’inici de l’entrevista recordava que
l’home també és un animal. Si sentim més
empatia vers una persona que pateix que
vers un animal que pateix, estem negant
la nostra “animalitat”?
Això és una qüestió d’educació. Quan una
persona fa el pas a respectar els animals
des del punt de vista d’éssers que pateixen i gaudeixen ja no és tan fàcil que faci
aquesta distinció tan contundent. Però
com que aquí la majoria de la gent participa de l’explotació dels animals no tendeix a veure’ls d’aquesta manera.
En aquest moment, en quins camps s’hauria d’actuar de forma urgent?
En aquests moments les explotacions de
carn per consum humà són les més perjudicials pels animals, sobretot, granges porcines i d’aus. També, però, caldria actuar en
explotacions marines, pesca i piscifactories, que estan augmentant de forma alarmant. De cara al futur alguns empresaris ja
estan promovent granges d’animals petits
o d’insectes, la qual cosa encara augmentaria més el sofriment. MARIA COLL 
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— Angélica Velasco Sesma
L’autora de La ética animal.¿Una cuestión feminista? (Cátedra)
defensa el lligam entre els animals i el moviment feminista.

una qüestió
feminista

D

es dels orígens del
pensament, l’ésser
humà ha conceptualitzat als animals com
a éssers inferiors dels
que es pot disposar
amb total llibertat.
Paral·lelament, l’actitud cap a ells ha estat
gairebé exclusivament de domini i explotació. En l’actualitat, les tècniques de la
ramaderia intensiva generen una quantitat ingent de patiment en aquells individus destinats al consum humà. Convivim
amb granges-factories que alberguen centenars o milers d’éssers que senten plaer
i dolor i on són tractats com a objectes o,
pitjor, com esclaus als quals es poden torturar impunement. No obstant això, els
animals no són explotats i cosificats únicament en la indústria alimentària. També a
la indústria de l’entreteniment, a la moda,
en la investigació, en l’esport o en l’art, els
animals són usats per al benefici de les persones. Podríem afirmar, sense risc d’equivocar, que tot el nostre sistema de vida
capitalista occidental se sustenta sobre
l’explotació, l’agonia i el dolor de milers
de milions d’animals.
Sent això així, sorgeixen certs interrogants que qualsevol persona compromesa amb la igualtat, la pau i la justícia
hauria de plantejar: quina classe de persona demostrem ser quan romanem indiferents davant el patiment atroç de milions
de no humans? Quin tipus de món construïm quan moltes de les nostres pràctiques diàries estan tacades de sang?
Convé recordar que la inferioritza-

ció dels animals s’ha desenvolupat en
paral·lel a uns altre tipus de subordinacions. És més, l’animalització de certs grups
humans ha permès legitimar la seva dominació. Així, en considerar que certes races
o sexes són més semblants als animals, s’ha
justificat el domini dels seus membres.
Aquest ha estat el cas, per exemple, de
les dones, considerades més properes a la
natura i a l’ animalitat.
Dones com animals

Si fem un recorregut pels plantejaments
dels grans pensadors, trobarem referències
constants a la idea que les dones són éssers
corporals mancats de raó, que es guien per
les emocions i que actuen més com a animals que com a éssers humans. Els homes,
per contra, representarien la raó i serien
els creadors de la cultura. Aquestes diferències entre homes i dones, enteses com
essències biològiques inamovibles, han
servit de base per a la instauració de la
jerarquia entre els sexes que es manté en
el patriarcat. Entenem, d’aquesta manera,
que el mateix procés de conceptualització
que s’ha desenvolupat per concebre els
animals com a éssers inferiors als humans
s’ha dut a terme per determinar que els
homes són superiors a les dones.
La submissió de les dones i l’explotació
dels animals (així com la dominació d’altres
grups oprimits) està basada, a nivell conceptual, en la mateixa lògica de la dominació que estableix com a legítim qualsevol
acte de domini sobre tot ésser considerat
inferior. Atès que el procés conceptual és
el mateix, convé analitzar en profunditat

els paral·lelismes entre aquestes dominacions i establir, també, els punts de contacte
entre les lluites per l’alliberament. Si entenem –tal com es fa des de la filosofia ecofeminista– que un assumpte feminista és
aquell que ens permet aclarir l’opressió de
les dones, haurem d’acceptar que la nostra
forma de comportar-nos amb els animals és
una qüestió feminista, ja que una anàlisi de
la nostra actitud envers els animals revela
certs paral·lelismes entre la violència especista i la violència de gènere.
Sostinc, per tant, que si el moviment
feminista incorporés entre les seves preocupacions la defensa dels animals, seria
un moviment més complet i capacitat per entendre les arrels de la submissió
de les dones i per construir un món basat
en la igualtat. Doncs, quin tipus d’igualtat s’aconseguiria si les reivindicacions del
feminisme fossin tingudes en compte però
s’oblidés que també som còmplices i agents

La submissió de les
dones i l’explotació
dels animals està basada
en la mateixa lògica
Pot el moviment animalista
tenir èxit en les seves
aspiracions d’igualtat si se
sosté en l’androcentrisme?
de la violència contra els animals? És que la
societat que volem les feministes pot estar
basada en l’explotació d’éssers innocents?
Paral·lelament, mantinc que el moviment animalista ha d’incloure la perspectiva feminista en les seves reflexions i pràctiques polítiques. Doncs, pot el moviment
animalista –majoritàriament format per
dones– tenir èxit en les seves aspiracions
d’igualtat interespecífica si se sosté en l’androcentrisme i en estratègies sexistes?
La interseccionalitat de lluites i l’anàlisi dels vincles entre les diferents dominacions enriqueixen la praxi encaminada a
construir un món de respecte i igualtat. 
Angélica Velasco Sesma és professora d’Ètica i
Filosofia Política de la Universitat de Valladolid
i secretària de la Càtedra d’Estudis de Gènere
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Història —Ramon Salicrú

L’autora de ‘Goril·les a la boira’ es va enfrontar a caçadors fortius
i va desmitificar el comportament violents d’aquests animals.

DIAN FOSSEY I
EL GORIL·LES
Nascuda a San Francisco (1932) i motivada per l’estudi de la vida dels goril·les en
el seu hàbitat natural, Dian Fossey va viatjar a l’Àfrica (1963), primer al Zaire i després a Ruanda. La seva paciència i la seva
meticulositat li van permetre comprendre
i imitar la vida i el comportament d’aquests
simis, considerats molt propers a l’espècie humana i a la seva evolució. Va aconseguir establir amb els goril·les una relació de
confiança i afecte, condicions que posteriorment referiria en el seu llibre Goril·les a la
boira, publicat el 1983.
Després de vint anys d’estudis, Fossey es
va enfrontar a caçadors furtius que portaven
a terme una extinció de goril·les en aquelles
terres, cosa que li va crear molts enemics.
De fet, se sospita que el 1985 aquests incontrolats van motivar el seu assassinat. El seu
treball va contribuir a la recuperació de la

wikipedia

Dian Fossey envoltada de goril·les.
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població de goril·les i a la desmitificació del
seu comportament violent.
Coincidint amb els darrers anys de
vida de Dian Fossey i amplificats per les
mateixes Nacions Unides (1978), es van fer
públics els Drets dels Animals; una declaració agosarada, una mica sui generis, però
ben intencionada i pretesament ambiciosa:
“Tots els animals tenen dret a l’existència;
a ser respectats pels humans; a ser cuidats
i protegits; a viure en llibertat i en el seu
medi natural; a no ser venuts, ni abandonats ni tractats de manera cruel o degradant; a no ser sotmesos a experiments
mèdics o científics que comportin patiment; a no ser explotats pel divertiment
humà; a morir sense angoixa; etc”.
Paulatinament s’ha anat prenent consciència d’aquests principis, però encara
queda molt camí per recórrer. Tanmateix,
amb totes les contradiccions que es vulgui,
els humans passem de puntetes pel damunt
d’altres polèmiques, com el propi fet de
sacrificar animals per a la nostra alimentació, una realitat que interpel·la vivament
la nostra consciència i que ens obliga, amb
l’autocrítica necessària, a recercar altres
tipus de nodriments veritablement alternatius. En qualsevol cas, testimoniatges com el
de Dia Fossey, ens estimulen i esperonen a
treballar per una biodiversitat planetària del
tot irrenunciable. 

Ramon Salicrú és historiador

Deixa’t perdre —Eulàlia Puigderrajols

Història d’un cavall
Fa anys una amiga em comentava la seva
experiència: per una banda tenia una granja,
amb la qual es guanyava la vida, i, per altra,
unes terres de conreu familiars que no produïen gaire. Uns terrenys que, a mitjans de
segle passat, eren treballats per animals, concretament per un cavall. Malgrat la mecanització de la feina, l’animal va continuar
rebent el tracte i cura de sempre. Ella defensava que si el cavall l’havia ajudat a llaurar la
feixa, ara ella havia de cuidar-lo fins que arribes la seva fi. El bon tracte cap aquella bèstia,
ara ja vella i nafrada, no tenia discussió.
He pensat sovint en aquell cavall quan
algunes persones abandonen aquella bes-

tiola que un matí de Reis va ser l’alegria de
la casa, però després es converteix en un
enuig i en una despesa afegida portar-lo
de vacances. O, a l’extrem oposat, aquelles
parelles que tenen un animaló com qui té
un fill confonent la necessitat o l’anhel de la
paternitat però amb menys responsabilitats i
mals de cap.
Amb els animals establim relacions
d’amistat, de companyia, d’ajuda, de protecció... Per a la gent amb problemes de
paràlisi cerebral o neurològics poden ser
els nostres ulls o company de teràpia. Els
animals s’estimen, es cuiden, conviuen amb
nosaltres, ens entenen, però no parlem el

mateix llenguatge. Els homes no som ni
millors, ni pitjors, som espècies diferents.
Fujo de la utilització dels animals com a
objectes de luxe, exhibint-los per aplacar
la nostra necessitat de presumir. Trobo poc
digne les filigranes que s’han fet amb creuaments per obtenir races més estètiques
de certs animals de companyia. Crec que la
legislació hauria de ser molt clara en la utilització dels animals investigació, experimentació mèdica, comerç i consum alimentari.
Sovint, amb obscures finalitats, es traspassen
unes línies de respecte cap a un ser viu que
no s’haurien de creuar. 
Eulàlia Puigderrajols és mestra
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Ètica animal

Filosofia —Albert Botta

El tracte que dispensem a aquells qui estan a mercè nostra
ve a ser un veritable test per a conèixer-nos millor.

Els Drets animals: un
test d’avaluació moral?
“És fort amb els dèbils i dèbil amb els
forts”. Aquesta és la sentència d’un oncleavi meu blasmant la mancança moral d’un
veí que es desfeia d’un cavall ja inútil,
venent-lo a l’escorxador sense necessitat.
El meu parent amb prou feines sabia «llegir
i escriure», però el seu sentit moral li deia
que si una bèstia havia treballat tota la vida
a casa, aleshores tenia dret a un racó a la
quadra en la seva vellesa.
El respecte i bon tracte envers els animals no humans és un valor sociològicament a l’alça. Tot i que hi hagi precedents a
l’antiguitat clàssica o en religions orientals,
el tema té una altra volada des de finals del
segle XX. A més d’organitzacions cíviques
animalistes amb un programa pràctic, filòsofs com Peter Singer o el barceloní d’origen
basc Jesús Mosterín, han remarcat l’evidència darwinista: els animals som éssers dotats
de sensibilitat, amb capacitat de dolor. Sensacions i emocions radiquen en l’hipotàlem
i, per tant, les compartim tots els mamífers.
La divisió de Descartes entre matèria/cos, i
pensament/intel·ligència només humana no
se sosté científicament. Fins i tot hi ha experiments compatibles amb un sentit de justícia dels primats. Desconeixem molt més

del que sabem, posem per cas, ignorem què
passa amb la sensibilitat dels insectes. La
part emocional que compartim els animals
és crucial en la presa de decisions, sobretot en les decisions ràpides. Usar només la
intel·ligència i prescindir de les emocions no
millora en res la humanitat, com es mostra
en la ficció de la pel·lícula Stark Trek amb
l’humanoïde Spock d’orelles punxegudes.
Com justificar matar animals? Nutrició?
Investigació? Defensar espectacles associats amb violència en nom d’una tradició
amaga que tradició és només això, tradició.
Calen també arguments, bones raons, i formació cultural. Mosterín va afirmar –en el
context de l’erradicació a Casa Nostra de
les curses de braus– que el fracàs de la Il·
lustració a Espanya és el que hi ha al darrera d’«una cultura bronca, hosca y violenta...la
más inmisericorde y cruel de toda Europa y con una
clase política impresentable que carece de sensibilidad moral, ética y estética con la Naturaleza». La
falta de base d’una pretesa primacia humana
sobre la resta de la Naturalesa, l’especisme,
ens posa davant dels drets dels animals. Puc
suggerir-vos d’anar, abans no acabi, a l’exposició del CCCB I després de la fi del món?. 

Albert Botta és professor de filosofia i ètica

El racó poètic
—Albert Pera

GOIGS DE
SANT ANTONI
Animals de tota classe
guariu de qualsevol mal,
tant se val el gos de raça
com l’humil, tots són igual,
els que són de companyia
i els que tenen llibertat.
Ramaders i pagesia
en antiga Germandat
us invoquen amb fe pia
gloriós Antoni Abat.
El pagès de Catalunya
us honora amb el cor sa
la malura se li allunya
i li prospera el bestiar,
arriba a bon cap la cria
i té pastura el ramat.
Ramaders i pagesia...
A l’església engalanada,
parròquia de Sant Josep,
benedicció sagrada
el conjunt de bèsties rep;
a Mataró i rodalia
el costum s’ha conservat.
Ramaders i pagesia... 
Albert Pera és poeta
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Estat de flux — Àngel Puyol

El feminisme no
és ètic: és polític

“En una societat amb
igualtat de gènere, hi
hauria d’haver tants
científics i jutges com
científiques i jutgesses,
però també tants
dictadors i assassins com
dictadores i assassines”

Imaginem que la representant política d’un
important partit d’esquerres i feminista visita
el Campus d’una universitat de prestigi. El
Rector de la universitat, amb ganes de complaure la seva convidada, li explica les meravelles del seu programa d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones que dona absoluta
prioritat a la meritocràcia. Li assegura que el
programa està revertint la tradició de tenir
poques dones entre el professorat i els estudiants de postgrau, sobretot a les carreres
científiques. La representant política s’adona
de les bones intencions del Rector, però li
recorda que ella va estudiar en aquesta universitat i sap perfectament que està plena
d’homes mediocres i malparits. El que passa
és que encara avui no veu, en el Campus,
suficients dones mediocres i malparides.
L’ensenyança d’aquesta anècdota inventada és que la igualtat de gènere no és una
qüestió primordialment ètica, que afecti a la
bona consciència de les persones i a valors
socials positius com ara una distribució
justa del mèrit. L’objectiu de la igualtat de
gènere no és que les dones valuoses obtinguin el que realment mereixen socialment
o que els homes de bé se n’adonin que les
dones poden fer les mateixes feines que els
homes. Això pertany a l’àmbit de la moral i,
sens dubte, seria bo que la gent entengués
que una bona persona no pot ser masclista.
Però la igualtat de gènere és una altra cosa:
és una aspiració política que té a veure amb
la igualtat de drets, amb la igualtat de poder,
amb la prohibició del sotmetiment, encara
que aquest sigui voluntari (com ara les dones
que accepten treballar per menys diners
que els homes, o que assumeixen un paper
secundari en l’espai públic o en les institucions religioses, o que signen un suposat pacte
amb la parella perquè ell treballi sobretot
fora de casa i ella sobretot a dins).

En una societat amb igualtat de gènere,
hi hauria d’haver tants científics i jutges com
científiques i jutgesses, però també tants
dictadors i assassins com dictadores i assassines. La igualtat de gènere elimina la violència masclista, però no necessàriament
la violència que, com a condició humana
que és, homes i dones haurien d’exercir per
igual. Per tal que una societat sigui èticament
bona, tothom hauria de ser millor persona
del que és, però aquesta no és la finalitat del
feminisme o de la igualtat de gènere. Hi ha
feministes que estimen als seus pares i germans masclistes, i masclistes que, amb bons
sentiments, són amables i generosos amb les
dones. Ara bé, aquestes actituds de bon cor
no converteixen a la societat en més justa.
La igualtat de gènere significa que homes
i dones haurien de tenir el mateix poder real
per decidir com volen viure la seva vida,
tant la privada com la pública, tant la familiar com la social i política. Potser utilitzen la
seva igual llibertat per comportar-se depravadament com a individus i com a societat. Ningú no pot assegurar que una societat sense masclismes rebutjaria les guerres
immorals i les injustícies econòmiques. Però
aquesta no és la qüestió que posa sobre la
taula la igualtat de gènere. El que aquesta
diu és que qualsevol acció social (des d’una
decisió política fins a l’acord més íntim entre
dos amants) ha de respectar la igualtat de
poder entre dones i homes. Cap acord és
realment legítim sense que totes les parts no
estiguin en una situació de partida d’igualtat
de poder, sense submissions de cap tipus. El
contrari a la igualtat de poder entre dones
i homes és l’autoritarisme, per molts anys
que aquest porti instal·lat a la tradició, la
cultura i la consciència de molta gent de
bé, encara que sigui des de sempre. 
Àngel Puyol és professor de filosofia de la UAB
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Històries amb valor —Maria Coll

El 24 d’octubre de 1975 les
dones d’Islàndia es van
plantar: a casa i a la feina. Un
primer pas per convertir-se en
el país més feminista del món.

E

nguany Islàndia s’ha convertit en el primer país
del món amb una llei que
regula la igualtat salarial entre dones i homes.
La nova normativa va
ser aprovada al Parlament del país el mes
d’abril de l’any passat i ha entrat en vigor l’1
de gener d’aquest 2018. Amb aquesta decisió, Islàndia encara amplifica més la seva
marca d’estat més feminista del món.
Una imatge que es va començar a conrear especialment a partit de 1975, declarat
Any de la Dona segons les Nacions Unides.
En aquella època el feminisme s’escampava
per Europa i a diversos països s’organitzaven actes, però cap de tan impactant com
La vaga de dones d’Irlanda. La idea tenia com
a objectiu visualitzar el paper de la dona a
la societat, especialment respecte el treball
domèstic no remunerat, i exigir més representació femenina a la política. Tot i que les
dones islandeses podien votar des de 1915,
el 1975 només hi havia tres dones diputades, el 5 per cent de la cambra legislativa.
La primera idea de fer una vaga va ser
de les Red Stockings (mitges vermelles), un
moviment radical femení fundat el 1970.
Aquesta organització propugnava una confrontació radical contra una imatge tradicional de les dones i era mal vista per les
generacions de dones islandeses més grans.

Degut a aquest lideratge, en un primer
moment, la idea de fer una vaga no va ser
rebuda amb entusiasme, sinó amb por i respecte. Però quan va ser rebatejada com
a Dia Lliure de les Dones, d’aquesta manera
no es posava en risc cap lloc de treball, i va
obtenir el suport de diverses organitzacions, l’acollida va ser majoritària.
Aturada general

El 24 d’octubre de 1975, el 90 per cent
de les dones d’Islàndia, de tota condició social, van dir prou. Però no solament
van decidir no anar a la feina, també van
creuar-se de braços a casa –segona jornada laboral silenciada– i van sortir al

25 mil persones, d’una
població de 213 mil habitants,
van manifestar-se a Reykjavik
a favor de les dones
carrer en massa per reivindicar el seu
paper a la societat. Aquell dia els homes
van haver de portar els infants a l’escola,
quedar-se a casa o emportar-se els fills a
la feina; moltes oficines semblaven guarderies. En els informatius radiofònics, de
fons, se sentia cridòria de nens. Els pares
els havien de cuidar a l’emissora.
L’aturada es va notar en l’economia,
especialment en aquells sectors liderats
per dones: el servei telefònic va deixar de
funcionar, els diaris no van sortir perquè
les tipògrafes eren majoritàriament dones,
les escoles van tancar i també ho van fer les
peixateries, comerços importants a Islàndia. El país es va paralitzar. Molts homes

van obrir els ulls i per primera vegada van
admetre l’important paper que les dones
jugaven i que encara juguen a la societat.
Al migdia, 25.000 persones –cal tenir
en compte que la població d’Islàndia aleshores era de 213 mil habitants– van manifestar-se a Reykjavik a favor de les dones.
Es van produir una vintena de mítings
arreu del país; el més nombrós, a la capital.
Les conseqüències d’aquell jornada no
es van fer esperar. El 1976, el Parlament
islandès va aprovar una llei que garantia
la igualtat de drets per a homes i dones,
encara que aquesta no repercutia en una
millora salarial per a les dones. I, quatre
anys més tard, Vigdís Finnbogadóttir, una
mare soltera divorciada, era escollida presidenta del país, primera dona en ostentar aquest càrrec a Islàndia i primera dona
del món escollida democràticament cap
d’Estat. Això sí, un càrrec amb més poder
representatiu que executiu.
De fet, no va ser fins el 2009 que
Jóhanna Sigurðardóttir es va convertir en
la primera dona cap del govern islandès. El
1983 també van aparèixer les primeres llistes electorals formades exclusivament per
dones, com Women’s Allliance. I el 2010,
entre altres iniciatives, es va aprovar el
permís de paternitat remunerat.
Quaranta-dos anys d’aquella vaga, que
va ajudar a canviar la percepció de les
dones, l’esperit de lluita feminista a Islàndia continua ben viu. Un exemple que
haurien de ser seguit molts altres estats.
La pregunta és òbvia: què passaria ara i si
totes les dones del món, a casa i a la feina.
s’aturessin un dia? 
Maria Coll és historiadora i periodista/
@mcollpigem
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L’altra cara de la ciència — Pol Bartrés

Històries de
ficció científica
DEN OF GEEK

La literatura està
connectada amb la
ciència; una alimenta a
l’altra. A Catalunya n’hi ha
bons exemples.

D

e ciència a ficció. Desconeixem els pensaments de Mary Wollstonecraft Shelley el vespre
de maig de 1816 prop
del llac Léman quan,
en una improvisada competició d’històries fantasmagòriques amb un grup de
joves intel·lectuals i poetes entre els quals
hi havia Lord Byron, va començar a gestar
la redacció de Frankenstein o el Prometeu
modern; però en la gènesi del corprenedor
relat probablement trobaríem una senzilla
pregunta: “Què passaria si...?”.
Deixant a banda fantasiosos precedents com L’altre món de Cyrano de Bergerac
o Les sorprenents aventures del Baró de Munchausen de Raspe; Frankensetein és considerada l’obra iniciàtica de la ciència-ficció (o
anticipació), un gènere literari i cinematogràfic basat en l’exploració de les possibilitats imaginades de la ciència, la tecnologia, la societat i la vida del futur. Poblada
d’estils, corrents i subgèneres, la ciència-ficció utilitza recursos narratius com
l’analogia, l’extrapolació, la projecció i la
predicció, per tractar temes que van des
de l’exploració espacial a la manipulació
genètica, passant per viatges en el temps,
intel·ligència artificial, futurs utòpics, etc.
Situacions imaginàries en escenaris alterats a nivell espacial, temporal o social,
però que esdevenen acceptables com a
especulació racional; relats que fan justícia
al mot original scientifiction (o science fiction)
que proposà l’any 1926 Hugo Gernsback,
editor d’Amazing Stories, i que literalment
podríem traduir com: ficció científica.
Al llarg del segle XX, autors com Wells,
Verne, Asimov, Clarke, Dick, Bradbury i
Herbert esdevenen referents internacionals de la ciència-ficció. Un gènere que a

Frankenstein, personatge creat per Mary Wollstonecraft Shelley.

casa nostra inicien les novel·les de Pujulà
(Homes artificials, 1912), Parés (L’illa del gran
experiment, 1927), Francès (Retorn al Sol,
1936) i contes de Calders i Pedrolo; però
que s’interromp durant la Guerra Civil i la
postguerra, i no es reemprèn fins als anys
50 amb Ribera i Perucho, consolidant-se
als 60 i 70 amb Estradé, Carbó, Tísner,
Teixidó, Cabré, Moix... Fins arribar al
1974 amb la irrupció del Mecanoscrit del

Mary fabula amb la creació
de vida artificial i Ada posa
la primera pedra de la
informàtica
segon origen, una obra que dóna visibilitat
i esdevé referent de la ciència-ficció catalana; on Pedrolo, com Shelley, ens aproxima a nous inicis, a la creació de vida.
De ficció a ciència. Amb Frankenstein,
Mary sorprèn als seus amics i guanya la
juguesca amb una terrorífica història. Anys
més tard, Ada Augusta Byron King, comtessa de Lovelace i filla de Lord Byron,
brillant matemàtica i física, descriu un
algorisme per la màquina analítica de Babbage i s’erigeix com la primera programadora de la Història. Amb una generació de
diferència, Mary fabula amb la creació de
vida artificial i Ada posa la primera pedra

De la ciència-ficció
a la ciència:
–Paraula “robot”, creada l’any 1920 per
Karel Capek a l’obra teatral R.U.R.
–Clonació i enginyeria genètica, presents a
Un món feliç d’Aldous Huxley.
–Roboètica, encetada per les “lleis de la
robòtica” a Jo, robot d’Isaac Asimov.
–Mot “ciberespai”, creat pel relat Johnny
Mnemonic de William Gibson.
–Telefonia mòbil, inspirada en els comunicadors de la sèrie Star Trek.

de la informàtica. Entregades a l’anticipació, ambdues imaginen el futur empeses pel
“Què passaria si...?”. Un futur que, impulsat
per ments despertes com les seves, avui, ha
deixat de ser ficció per esdevenir present. 
L’Altra Cara de la Ciència és una secció escrita
per Pol Bartrès, Aina Fernàndez i Núria Radó

Per saber-ne més:
ROIG, S. (2002); El futur dels nostres
avis . Diputació de Girona.
MUNNÉ-JORDÀ, A. (2017) ;
Actualitat de la ciència-ficció
catalana. Quadern de les idees, les
arts i les lletres, núm. 209. Sabadell.
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Fem un pensament —Ramon Bassas

Es pot
dir tot?

La discussió sobre
l’aplicació dels drets esdevé
imprescindible per fer-los
efectius, per millorar-los i
assentar-los a la comunitat.

A

rran de la censura d’una
peça a la fira d’art contemporani ARCO per
motius polítics i de la
sentència que condemnava un cantant de rap
a tres anys de presó per ofenses al Rei i
enaltiment del terrorisme, el mes passat, a
banda d’un debat inacabable i reincident,
absolutament interessat i enquistat, sobre
el fatalisme espanyol (el 98 del segle XIX
revisitat), ha posat de nou sobre la taula el
de la llibertat d’expressió. Més desapercebut ha passat un comunicat conjunt dels
principals representants de les confessions d’Espanya en el qual alertaven sobre
les ofenses als sentiments religiosos que,
amb l’excusa del Carnaval (i sense l’excusa
també), proliferen cada vegada més al país.
“Observem amb dolor un espectacle vergonyós amb provocacions que ningú de
nosaltres admetria si l’ofensa anés dirigida
contra els sentiments o valors compartits
d’altres col·lectius”, diuen.
I no el falta raó. Cada setmana s’emet
un comunicat o un altre de representants
dels que se senten ofesos per manifestacions d’altri, bé pel llenguatge despectiu
que els afecta (relatius a la raça o condició sexual, per exemple) o bé per al·lusions
implícites de suposada discriminació.
El famós autobús d’Hazte Oír de fa un
any, retolat amb el lema “els nens tenen
penis les nenes tenen vulva” era titllat
directament de transòfob. No cal dir que
qualsevol matís a les idees dominants (a
l’opinió pública) sobre els drets del col·
lectiu LGTBi o l’avortament, o sobre
l’educació separada per sexes, per exemple, ja és titllat com a reaccionari i evita

De baix a dalt
—Arpad Pou

17 d’agost:
sis mesos
després
així qualsevol debat. En sentit literal, és un
prejudici.
Els prejudicis no els podem evitar i,
segurament, en aquest sentit literal, són
absolutament necessaris per viure en
comunitat. Els drets humans, per exemple, són un bon prejudici: són indiscutibles. Ara bé, ens passem la nostra vida discutint sobre la seva aplicació, per dues
raons. Una, perquè és impossible preveure’n totes les casuístiques. I, dues, perquè
col·lisionen de vegades amb altres drets,
alguns d’ells també fonamentals. La discussió sobre l’aplicació dels drets, així,
esdevé imprescindible per fer-los efectius,
per millorar-los i, el que és més important,
per assentar-los en el conjunt de tota la
comunitat.
I què em sembla que hem de demanar, doncs? Sobretot, poder parlar d’allò
que expressen. Passar de la burla al diàleg.
Diàleg, no conjunció de monòlegs sinó

Hem de poder parlar d’allò
que expressen. Passar de la
burla al diàleg, no conjunció
de monòlegs
acceptació de la legitimitat de les raons de
l’altre, alguna de les quals podries compartir. I viceversa. I també, admetre el límit.
En algun lloc caldrà posar-lo.
A mi em sap molt de greu la presó per
aquest noi. Però confesso que una cançó
on es convidi a volar el cap a una persona,
entre d’altres invitacions a la violència, em
sembla que ja està bé que sigui punible al
món on vull viure. 

Ramon Bassas escriu a ramonbassas.cat /
@ramonbassas

Els records de la Clara es difuminaven
com l’espessor de la boira. Mantenia el
pols contra una lleugera amnèsia que va
brotar el dia que es va convertir en una
ànima líquida. La Clara era del barri de
Sant Andreu. Havia conegut en Moad,
que vivia al Raval, a la universitat, a la
classe de Lingüística General. La Clara
tenia un any menys que en Moad, i després de tres mesos de sortir plegats, van
decidir anar a viure junts a un pis de lloguer del barri d’ella. Aquell dia xafogós
de mitjans d’agost, l’atzar -la Clara, avui,
només pot creure en destins inoportunsva provocar que tot succeís a la inversa de
com ho tenien planejat. S’havien despertat ben aviat per aprofitar la brisa de les
primers hores del matí per fer neteja del
pis. Les intencions, que sovint només es
queden amb el que són: designis frustrats,
eren, seguidament, anar a la platja fins
abans de les hores de sol més combatives;
apropar-se a la Rambla per comprar-li
a la mare de la Clara un regal d’aniversari; i fugir del bullici turístic del centre
per anar a dinar, com feien tots els dijous
d’estiu, a un restaurant turc del seu barri.
Una enorme taca d’humitat al sostre
del lavabo va endarrerir els plans imposats. Van esperar els veïns de dalt a que
es despertessin per informar-los que la
taca procedia del seu lavabo. Després de
dues hores llargues de conversa, els veïns,
a contracor, van assegurar-los que es
farien càrrec del problema. Per alleugerir la tensió produïda van decidir mantenir els plans d’anar a la platja, malgrat que
les hores de sol eren les més combatents.
Van voler, també, fer l’encàrrec abans de
dinar per treure-se’l de sobra, per, després, menjar tranquil·lament encara que
fos pel centre. La multitud aconseguia
que tot es dilatés fins al punt que ja dinaven passades les tres de la tarda. A les
cinc, enfilaven la Rambla, a l’alçada del
mosaic d’en Miró, per agafar el metro. 
A.Pou és llicenciat en Filosofia i membre de
Termitas y Elefantes / @termitaelefante
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Dilemes ètics —Soraya Hernández

Les recluses
del foc

A Califòrnia entre el 50 i el 80 per cent dels bombers que treballen controlant un incendi
són recluses dels sistema penitenciari que guanyen entre 1 i 2 dòlars l’hora. És ètic i just
per a la societat que posin en perill les seves vides per aquest sou?

U

n dels debats que es
porten a terme amb interès a la nostra societat és el relacionat amb
el servei a la comunitat
que poden o haurien de
fer aquelles persones que es troben preses
per haver comès un delicte ja sigui per
refer el vincle de confiança com per contribuir a les despeses que es generen de la
seva retenció en una presó. Amb aquest cas,
totalment real, aprofitarem per deliberar
sobre els dilemes ètics que es poden derivar de la situació que es descriu així com
tindrem oportunitat de reflexionar sobre el
paper de la dona reclusa a la comunitat, les
implicacions dels programes de reinserció i
les possibles similituds o semblances entre
diferents països.
La Shawna ha mort durant un incendi
a Malibú quan ella mateixa i altres dones
recluses com ella intentaven apagar-lo. El
terra es va enfonsar sota els seus peus. La
seva mare ha rebut la notícia quan quedaven sis setmanes per la sortida de la
Shawna, en presó feia uns tres anys per
robatori i possessió de drogues. Ha tingut
una cerimònia oficial dels bombers, la
mare ha rebut la bandera americana tal
com es mereix qualsevol altre bomber.
Però aquest ritual no li treu el patiment
d’haver perdut la seva filla.
Com ella, altres dones de les presons de
Califòrnia poden treballar per menys d’un
dòlar l’hora, sou que és augmentat fins a
uns dos dòlars si entren en un dels equips
contra-incendis creats pel sistema penitenciari. Per poder entrar en el programa
han de passar un examen d’aptitud física
i rebre un entrenament de tres setmanes, impartit per professionals, en lloc de
la formació de tres anys que rebria qualsevol altre bomber de l’estat. Les recluses
entren llavors a viure en uns centres especials des d’on tenen accés quasi directe a
les diferents zones del terreny on normal-

ment els incendis es donen amb més freqüència. Allà es respira més llibertat que
a la presó i disposen de més serveis, com
ara biblioteca. Quan es declara un foc les
dones marxen en equips, es donen suport
les unes a les altres i afronten el perill i a la
por, treballant durant hores i hores sense
descans. La majoria expressa una gran sensació de benestar quan algun veí els agreix
haver-los salvat la vida. Però posant en risc
la seva per la manca de formació i supervisió.
Quins són, doncs, els interrogants ètics
que posa sobre la taula aquest cas?
D’una banda cal pensar en si el treball de les persones que ja compleixen
una pena de privació de llibertat és ètic
dins d’una societat moderna, si es proposa
com una contraprestació cap a la comunitat o com un programa de reinserció a la
mateixa. Si es valora com positiu també cal

La Shawna ha mort durant
un incendi a Malibu quan ella
i altres dones recluses com
ella intentaven apagar-lo
reflexionar sobre el tipus de feina que es
portarà a terme, si ha de ser remunerada
i controlada, sobretot si es corren riscos i
existeix un perill real com en el cas de les
recluses de Califòrnia.
Què en penseu del cas exposat? Penseu
que es tracta d’un programa de reinserció o d’un tipus d’aprofitament del propi
sistema? Creieu que és important que els
presos siguin útils d’alguna manera per la
societat? I si és així, com fer una bona regulació? I anant una mica més enllà, què en
pensaríeu de compartir espai de treball
amb persones que encara es troben a presó?
Seria possible en el nostre context social i
cultural? Ara és el vostre torn! 

Soraya Hernández és diplomada en treball
social i màster en bioètica
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Cercant l’escletxa
—Joaquim Trenchs

Llengua,
identitat i
155
De tots és ben sabut que darrera una
llengua no només tenim una eina de
comunicació i d’intercanvi d’informació, sinó també d’identitat. Els humans
som, en tant éssers empeltats de llenguatge. La llengua esdevé un element
que també vesteix d’identitat a l’ésser. Un ser original, inicialment buit
de consistència i essència. Darrera la
llengua, adquirida per l’amor i l’ estima
amb que l’Altre ens l’ha transmès i
que va més enllà del fet comunicacional entre uns i altres, on s’hi condensa
aquell pòsit que arrela en la manera de
ser i de pensar de cadascú. I a nivell col·
lectiu, expressió d’una manera de conviure i entendre el món.
Aquests dies de febrada nacionalista
espanyola, com a reacció al posicionament polític a Catalunya, s’intenta de
nou escalfar la ciutadania amb el tema
identitari a través de la llengua. No per
casualitat i pas per protegir teòricament a qui tingui de llengua materna
el castellà. Tot plegat per incrementar
i aprofundir en la divergència, la confrontació i la divisió.
Ho fan vers una llengua, el català,
desprotegida col·lectivament en el territori. Ho fan vers uns parlants, el catalanoparlants, que saben perfectament
de la necessitat, riquesa i amplitud de
mires que suposa la llengua castellana.
Ho fan, sobretot, per continuar la tasca
de colonització política-identitària que
durant tants segles se’ls resisteix.
Més enllà de l’ús, de com ha de ser
l’aprenentatge de les dues llengües,
allò que molesta és l’abús. El menyspreu, també en aquest terreny, cap a la
pròpia comunitat en la gestió del tema
lingüístic, intentant imposar des del
poder que no ha estat correspost a les
urnes, la progressiva precarització de la
llengua catalana com a eix vertebrador
també, de la identitat col·lectiva.
Joaquim Trenchs és psicòleg
Escriu a www.joaquimtrenchs.com
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Vist pel món —Albert Dresaire

Gent
GISÈLE MOLLFULLEDA

No tenim
drets laborals
Voluntaris
El panorama que ha deixat
la crisi és desanimador: sous
més baixos i més diferències
socials i sindicats i partits
d’esquerres descol·locats.

J

a fa sis anys que es va aprovar la
reforma laboral. La greu crisi que
patia el país va justificar la seva
aplicació. I és cert que, passat
aquest temps, les xifres macroeconòmiques han millorat notablement. Però no és menys cert
que aquella reforma ha espatllat
moltes més coses que no pas n’ha arreglat
(la qual cosa ja l’advertíem moltes persones i
organitzacions aquell mateix any 2012).
El cas és que darrerament s’estan publicant diversos estudis (promoguts per institucions tan diverses com Càritas, Intermon,
sindicats o organismes públics) que confirmen els efectes desastrosos de la reforma
laboral. S’explica, per exemple, que els salaris més baixos han caigut un 28 per cent i els
més alts s’han mantingut o han augmentat.
Per no parlar del manteniment (o augment)
de la bretxa salarial entre homes i dones.
Dit planerament: hi ha hagut recuperació econòmica, sí, però només ha servit
perquè els rics siguin més rics. I no sembla
que aquesta millora “macroeconòmica”
s’hagi traduït en una disminució de les
diferències socials ni en un millor repartiment de la riquesa. Al contrari, la pobresa

va un augment.
Davant d’això, preocupa que alguns
dels agents que tradicionalment han lluitat
contra aquesta realitat, ara com ara no viuen
el seu millor moment. Sindicats i partits
d’esquerra semblen desorientats i afeblits.
No és aquest el lloc on analitzar el perquè
d’aquesta feblesa. Deu ser prou complex.
Però m’atreveixo a apuntar un tema de llenguatge. Perquè fa massa temps que el missatge ha estat «tens dret a...» quan el més corempresas imparables

Hi ha hagut recuperació
econòmica, sí, però només
ha servit perquè els rics
siguin més rics
recte és dir «ens hem guanyat el dret a...». Els
drets socials no són una cosa «natural», sinó
que són fruit de molts anys de treball i de
lluites. Queda molt per fer. És clar que, com
va escriure el dramaturg Friedrich Durrenmatt, “és trist viure en una època en la qual
cal lluitar per coses evidents”. 

Albert Dresaire és consultor en TIC i gestió
documental

Els voluntaris neixen, no és una
anècdota de la vida: ser voluntari
és una manera de ser. Una capacitat de donar-se, una simplicitat
en l’entrega, un buscar solucions,
trobar sortides, un tenir sempre la
mà estesa. Un saber que la vida, no
és només d’un, ni tan sols dels més
propers, sinó que pot ser tan gran
com la pròpia existència. Potser no
només en neixen, però potser se’n
fan. Se n’encomanen, se n’omplen
de ganes, n’aprenen. De l’alegria
que transmeten els que ja en són, de
la senzillesa, del saber fer i estar, de
la simplicitat en el donar i que no els
faci falta rebre massa. Són voluntaris de coses que els agraden o on els
necessiten. Fan el que fan perquè
volen o perquè creuen que ho han
de fer. I, normalment ho fan molt
bé, perquè allò que es fa sense esperar res a canvi se sol fer més bé que
allò que es fa per obligació. I, a més,
sovint ni es veuen: són els engranatges de maquinàries senzilles o
complexes, però que no funcionarien sense ells. Els voluntaris són
incompresos, en entorns poc voluntariosos. “Què dius que fas aquesta
tarda?” “I a casa, això també ho
fas?”. “Haha, els teus vellets”.
Incompresos i fins i tot criticats.
Però, sobretot, admirats, envejats.
El voluntariat impregna la vida de
més vida. Els voluntaris destil·len
llum, ganes, alegria. Gràcies. 
Isabel Yglesias és advocada
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propostes
Entitats
Són diverses les entitats de
Catalunya que participen d’aquesta
nova forma de finançament a través
de les assegurances de vida solidàries, per exemple: Fundació La
Fageda, la Fundació Els Joncs, la
Fundació Ramon Noguera, Grup
Mifas, Ecosol –empresa d’incersió
sociolaboral de Càritas–, Astrid 21,
Fundació Oscobe, Fundació Onyar–
La Selva o Tresc–Treball amb Suport,
entre altres.

Assegurança solidària
Les assegurances de vida ètiques i
solidàries, molt habituals en països
com Estats Units, s’estan fent un
lloc a casa nostra. La proposta de
la corredoria d’assegurances Social
Partners és un exemple.
Redacció

No totes les assegurances de vida són iguals.
Com ja ha fet el món de la banca i el comerç,
el sector de les assegurances també està evolucionant vers un model més ètic i solidari.
Aquest és el cas, per exemple, de la proposta
d’assegurança col·lectiva Vida Solidària, una
iniciativa impulsada per la corredoria Social
Partners, Axa i diverses ONG de Catalunya. “A
les assegurances ètiques i solidàries la forma
d’entendre el benefici és molt diferent. Ningú
intenta retenir el benefici, aquest es comparteix entre l’assegurat, la companyia, la
corredoria i l’entitat social”, explica Jaume
Serarols, director tècnic de Social Partners.
A les assegurances Vida Solidària, tots els
partícips d’aquest contracte hi guanyen. En
primer lloc l’assegurat –per exemple un pare
o mare de família amb fills i hipotecat per la

compra d’una casa– que, malgrat ser el responsable de pagar les quotes, obté dos beneficis: amb la seva acció ajuda a finançar
projectes socials i com que es tracta d’una
assegurança de contractació col·lectiva,
pot gaudir d’un estalvi d’entre un 40 i un 60
per cent segons l’edat. “Tots ens apuntem
a la mateixa assegurança i així podem acordar amb la companyia un descompte per un
mínim d’assegurats”, explica Serarols.
En segon lloc, Social Parners, com a corredoria d’assegurances, qui amb un benefici molt
ajustat, promou el projecte i fa de mitjancera
entre entitats socials, clients i asseguradora.

asseguradora i entitats
En tercer lloc l’asseguradora, en aquest cas
Axa, la qual té un paper clau en l’operació: “La
companyia és la única part que perd si lamentablement l’assegurat mor o es queda invàlid, però també la que guanya més si això no
passa; per aquest motiu ha estat la més complexa de convèncer perquè es comprometi a
repartir part dels seus beneficis, entre un 30
i un 92 per cent dels seus guanys, entre les
ONG que participen d’aquesta iniciativa”.
I, finalment, la gran novetat d’aquestes assegurances de vida és la introducció de les
entitats socials sense ànim de lucre, quart
element de l’operació, les quals han de tenir

un projecte clar de finançament i la seva
funció és promoure i explicar al seu entorn
les assegurances Vida Solidària.
Aquest projecte, a diferència d’altres països,
encara es troba en un estat força incipient a
casa nostra però moltes entitats importants
de Catalunya ja s’han sumat a aquesta iniciativa perquè representa ingressos importants
i recurrents pels seus projectes.
De fet, com que són projectes de captació
de fons directes i l’assegurat pot decidir on
van els diners de la seva pòlissa les persones
interessades en aquest tipus d’assegurances
solidàries poden demanar informació o gestionar-les a través de les pàgines de les pròpies entitats socials on hi ha el logo de Vida
solidària i en cas de dubtes consultar directament la pàgina o les oficines de Social
Partners. Serarols reconeix: “Aquest és un
projecte de David contra Goliat, perquè les
assegurances ètiques i solidàries encara són
una gota d’aigua en el gran oceà que representa aquest sector, però recorda que “provocar un canvi de costums només està a les
nostres mans”. 

Més informació: www.socialpartners.org/asseguranca-vidasolidaria-cluster-exit/
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Tendències

Taller de cosmètica a un establiment d’Atelier Bio de Barcelona.

Cosmètica ‘slow’
La filosofia fes-t’ho tu mateix també
arriba al món de la bellesa. Avui
diversos establiments ofereixen
cursos sobre com fer cremes, sabons
o desodorants naturals a casa.
Judith Vives

Assegurances
amb valor
afegit
c/ del parc, 46.
083202 mataró
t. 937571739

www.assegurancesfeliu.cat

Ja fa un cert temps que el Do It Yourself, la
filosofia de “fer-se un mateix” els productes
d’ús i consum habitual, s’ha convertit en tendència. Restaurar o fabricar-se els mobles,
fer-se la roba un mateix a mida, dissenyar-se
les pròpies joies, regalar objectes fets a mà o
aprendre a amassar el pa són activitats que
han anat guanyant adeptes, ja sigui com a
mesura d’estalvi econòmic, però també com
a alternativa a model de consum industrial i
ràpid que imposa la societat actual.
La tendència continua a l’alça i ho fa, ara,
entrant amb força en un nou sector, el de la
cosmètica i els productes de bellesa.
Les marques del sector fa mesos que estan
veient com creix l’interès de la gent per fer-se
els seus propis productes. I és que molta gent
s’està tornant cada vegada més conscient
dels productes que fa servir per cuidar-se el
cabell, la pell i el cos, de la mateixa manera
que ens hi mirem més a l’hora de triar els productes de menjar i fins i tot l’origen de les
peces de la roba que vestim. D’aquesta preo-

cupació surt la tendència creixent de la cosmètica DIY o la cosmètica slow, aquella que
ens fem nosaltres mateixos amb ingredients
cent per cent controlats des del seu origen i
qualitat.
Així doncs, molts dels productes cosmètics
d’ús quotidià es poden fer a casa amb productes que tenim a la cuina o de fàcil accés, des
de cremes exfoliants fetes amb oli i sucre fins
a mascaretes de fruita.
El comerç s’ha fet ressò d’aquesta tendència i
ja han començat a obrir algunes botigues que
ofereixen un espai de taller-obrador on els
clients poden fer-se els seus propis productes
cosmètics amb la supervisió i assessorament
d’experts en la matèria. Botigues com Mon
Petit Pot o Atelier Bio, que han obert portes a
Barcelona, acompanyen a qui tingui interès
en el procés de preparar-se les seves cremes
pel cos i la cara o per elaborar-se els teus
propis sabons, xampús i desodorants.
La cosmètica natural ha anat guanyant terreny davant la demanda de moltes persones
que pateixen al·lèrgies i necessiten productes naturals, però també hi ha qui ha decidit
adoptar aquest estil de consum de la cosmètica com una manera més d’aplicar la filosofia
slow a la seva vida. A més, com totes les activitats manuals, l’elaboració de cosmètica “casolana” també permet gaudir del temps d’una
altra manera, connectar amb un mateix i desconnectar del ritme trepidant del dia a dia. 
Judith Vives és periodista / @judithvives
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Històries de pau

Sèries
Amazon Prime

En hores baixes
Al món, la democràcia no es consolida i Catalunya no és una excepció.
Per recuperar els valors d’aquest
sistema després del 27-D es va crear
Observadors per la Democràcia.
Xavier Garí

Catalunya està vivint hores baixes en la seva
democràcia; Espanya i la Unió Europea no estan
pas millor; i, si fem una ullada al món en general, la democràcia no s’ha establert ni consolidat com es preveia fa unes poques dècades. Ho
afirmen intel·lectuals i especialistes politòlegs,
experts juristes i organitzacions no governamentals, alguns partits polítics i líders socials i
culturals. Aquesta greu afirmació en ple segle
XXI confirma que els drets humans estan més
en retrocés que no pas en avenç; que els mitjans de comunicació no són del tot lliures per
informar amb rigor i compromís; vol dir que
la llibertat d’expressió, l’exercici de la discrepància i del sentit crític, estan en entredit i en
alguns indrets, més perseguits.
Quins són els reptes globals del nostre país?
La situació estrictament política de Catalunya
requeriria un altre article i de fons, que aquí
no podrem tractar, però sí que apuntaria tres
reptes i tractaré un per un en el present i en articles posteriors: d’una banda, necessitem conflictòlegs i mediadors, persones que ens ajudin
a escoltar-nos, a dialogar i cercar generosament
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consensos; en segon lloc, cal que la no-violència
com a mètode, relació i comunicació, hagi arribat a Catalunya per a consolidar-se, ja que res té
durada per la imposició o la violència; i, en tercer
lloc, convé una profunda renovació democràtica que recuperi els valors i els objectius de l’imperfecte però menys dolent de tots els sistemes
polítics que coneixem.
En relació al darrer repte, i amb motiu de les
excepcionals eleccions del 21-D a Catalunya,
es va crear una iniciativa que penso val la pena
conèixer: els Observadors per la Democràcia
(www.observadorsperlademocracia.cat).
Experts politòlegs catalans i bona part d’ells
amb llarga experiència d’observadors electorals
internacionals, impulsen aquesta associació
per cobrir uns objectius tan diversos com transcendents, per a la democràcia, al voltant d’unes
eleccions però més enllà d’elles: promoure els
valors democràtics, enfortir els processos de
socialització política, contribuir a la millora del
sistema electoral i dels procediments de representació política, millorar el coneixement dels
principis reguladors dels processos electorals,
consolidar una xarxa catalana d’experts en
temes d’observació i assistència electoral, i promoure la cooperació en aquest àmbit.
Un dia caldrà que entitats com aquesta no
només facin d’observadors electorals, sinó
també monitoritzin, supervisin i analitzin la
salut democràtica d’un país, tot denunciant
públicament quan no s’assoleixin els mínims
exigibles de qualitat i dignitat. 
Xavier Garí és professor de la facultat d’Humanitat d’UIC-Barcelona / @XavierGari
VISUAL OMELETTE

‘Mozart in
the jungle’
Rafael Navarro

La música és màgia, és disciplina, és un amor
tan desmesurat com incomprensible. La
música és un negoci però també una passió.
Una vocació i una professió. Una professió,
per cert, que només accepta els que atresoren talent i sacrifici. La música és tot això
i molt més. La música ha estat objecte de
moltes mirades televisives al llarg dels anys,
però una de les més desinhibides i oníriques
és la premiada Mozart in the Jungle (Amazon
Prime), que enguany estrena la seva quarta
temporada. Capítols curts, frescos, amb el
segell indie de la nissaga dels Coppola i un
grup d’actors incommensurables, començant pel ‘boig’ Gael García Bernal i seguint
pel ‘ressuscitat per a la causa’ Malcolm
McDowell. Mozart in the Jungle parla dels
valors inherents a la música i a la professió de músic, a partir de narrar un dia a dia
molt sui generis de l’orquestra simfònica de
Nova York després de contractar l’enfant
terrible de la direcció mundial. Una oboista
amb ganes de fer el salt a la professionalitat, un director que es resisteix a fer-se gran
i una gestora a mig camí entre el negoci i la
passió que desperta la música completen un
univers real i fantàstic a la vegada, sempre
hiperbòlic i metafòric. La sèrie passa ràpid i
aconsegueix apropar-nos a obres clàssiques.
Un recull impagable de secundaris acaben
convertint una producció que potser, sobre
el paper, no aniria més enllà d’un quartet
de cambra en una veritable simfònica, carregada d’un realisme màgic tan genuïnament llatí com el seu protagonista principal.
Mozart in the Jungle és refrescant, i tan profunda com estem disposats a acceptar. Una
peça musical que passa suau i et deixa amb
ganes de tornar-la a sentir un altre cop. 
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Anar a la perruqueria:
una qüestió d’imatge

La ‘dolça
cançó’ de
Leïla Slimani
ninulia

Raquel Gámez

Perruquera tallant els cabells a un nen petit.

Jordi Alcàsser

A poc a poc els infants s’aniran definint en
la seva pròpia imatge. La perruqueria i la
disposició davant del mirall pot ser un bon
lloc per anar responent qui són i què volen.
Primera idea. La pregunta de la perruquera:
com ho vols? O com ho voleu? L’ha de respondre el propi nen o s’hauria d’animar que així
ho fes. Hi ha pares que s’encaparren en decidir ells la imatge dels petits. Segur que heu
vist aquelles fotos horroroses de nens i nenes
tots iguals, com còpies. Penso que sempre va
bé transgredir amb la imatge, trobar el propi
estil. És veritat que d’això els adolescents en
fan un gra massa, però com bé deia aquell:
tot són èpoques.
La sensació de satisfacció s’obté després d’un
bon tall de cabells o d’un arranjament en el
cas d’elles. Bé, potser ja des de l’estil garçonne
de principis de segle XX, ja no hi ha gaires
diferències entre uns i altres. Una satisfacció i una pèrdua, doncs es perd el cabell i amb
aquest el temps que hem viscut per veure’l
créixer. Encara que a nosaltres no ens passa
com a Samsó que quan li tallaven els cabells
perdia la força. El mirall ens reflexa i va reflectint com el perruquer o perruquera va esculpint la cabellera i ens puja l’autoestima. Els
adults ens volem atractius i els nens també

se n’han de sentit. És veritat que a tan tendre
edat els nens són bastant influenciables, però
s’ha d’anar generant un sentit propi i la perruqueria pot ser un bon lloc.
D’altra banda hi ha la conversa. Les perruqueries, des de temps immemorables, han estat
llocs de grans teràpies i de confiances. Doncs
el temps entre tall i tall s’omple de paraules,
que acompanyen aquest esdeveniment periòdic que sempre pot ser una mica traumàtic
pels petits.
Conec el cas d’un nen que no volia anar a
la perruqueria perquè sempre li feien anar
sol i, allà, ell repetia la consigna de la mare:
“amb la ratlla a l’esquerra”. Als petits se’ls a
d’atendre, s’hi ha de ser per acompanyar-los,
donar-los un lligam segur i, a poc a poc, anarlos deixant espavilar. Quan de joc que dona
aquesta activitat tant quotidiana, però tan
dotada de sentit. Anar a la perruqueria o al
barber no és poca cosa i n’hem de fer una
bona experiència.
Ah! I quan els veieu de nou, segur que volen
que ens fixem amb el seu nou look, és allò
de dir estreno i donar un copet al cap. Tot un
símbol col·lectiu que protegeix de massa narcisisme. Encara que un bon afalac tampoc
sobra, sempre ens agrada que ens reconeguin
i ens diguin que atractius estem! 
Jordi Alcàsser és psicòleg i psicoanalista /
@jordialcasser / www.jordialcasser.com

Una dolça cançó ha estat premiada amb
el Goncourt 2016 però és tot menys una
novel·la dolça, és agra. Leïla Slimani ha construït un text duríssim. L’obra manté el suspens tot i saber des del primer capítol qui és
l’assassina. Perquè el tema és entendre com
és possible que algú hagi perpetrat el més
aterridor del món: l’assassinat d’uns nens
innocents. La cançó de bressol que Slimani
ens xiuxiueja reflecteix d’una manera transparent la societat francesa, la burgesa de
la capital i la perifèrica; de la seva necessitat viciosa i retroactiva. Ho fa d’una manera
directa, fins i tot poètica. Tracta sobre els
valors educatius, l’amor, l’abnegació i l’egoisme. I també la misèria, tan arreu que fa
mal. D’una manera nítida,, fa una crítica
sobre dues realitats. Fins a quin punt, posicionats en la comoditat, en els anhels de l’èxit,
uns pares joves són capaços d’aprofitar-se
d’una mainadera o d’abandonar la cura dels
fills? Fins a quin punt una persona que ho
ha perdut tot, faria el que calgués per viure
la vida d’uns altres? L’autora crea un ambient asfixiant. Es pot respirar la feredat que
traspua. Por a la solitud o al fracàs, cadascú
enterra les seves pors com pot. La novel·la
ens mostra una condició humana crua,
poruga, racista i si no ho és, se sent la tolerància de la condescendència. “Una melangia delirant”, com a diagnòstic impassible,
unes interrelacions sufocants i entre elles,
un personatge sòlid, impenetrable i aterridor, la mainadera de la dolça cançó.
SLIMANI, L.; Una dolça cancó.
Edicions Bromera. 278 pàg.
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Les xarxes:
aliats i no rivals

Revista especialitzada en la reflexió entorn
els valors humans i l’actualitat vista des
d’aquest prisma publicada per l’Associació
Cultural Valors, entitat sense ànim de lucre.
Premi Civisme 2014 en la categoria de Mitjans de Comunicació Escrits atorgat pel
Departament de Benestar Social i Família.

Han tancat les portes de l’Acadèmia
d’OT, però el programa continua viu
a les xarxes socials. Aquesta edició
ha estat model de difusió a nous
canals de comunicació.
David Casals

Operación Triunfo 2017 (OT) ha acabat, però la
feina de l’equip no acaba aquí. L’objectiu que
es marca aquest espai de TVE és ser una marca,
i no només un programa, i per això, volen
reforçar la seva presència, especialment a les
xarxes, fins l’inici de la propera temporada.
Aquest repte se suma al que ja va posar en
marxa el seu equip de comunicació digital, que
va començar a treballar per preparar el retorn
d’OT, un format d’èxit que nasqué el 2001.
L’equip de quatre persones que ha coordinat
l’estratègia digital d’ OT 2017 ha aconseguit ser
trending-topic cada dia durant tres mesos consecutius a Espanya. Això no havia passat fins
ara tot i que, en els més de deu anys d’història
de Twtiter, hi ha hagut revolucions, catàstrofes
i victòries electorals de repercussió mundial.
Si la majoria de mitjans es limiten a promocionar els continguts de la seva oferta a través
de les plataformes digitals pròpies, la productora Gestmusic tenia molt clar que havien d’estar presents a Twitter, Instagram, una ‘app’ i
Youtube, on es va posar en marxa un canal ‘24
hores’, amb audiència molt elevades, tres milions de visualitzacions en una setmana. Ja fa
molts anys que el televisor ja no és la principal pantalla per moltes generacions d’adolescents i joves. Tot i això, les empreses del sector
no han volgut ser conscients d’aquest canvi
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d’època. “Hem d’anar allà on hi ha el públic, i TVE
ha sabut ser molt generosa”, explica el director digital d’OT 2017, Lluís Alsina. L’audiència ha
respòs i els anunciants, també.
La llei prohibeix l’emissió de publicitat a TVE,
però es permeten els patrocinis. En canvi, la legislació no diu res sobre informació comercial en
programes de producció aliena, si es distribueixen en plataformes externes a la corporació estatal, com passa amb les xarxes socials. OT és un
format que requereix una gran inversió i a través
d’aquesta via, la cadena ha aconseguit poder-hi
fer front. Una altra de la novetat és que enlloc
d’anuncis convencionals, el que s’ha fet és incorporar els anunciants als continguts. Per exemple,
cent mil espectadors a Youtube van poder veure
la visita que va fer uns repartidors de Telepizza a
l’acadèmia, fet que immediatament va col·lapsar
els telèfons dels seus locals. Una altra acció fou
una visita a les rebaixes de El Corte Inglés i que es
va retransmetre per Periscope i Instagram. En un
context de crisi, de caiguda dels ingressos i d’una
competència cada cop més creixent, és essencial saber treure profit de les xarxes socials, i no
veure-les com un enemic. Les empreses espanyoles encara no ho acaben de veure, però a altres
països s’estan fent experiències molt reeixides.
Un bon exemple és la marca per a millenials del
canal de notícies internacionals Al Jazeera en
diferents llengües: A+J. La iniciativa va néixer al
2014, un any després de la posada en marxa d’un
canal específic per a Amèrica del Nord. El projecte
no va reeixir però A+J es segueix gestionant des
d’Estats Units, i inclou també un perfil de notícies en castellà. Per ells, fer notícies per a joves
no és només fer vídeos virals, sinó que fan periodisme, amb un enfoc adequat pel públic al qual
es dirigeix. 
David Casals és periodista / @informatiu

En el proper número: ‘Influencers’
Un influencer és una persona que compta amb certa credibilitat sobre un tema concret i que per la
seva presència en xarxes socials pot arribar a convertir-se en un prescriptor interessant per a una
marca. Un clar exemple d’aquesta figura mediàtica són els YouTubers, ciutadans normals i corrents
que s’han fet un lloc en el món de la fama gràcies a una càmera de vídeo i molt d’enginy. El youtuber
amb més seguidors és el suec PewDiePie amb 42 milions. Fa cinquanta anys els influencers –els líders
d’opinió– eren polítics, pensadors, artistes... Què ha canviat? Per què adquireixen capacitat d’influència joves normals? Com afecta el seu missatge? Per què els joves se senten atrets per persones que
mostren la seva quotidianitat? Quina relació hi ha entre influència i lideratge? 
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Els vostres comentaris seran benvinguts a
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El conte de Roser Blàzquez

Que sigui el teu anhel
Escolto el batec del teu cor i reconec admiració i respecte
pel bosc que t’envolta.
Agraït, sento com em contemples, com et deixes enlluernar per la frondositat de les meves branques, verdes a
vessar, i et deleixes amb el regal d’aquesta ombra tan preuada. Imagino com abaixes les parpelles, deixant-te embriagar per la fragància de les meves flors; tot un bàlsam per a
la teva vida atrafegada.
Segurament, escoltes la remor de les fulles en ser acariciades pel vent i desitges, com mai, el silenci que m’envolta. Acarones amb el tou dels dits el meu tronc, d’escorça
rugosa i vella, mentre t’entretens a buscar amb la mirada
una merla esmunyedissa que canta amagada entre el
fullatge espès. Sento que m’admires, que cobeges la meva
pau.
Però, tu, tot just, veus allò que els ulls et mostren. No t’ho
retrec; als homes us costa acceptar el que no és evident.
Només admires una part de mi, molt més petita del que
t’imagines.

Jo també sóc avall. Arrelo, incansable, cap a les profunditats de la terra, on no arriba mai la llum. Allà, el sòl esdevé
rocós o ofegat d’argila erma. Estenc, lentament i tossuda,
les meves arrels fins que no s’hi troba ni un alè de vida. I, a
mesura que una part de mi emergeix vers el sol i es mostra
formosa i esplèndida, l’altra penetra vers el cor de la terra,
en la més freda solitud i foscor. I com més gran i generós tu
em contemples, és perquè més enfondro, sota la superfície,
les meves arrels nues.
No m’admiris, tan sols; no cantis només la meva bellesa.
Ans que sigui el teu anhel aprendre de mi. I no neguis el
que és innegable: allò més bonic, ufanós i sorprenent s’alimenta, sempre, de superar les adversitats més pregones
que trobem pouant endins, vers l’aigua profunda que dóna
la vida.
Aquest és el gran secret. La saviesa que amaga, sempre tan
discreta i silenciosa, la nostra mare terra. 
Roser Blàzquez és professora d’educació especial
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