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Ascens de l’extrema dreta.
Preguntem-nos els perquès

L’

entrada de Vox al Parlament andalús s’ha convertit en la notícia estrella d’aquest principi de
desembre, més fins i tot que la possible pèrdua
d’aquesta comunitat autònoma per part del
PSOE. És la primera vegada en molts anys que
una formació vinculada amb els postulats clàssics de l’extrema
dreta obté presència en una gran institució espanyola. I, amb
aquest canvi, s’acaba la “diferència hispànica” per la qual en les
institucions d’arreu de l’estat l’extrema dreta no hi era representada. Això ha aixecat una gran revolada, tot i oblidar que en
el món municipal en diversos grans municipis de Catalunya hi
té presència Plataforma per Catalunya, d’una línia política molt
semblant, des de 2011, ara fa set anys.
Com fins a cert punt era d’esperar, la reacció ha estat epidèrmica i els professionals d’esquinçar-se les vestidures han sortit
a fer-se l’harakiri, de forma ben solemne. I sí, fins a cert punt
és comprensible. Però... per què no anem al fons de la qüestió? L’entrada de Vox en un parlament autonòmic –on en qualsevol altra institució de l’Estat– és una mala notícia però de fet
visibilitza una realitat, un espai electoral que existia però fins
ara estava camuflat en una altra formació política. I, sigui com
sigui, faríem un flac favor a la democràcia que tant diem defensar si no ens plantegem perquè hi ha persones que se senten
atretes pel discurs de l’extrema dreta o dels diversos populistes
–i populismes– que proven sort en el mercat electoral –i cada
cop obtenen més èxit–. Atrevim-nos-hi: Funcionen els mecanismes anivelladors de l’Estat del Benestar per tal de poder arribar
a cobrir totes les necessitats reals de les classes més populars?
Funcionen els mecanismes de representació per part dels que
es dediquen a la política respecte la ciutadania? Funciona, realment, el sistema d’integració dels immigrants a casa nostra? Fins
a quin punt el Procés ha tensionat la societat espanyola, encara
que puguem no estar-hi d’acord?
Les respostes a aquestes qüestions, com segur que ens posaríem d’acord, són múltiples, però cal encetar aquest debat,
encara que no sigui agradable perquè ens obliga a posar-nos
un mirall i a veure les nostres debilitats com a societat. En tot
cas, el que no ajuda gens a treure’n l’entrellat és anatemitzar els
votants d’aquestes formacions. Aquest és el principal perill en
el que podríem caure ara: demonitzar-los, tractar-los de boja, i
d’aquesta manera amagar el cap sota l’ala. 

foto de portada: sergio Ruiz
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Entrevista: Desaparicions a Mèxic

“Les autoritats de Mèxic
exterminen els defensors
dels drets humans”
Janahuy Paredes, del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas
Després de la desaparició del seu pare, aquesta jove mexicana es dedica a denunciar la
violència de l’Estat mexicà, a fomentar espais oberts a la memòria col·lectiva i a destapar la
veritat en el tema de la desaparició forçada. Per tot això viu amenaçada.
Maria Coll

La vida de la Janahuy Paredes va canviar
radicalment el 26 de setembre de 2007,
el dia que el seu pare –José Francisco
Paredes Ruiz– va desaparèixer. Aleshores,
Janahuy va agafar el relleu del seu pare i
també es va convertir en defensora dels
drets humans a Mèxic i en una de les veus
de denúncia de les desaparicions forçoses al seu país.
Ha passat una dècada de la desaparició del
seu pare. Tenen alguna informació més?
No. La informació se’ns ha negat. Fins fa
tres mesos no hem sabut que hi ha un
informe per part de les autoritats locals
que diu que per aquelles dates, al lloc on va
desaparèixer ell, una persona va ser detinguda per “delictes federals”. Però no tenim
cap document més explicatiu sobre la persona en qüestió, ni sobre els fets.
Què creu vostè que li va passar al seu pare
i qui creu que hi ha darrera de la seva desaparició?
Jo només puc assegurar que és detingut i
és desaparegut per autoritats coordinades,
entre l’exèrcit, la policia federal i la policia
estatal de Morelia. I, amb aquest informe,
ara reconeixen que sí que el van detenir.
Des dels anys setanta el meu pare lluitava
per canviar les coses. Primer, formava part
d’un moviment guerriller, que a través de
la lluita armada reivindicava el socialisme
com una opció de transformació d’una rea-

litat més justa a Mèxic. Després, i durant set
anys, va ser pres polític. A la sortida de la
presó, va fundar una organització de drets
humans, la Fundación Diego Lucero, amb
la voluntat de denunciar la desaparició de
molts companys. Quan ell va desaparèixer, l’entitat estava promocionant una llei
contra les desaparicions forçades. A més,
al costat d’una comunitat indígena, el
pare treballava en un projecte de defensa
d’un llac que vol ser privatitzat per convertir-lo en un espai turístic. Ell era conscient
que la policia el vigilava.
Si darrera les desaparicions forçades hi
ha “autoritats coordinades”, els defensors dels drets humans són avui una
molèstia per l’autoritat mexicana?
L’autoritat mexicana fa dècades que executa extrajudicialment, tortura o empresona injustament les persones que es
dediquen a la defensa dels drets humans
o a la defensa d’algun territori. Per tant,
sens dubte, els defensors dels drets
humans són avui exterminats per les autoritats mexicanes.
La xifra oficial de desapareguts és de
37.400. L’Estat relaciona moltes d’aquestes morts amb el narcotràfic...
Cal tenir en compte que els paramilitars,
civils uniformats, s’han convertit avui en
els actors principals d’aquest escenari.
Ells fan la feina bruta perquè no puguem
assenyalar l’Estat com a responsable de
certs crims de lesa humanitat. I també es
presten a generar confusió perquè a nivell

internacional no sigui evident com està
actuant el propi Estat mexicà.
Qui forma part d’aquests grups paramilitars?
Hi ha gent molt diversa. A l’Estat de
Michoacán, per exemple, en formen part
militars que, a part de realitzar les seves
funcions assignades, també actuen com a
actors coordinats per detenir i fer desaparèixer nois d’entre 15 i 35 anys d’edat.
Per tant, els paramilitars per a qui treballen? Per l’Estat, pels càrtels, pel millor
pagador...?
Per tots. Ells, però, actuen amb eines, amb
vehicles, amb armes i amb llicència de
les autoritats. Moltes vegades els familiars identifiquen els autors materials de
les desaparicions; el problema és que després els tornen a veure com a integrants
de les institucions que suposadament els
haurien d’ajudar a cursar la denúncia i a
generar un procés d’investigació dels fets.
Mèxic és en aquests moments un dels
països més insegurs del món. La causa
d’aquesta inseguretat només és el narcotràfic?
La inseguretat és un enemic intern fabricat per les autoritats. El problema de la
inseguretat neix des de les forces militars, de la marina, de les policies locals,
estatals i federals que es coordinen en
un projecte intern de seguretat nacional per combatre la delinqüència organitzada. Una lluita que ara és aprofitada com
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En el cap de...
Andrés M. López Obrador
a mecanisme de control social i per violentar els drets de la ciutadania.
Vostè forma part del Comité de Familiares
de Personas Detenidas Desaparecidas.
En aquest moment quines són les seves
demandes?
El nostre col·lectiu està integrat per famílies de l’estat de Miochicán, però treballem conjuntament amb quaranta entitats
més de desapareguts disperses arreu del
país. Des de fa dos anys el nostre principal
objectiu és que s’aprovi una llei en matèria de desaparició forçada de persones i
que es creï un sistema nacional de recerca.
Volem una llei que previngui, sancioni i eradiqui aquests crims. I, a nivell institucional, demanem que es reconeguin els crims
comesos, que s’implantin les eines perquè
no se’n produeixin més i que es creïn espais
de veritat que evoquin a la memòria col·
lectiva. Per nosaltres tot això és part de la
solució per trobar els nostres desapareguts,

“La societat mexicana
ha assumit la impunitat
i això dificulta un
procediment de justícia”
“Els paramilitars fan la feina
bruta perquè no puguem
assenyalar l’Estat com a
responsable de certs crims”

per assolir justícia i veritat i que no es torni
a repetir aquesta situació. A més, durant
l’any fem activitats per a sensibilitzar la ciutadania sobre aquest tema, per reivindicar
la vida i la memòria dels nostres familiars
desapareguts i recollir fons econòmics per
reconstruir l’impacte emocional i social que
generen aquestes desaparicions.
De fet, una part dels donatius s’inverteixen en la seguretat dels membres de la
pròpia entitat, no? Vostè mateixa ha patit
amenaces...
Tots ens enfrontem a agressions físiques i
psíquiques pel simple fet de tenir un familiar desaparegut i autoritats involucrades en el cas. Per altra banda, també som
objecte d’agressions i amenaces per voler
aixecar la veu, per voler organitzar i proposar una alternativa col·lectiva i per voler iniciar processos de justícia.
Com veu el futur de la societat mexicana
tenint en compte aquest grau de violència
estructural i social?
Nosaltres esperem que a llarg termini
s’apliqui el sistema de justícia transicional
que proposa Nacions Unides i la Comissió
Interamericana. A curt termini veiem que
les estructures de l’Estat mexicà estan completament malmeses per la corrupció. Els
darrers quaranta anys, la societat mexicana
ha assumit la impunitat i això dificulta molt
que es produeixi un procediment de justícia segons els paràmetres internacionals.
No veig cap canvi a curt termini, però estic
segura que la justícia arribarà. 
RNE

Janahuy Paredes durant una entrevista a Radio Nacional d’Espanya.

Joan Salicrú

Sóc, des de l’1 de desembre, el nou
president de Mèxic, tot i que ja
fa mesos que vaig ser escollit. Sí,
aquí al nostre país els processos
de substitució del president són
molt llargs, una de tantes coses que
m’agradaria canviar del nostre sistema... que és definitivament molt
imperfecte. En sóc conscient.
No sóc un nouvingut en això de la
política mexicana, certament. El
1970 em vaig afiliar al Partit Revolucionari Institucional, el PRI, on
vaig estar fins el 1989, quan un
grup de gent d’aquesta formació,
farts de la corrupció endèmica que
s’hi vivia, vam crear el Partit de la
Revolució Democràtica.
Ara, però, milito en una altra formació que vam crear el 2014, el
Moviment de Regeneració Nacional. Que és el que necessitem,
una gran regeneració, un gran reset
per tornar a començar amb moltes
coses. Posar punt final a aquesta
bogeria de les desaparicions que
viu el nostre país o dels segrestos exprés, aconseguir revertir
els índex de pobresa que segueix
vivint el nostre país, acabar amb la
corrupció endèmica que hi ha en el
conjunt de l’administració...
L’any 2006 ja vaig estar a punt
d’aconseguir la presidència però
per culpa d’un cop d’estat de la
dreta feixista, menys de cinquanta
mil vots, no ho vaig aconseguir. Ara
bé, tots aquests anys a l’oposició
m’han anat bé, per preparar-me.
Amb forces renovades, tinc el compromís de treure Mèxic del pou on
es troba, a tots nivells. Veurem fins
on som capaços d’arribar, però tinc
65 anys i aquesta és una edat que
em permet fer tot el que cregui
que hagi de fer. No els defraudaré.
I sobretot, no em tremolarà el pols
per fer el que hagi de fer. 
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Les piulades del mes
Cécile Barbeito
@cebarthon

“No crec que l’escola catalana adoctrini.
Però es pot dir que fomenta prou el
pensament crític?”

Héctor Gardó
@hgardo

“Amagar allò que ens fa diferents, és
una homogeneització imposada” @
MarinaGarces

Una església de La Haia celebra una missa
ininterrompuda per protegir una família
A l’església Bethel de La Haia, al Països Baixos, s’està celebrant des de fa un
mes una celebració religiosa de forma ininterrompuda, les 24 hores del dia,
els 7 dies a la setmana. Van començar el 26 d’octubre i encara dura. No ho fan per
aconseguir cap rècord, sinó per impedir la deportació d’una família armènia: la
llei dels Països Baixos impedeix que la policia interrompi els oficis religiosos i
aquesta celebració maratoniana ha estat la manera que han trobat per protegir
la família dins de l’església. La família va haver de fugir d’Armènia perquè el pare
va rebre amenaces arran del seu activisme polític i l’església protestant de La
Haia els va acollir. Des d’aleshores diversos sacerdots fan torns.

Més de 84.000 criatures mortes
al Iemen en tres anys

Demanen quatre anys de presó
per robar un entrepà

Almenys 84.701 criatures han
mort a causa de la fam al
Iemen en el període que va de l’abril
del 2015 a l’octubre del 2018, segons
estima Save the Children, a partir de
les dades de mortalitat en infants
menors de set anys.

La Fiscalia demana quatre anys de
presó per a un home que va robar
un entrepà en un forn de Barcelona, ja
que va fer ús de la “violència”: va mostrar un tros de llauna a la dependenta,
que mai es va sentir amenaçada.

Un taxista porta gratuïtament
quatre nens a l’escola
Un taxista porta gratis cada dia
quatre germans de Pulpí (Almeria)
a l’escola –sinó haurien de caminar una
hora a peu d’anada i de tornada per
camins rurals–. Segons la llei, si els centre
escolar està a menys de 2 quilòmetres de
casa no tenen dret a transport escolar.

Un violador de menors podrà
conèixer el fill d’una víctima
Un Tribunal de Rotherham
(Anglaterra) ha concedit a un
home el dret a conèixer al fill concebut en una de les múltiples violacions i
agressions sexuals a menors per les que
està condemnat a 35 anys de presó, cosa
que ha indignat la societat anglesa.

Agressions sexuals a Barcelona:
més d’una al dia
L’Hospital Clínic, centre de referència a Barcelona en aquest tema,
atén més d’una agressió sexual al dia.
Aquest any han atès un 33 per cent més
que el passat. I el doble que el 2005. A
final d’any creuen que arribaran als 400.

Jofre Llombart
@jofrellombart

“No entenc que només hi hagi alguns
llocs reservats per a la gent gran al
transport públic. Ho haurien de ser tots!”

Montse Santo
@montsanto

“Una bata blanca és el més semblant
a un mono blau. Els metges d’atenció
primària són els manobres d’això que es
diu estar viu”

Valors comparats

85

% dels homes, segons dades de l’Enquesta
de Violència Masclista a Catalunya (2016),
consideren que clavar una bufetada
a la parella és considerat violència masclista; l’any 2010 només era el 69 per cent.

63

% dels homes, segons dades de l’Enquesta de
Violència Masclista a Catalunya (2016), consideren que controlar “on, amb qui i què fa
en cada moment” la parella és violència masclista; el 2010 només era el 41 per cent.
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Alexandria Ocasio-Cortez
una noia del Bronx
En les eleccions legislatives del 6 de novembre, aquesta noia
d’origen llatí es va convertir en la congressista més jove de la
història dels Estats Units.
Ramon Radó

Alexandria Ocasio-Cortez es tapava
la boca amb la mà mentre mirava els
resultats electorals, sense poder dissimular una cara de sorpresa enmig de
l’eufòria dels seus seguidors. Acabava
de guanyar contra pronòstic les primàries demòcrates al districte 14 de Nova
York quan se li va acostar un periodista:
“Com et sents? Pots expressar-ho en
paraules?”; “No, no puc”.
Havia nascut una estrella.
“Dones com jo no acostumen a presentar-se a les eleccions”, deia OcasioCortez en el seu anunci de campanya.
Ella mateixa n’era la prova: ara fa un
any era cambrera al bar Flats Fix, un
local de tacos i tequila de Manhattan.
Hi havia començat a treballar per
ajudar econòmicament la seva família.
El seu pare va morir de càncer el 2008,
just quan començava la crisi econòmica, i la seva mare tenia una doble jornada laboral netejant cases i conduint
un autobús escolar. Per evitar que les
desnonessin, ella feia torns eterns darrere la barra. Fins que l’hivern passat

va avisar que deixava el bar per fer el salt a
la política i enfrontar-se a un congressista
amb dues dècades al càrrec i un pressupost
que multiplicava per 10 el d’ella.
I ho va fer amb una campanya en què
ella era el missatge. La filla d’una família
bilingüe de classe treballadora, de mare
nascuda a Puerto Rico i pare del sud del
Bronx, que cada dia havia de fer un trajecte de 40 minuts fins a l’escola. Algú
que, després de graduar-se en Economia
i Relacions Internacionals a la universitat,
va tornar al Bronx per treballar com a educadora i fent dinamització de la comunitat.
Finançada a través de petites donacions
de menys de 200 dòlars, la seva campanya es va basar en anar de porta a porta parlant d’immigració, sanitat pública i matrícules universitàries. Preguntant-se si podia
representar la gent del barri algú que no
viu als mateixos carrers, no porta els fills a
les mateixes escoles, que no beu la mateixa
aigua ni respira el mateix aire.
Després de la sorprenent victòria del
juny, no va sobtar a ningú que, quatre
mesos més tard, guanyés al seu districte
amb un 78 per cent dels vots. Amb 29
anys, aquesta socialista millenial es va convertir en la congressista més jove de la his-

La seva campanya
es va basar en parlar
d’immigració, sanitat i
matrícules universitàries
tòria dels Estats Units.
En ser escollida, va prometre portar
a Washington un canvi “generacional,
racial i ideològic”. No ho tindrà fàcil.
Per començar, fins que prengui possessió de l’escó i cobri el primer sou, s’ha
d’ajustar el cinturó per poder pagar el
lloguer d’un apartament.
Dona, de classe baixa i d’ètnia minoritzada, les tres voltes rebel d’OcasioCortez l’han convertida en un símbol
de la nova esquerra americana. 
Ramon Radó és periodista / @ramon_rado

El valor de la paraula

“Créixer en una
guerra suposa una
càrrega de per vida”
Omid Nouripour, polític alemany
Dw.com, 30 de novembre de 2018

Redacció

La vida d’Omid Nouripour és exemplar per
a tots els immigrants i refugiats que en aquest
moment acull Alemanya. Va arribar al país als
tretze anys com a refugiat de l’Iran i avui és
diputat d’Els Verds/Aliança 90 al Bundestag.
En aquesta entrevista explica que va començar a comprometre’s políticament perquè
va tenir la sensació que per molt que s’integrés i intentés adaptar-se “sempre seria una
mica estranger”. Bo i així, defensa el model
d’integració alemany: “Encara que alguns

volen desprestigiar-lo, la integració a Alemanya no és un fracàs”. Ara bé, malgrat han
passat els anys, no oblida el seu passat: “Créixer en una guerra suposa una càrrega de per
vida”. I ho explica amb una anècdota: “Quan
va néixer el meu fill la meva dona volia posar
el seu llit sota una finestra perquè allà hi passava aire fresc, jo m’hi vaig negar rotundament. Les discussions van ser tenses. I només
després vaig comprendre que havia passat
la meva infantesa en un país en guerra, on
els vidres de les cases estaven protegits amb
cinta adhesiva perquè no s’esmicolessin amb
l’ona expansiva de les bombes”. 
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La màquina d’escriure

Revolucions que fan gràcia
Joan Salicrú

“Passeu, és gratuït”. Són passades les
dotze de la nit del primer dilluns de
desembre i un gillet jaune –un jove que
bé podria ser estudiant o pagès, habillat
amb l’armilla groga que identifica els promotors d’aquesta revolta– anima a passar
sense por el darrer peatge francès abans de
la frontera, que té la barrera aixecada.
A Tolosa de Llenguadoc, 36 hores
abans, hem pogut veure amb tota naturalitat crema de contenidors i de marquesines, llambordes aixecades del terra –una
ressonància del Maig del 68–, corredisses
de joves estudiants, i hem notat la flaire
dels gasos lacrimògens. França crema,
diuen els diaris. Però ho fa amb una certa
normalitat, com si tampoc fos res de l’altre món. Això, venint de Catalunya i de
les exquisitament pacífiques manifestacions independentistes de les darreres set
diades, realment és sorprenent. Un cert
nivell de violència sembla perfectament
metabolitzada en la societat francesa.
De fet, contrasta la contundència de
les accions a les ciutats amb l’actitud
dels propis gillet jaunes: els que ens hem
trobat de pujada semblava que participessin d’una mena de campanya de solidaritat, bevent cafè i rient a peu d’autopista.
Els que no reien gens, òbviament, eren els

En quin món vivim

Bolsonaro
Francesc Raventós

El candidat conservador populista ultraliberal Jair Bolsonaro ha guanyat les eleccions al Brasil. Es un pas més en el creixement del conservadorisme, el populisme i
l’extrema dreta al món, tendència que ha de
ser un motiu de greu preocupació. Per què
està creixent el populisme? Per què perd
adeptes la democràcia? Per molts ciutadans
sembla que el populisme sigui més atractiu.
Els populismes són molt diversos i no tots
comparteixen el mateix ideari, però hi ha
uns certs trets comuns: l’ultra nacionalisme,

J.S.

Ens fan gràcia, les
revolucions, des de fora.
Però sovint en coneixem molt
poc les motivacions reals
conductors dels camions aturats al pont
de l’autopista, als quals impedien introduir mercaderies a França...
Llegeixo als diaris francesos que es
consideren les mobilitzacions més rellevants al país des del Maig del 68, del qual
es compleixen cinquanta anys. No sé pas
si és una valoració massa grandiloqüent
tenint en compte l’afició dels francesos a
manifestar-se i a convocar vagues, com ens
recorda Jordi Ferrerons a Gracias, Francia.
Un gillet jaune. Un estri quotidià que
canvia de funció i passa a ser un identi-

la xenofòbia, el racisme o en el cas d’Europa
l’antieuropeisme, però cada un posa èmfasis
en temes específics. Uns són més populistes,
altres radicals antisistema.
Trump als EUA es va basar en el conservadorisme més excloent, la por a la deslocalització i la immigració que amenaçava
els llocs de treball. Bolsonaro al Brasil ha
sabut capitalitzar el cansament i la indignació dels brasilers per la mala situació de
l’economia, la inseguretat i la corrupció
vinculada al partit d’esquerra que governava. A Europa la immigració és un punt
molt calent. Podríem resumir-ho afirmant
que la base socials del populisme són en bona
part els “perdedors” de la globalització, però
també els indignats per la creixent desigualtat social, l’enorme corrupció, l’allunyament
dels partits polítics dels problemes reals de

ficador. Com “La revolució dels paraigües”, a Hong-Kong. Una vegada més,
un absurd papanatisme fa que, a priori,
sense saber massa cosa d’aquella realitat
concreta, ens faci gràcia la petita revolució que veiem per la tele durant uns dies.
Ens encanta l’historieta de còmic, de bons
i dolents, d’herois lluitadors de causes perdudes contra malèvols policies que els dispersen que ens ofereixen els telenotícies a
l’hora de dinar. Informació que juga a ficcionar-se i que, gràcies a això, triomfa.
Vistes des de fora, ens fan gràcia, les
revolucions. Però poques vegades coneixem els motius profunds d’aquestes
seqüències –i per tant si són plantejaments
d’equitat, de solidaritat... o completament
a l’inrevés–, perquè això implicaria llegir,
aprofundir, valorar pros i contres... En
canvi, deixem que ens envaeixi una certa
superficialitat i comprem sense reserves
qualsevol moviment popular, espontani,
contestatari... sense intentar analitzar si és
reaccionari o no, per exemple. Si és que el
convé a una societat o no.
Som així. Periòdicament necessitem
satisfer el desig de revolta contra el sistema. És l’herència més palpable del Maig
del 68, que els francesos pateixen com
ningú. Però nosaltres també. Estaria bé
que ho comencéssim a tenir en compte. I
actuar en conseqüència. 
Joan Salicrú és periodista / @joansalicru

la gent, el temor a les noves tecnologies, a
la immigració i al canvi cultural. Tot plegat
ha portat a un ultranacionalisme i a aixecar
fronteres. Per recuperar la identificació dels
ciutadans amb la democràcia i el valors que
aquesta aporta s’ha de fer que els discursos
polítics vagin acompanyats d’accions reals
que corregeixin, entre altres, la precària situació dels perdedors. Cal lluitar contra la desigualtat social, castigar la corrupció, frenar
la globalització salvatge, distribuir millor els
beneficis del creixement econòmic i impulsar
l’educació, la cultura i oferir oportunitats per
a tots. I no s’ha d’oblidar la importància dels
sentiments de les persones. Encara hi som a
temps, però cal actuar amb voluntat política i accions decidides per poder recuperar la confiança ciutadana. 
Francesc Raventós és economista / @raventosf
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Valors

Geografies

Marges

H0rrors i errors
de la Gran Guerra

En record
de Lluís
Duch

Joan Catà

Cent anys del final de la Gran Guerra, és a
dir, de la primera Guerra Mundial. Europa
no podia passar-ho per alt. No podia deixar
de rememorar els horrors de la confrontació bèl·lica i de l’armistici. La commemoració, però, ha deixat obertes massa incògnites inquietants. El president francès,
Emmanuel Macron, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, es van reunir als boscos
de Compiègne, a uns 90 quilòmetres de
París, en la rèplica del vagó de tren on Alemanya va capitular davant de França el 1918
però també on, justament, Hitler va obligar
els francesos a acceptar l’ocupació el 1940.
Macron i Merkel es van donar la mà en un
gest d’amistat que l’enllaça amb la històrica
trobada entre François Mitterrand i Helmut
Kohl al camp de batalla de Verdum el 1984.
Molt més que un símbol. La reconciliació
entre França i Alemanya va ser el fonament
sobre el que s’ha edificat la Unió Europea i
encara és avui n’és l’autèntic cor. Aquest missatge de pau no ha pogut impedir que, més
enllà de la fotografia, es parlés molt més en
aquesta commemoració de la necessitat de
noves despeses militars i de nous exèrcits
que de la pau i la negociació. No cal plantejar-se la utopia d’un món sense armes però
que ni quan s’ha de parlar de pau es deixi de
parlar d’armes o fins i tot hi hagi qui, com el
president nord-americà Donald Trump, faci
ostentació deliberada de no voler parlar-ne,
és més que inquietant.
A mi la commemoració m’ha agafat llegint la novel·la Au revoir là-haut (Ens veurem
allà dalt, Bromera 2014) de l’escriptor francès Pierre Lemaitre, guardonada amb el
premi Goncourt, convertida en un autèntic fenomen editorial a França amb mig
milió llarg d’exemplars venuts i editada en
una vintena d’idiomes. La narració arrenca,
justament, uns dies abans de l’armistici amb
una absurda ofensiva militar d’última hora
d’una unitat francesa. El seu tinent i dos dels
seus soldats són els protagonistes d’aquesta
crònica apassionant d’una societat desfeta
per un dels més cruels invents de l’home:
la guerra. Un elogi vibrant de la capaci-

tat de supervivència de l’ésser humà, un
drama psicològic sense herois i sense màrtirs, un atrevit relat d’aventures immers en
els anys de la postguerra i, al meu entendre,
sobretot un al·legat antibel·licista. No exalta
l’èpica de la guerra, ni les gestes bèl·liques
del front, sinó que retrata les misèries i els
turments que ha d’arrossegar durant molts
anys el poble que la viu i la pateix. Atzars del
calendari o no, era una novel·la adient per
aquests dies.
Desconec, com és natural, si Macron,
Merkel, Trump, Putin i companyia, els que
es van fer la fotografia a l’Arc de Triomf a
París per commemorar el final de la 1a
Guerra Mundial, l’han llegit. Potser no
youtube

La reconciliació entre
França i Alemanya va ser el
fonament sobre el que s’ha
edificat la Unió Europea
tenen temps en les seves atapeïdes agendes.
A mi m’ha semblat un exercici recomanable
per rememorar-lo.
Quan estudiava batxillerat la història d’Europa o les guerres mundials eren
aquell apartat del temari al qual no s’hi
arribava mai. Quan tenia catorze anys vaig
tenir la sort de realitzar un viatge a París i
a Londres. Era una oportunitat per descobrir món. Durant el trajecte de l’autobús
de línia, ens vam aturar a esmorzar camí
de Calais. Davant nostre un cementiri militar immens. Les creus arribaven ben bé fins
a l’horitzó. El resultat d’una gran guerra.
No recordo ben bé on era, però la impressió profunda d’aquell moment a Normandia
m’ha marcat per sempre. 
Joan Catà és periodista / @Joan_Cata
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Consol Prados

La mort de Lluís Duch aquesta setmana
m’ha fet recordar una conferència que
va pronunciar al Foment Mataroní farà
uns tres anys: Emparaular-nos. En recupero alguns pensaments aquí. Ens construïm des de la paraula i el significat de
les paraules. Les paraules constitueixen la nostra forma d’habitar i habitar
com a ser. Sempre he trobat que habitar és un verb profund, transcendent,
ple de continguts. Com ser-hi, ocupar,
tenir, allotjar, viure... de forma reiterada.
Per poder habitar construïm el nostre
temps i el nostre espai, de forma individual i de forma col·lectiva, i per tant no és
una acció estàtica, sinó un procés. És per
això que és un verb i no un substantiu. En
aquest sentit les paraules i la transmissió
d’aquestes esdevé necessària imprescindible, a través de les entitats d’acollida,
com deia Duch. L’escola, la família, les
amistats, la ciutat, el sistema de valors...
són estructures que articulen criteris. Al
mateix temps, són espais formats per nosaltres mateixos. Quines paraules per a un
món i un temps que es mou tant ràpid?
Això també em porta a pensar en la
banalització actual d’alguns conceptes,
utilitzats tan a la lleugera, en la política,
en els mitjans de comunicació, en eslògans zàpping. Segur que cadascú podeu
trobar exemples. És el que Duch anomenava una crisis gramatical, la dels processos de transmissió.
I, davant la paraula, també el silenci.
Quanta necessitat de silenci que tenim.
Serà per això que pràctiques com el
mindfulness es posen de moda? El recolliment propi és també una construcció de l’habitar. Orient i Occident, tan
complementaris. Per on neix i s’aixeca
el sol, i per on declina i es pon.
Una cosa ha anat portant a una altra en
aquest article. Probablement és perquè
habitar també és una recerca, tant de
paraules com de silencis. 
Consol Prados és sociòloga /
consolprados
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Gran angular

Contravalors

‘Homo
Deus’?

Donar
importància
a “allò petit”

Miquel Urmeneta

Tecnologia i joventut. És un còctel que ens
fascina. Un exemple va ser el 15M de 2011.
Semblava l’inici d’una nova era: la plaça de
Tahir, la plaça del Sol, la plaça de Catalunya, Wall Street… Era un moviment d’alliberament vehiculat a través de Twitter i etiquetes com #SpanishRevolution (qui se’n
recorda?) integrat majoritàriament per
joves. Els humans som així: tenim esperances, que de vegades acaben per a no complir-se. ‘Errare humanum est’.
Un cas paral·lel tot i que diferent el
trobem en el moviment transhumanista,
que vol exprimir totes les potencialitats
de la tecnologia per tal d’oferir superlongevitat, superintel·ligència i superbenestar. La idea és la mateixa: eliminar l’envelliment a través de la tecnologia. En aquest
cas, l’emancipació és total i -a més- s’afegeix com a novetat el poder de controlar
el futur. El que es proposa és que l’ésser
humà arribi a ser artífex de la seva pròpia
evolució. La seducció és màxima. Ara bé,
aconseguirà els seus objectius aquesta reedició del mite de Prometeu?
Pel que sé, darrera d’aquest moviment
hi ha científics de primera línia. No seré
pas jo qui els discuteixi: els meus coneixements sobre ciències empíriques són realment bàsics. Si m’atreveixo a escriure és per
a parlar de la narrativa que dona suport la
comunicació (i el màrqueting) d’aquestes
propostes. La superintel·ligència, per exemple. Avui en dia ja tenim accés al coneixement il·limitat d’Internet. Amb els avenços tècnics, se suposa que el nostre cervell
estarà directament connectat al sistema.
Això vol dir que serem savis ‘automàticament’? És el mateix conèixer que poder
accedir a dades?
Així, veiem que podem estar perdent
certs matisos. En el cas del debat sobre el
transhumanisme -que hem de dir que no
n’hi ha gaire tot i la seva rellevància- els significats de les paraules són clau perquè està
en joc la comprensió profunda de nosaltres
mateixos. Això passa quan es parla de les
persones que guarden el seu cos amb tèc-

niques criogèniques amb l’esperança de
poder tornar a la vida quan la ciència haurà
avançat suficient. Què vol dir ‘tornar a la
vida’?
Sembla que darrere d’aquesta promesa
de ‘resurrecció’ hi hauria una solució molt
més senzilla: traspassar els nostres records
a un altre ésser. Certament la memòria és
un tret important i és el que feia que els
replicants de Blade runner es pensessin que
eren humans. Tanmateix, aquesta via té un
regust mecanicista i simplificador: també
som humans per allò que oblidem, per
exemple. I aquí rau el problema. Potser després de tants anys d’evolució i avanços de
Gerd Altmann

No som capaços de recordar
el més bàsic, el més nuclear:
hem perdut la memòria
profunda de qui som
les nostres civilitzacions no som capaços de
recordar el més bàsic, el més nuclear. Hem
perdut la memòria profunda de qui som.
Penso que no tenim la resposta que desveli el gran misteri de la condició humana.
Ara bé, reconèixer la pròpia ignorància
(que no es curarà amb la superintel·ligència
transhumanista) ja és una mostra de veritable saviesa. Tampoc sabem si mai es faran
realitat les promeses del transhumanisme,
tot i que veiem que el llenguatge que fa
servir aquest moviment pot conduir a l’engany. Sí podem dir una cosa: al capdavall, el
transhumanisme és un quelcom molt humà.
És l’última formulació de les històries que
ens expliquem des de la nit dels temps. Històries que són somnis d’un futur millor. 
Miquel Urmeneta és periodista i professor
universitari / @miquel_urmeneta

Xavier Manté

En fullejar l’Agenda Llatinoamericana
2019 em va venir a la ment la frase que
és el títol del llibre de l’economista E.F.
Schumacher Small is Beautiful que presenta
arguments eminentment lògics per construir les nostres relacions econòmiques
en funció de les necessitats de les comunitats i no de les grans corporacions internacionals. Per vintena vegada vam presentar
en societat la citada Agenda que enguany
agafa un tema nou i marxa dels camins fins
ara recorreguts que eren les grans Causes
i les grans Utopies (la democratització, la
igualtat de gènere, la fam, la globalització,
el medi ambient...), per donar importància a “allò petit” que cada un de nosaltres viu i té al seu abast. En Joan Surroca
desmenteix de ple allò de “no hi ha res a
fer” i ens situa a nostra quotidianitat: “El
meu paper no és ni transformar el món ni
l’home. No tinc suficients virtuts ni llums
per fer-ho. Però sí que és el de servir, des
del meu lloc, alguns valors sense els quals
el món, fins i tot transformat, no valdria
la pena ser viscut”. Enguany, l’Agenda
ens porta a reflexionar sobre què podem
canviar en la nostra vida per mantenir la
coherència en la lluita per la creació d’un
món més just. Els impulsors de l’Agenda,
el bisbe Pere Casaldàliga i el claretià José
Maria Vigil, aquesta vegada aposten per
les experiències personals i privades:
“Apuntant només cap allò macro, allò
políticament eficaç, allò estructuralment
transformador... hem deixat sovint fora
del nostre compromís les coses petites, els
petits, les persones desvalgudes, els que
no compten per les estadístiques socioeconòmiques, les víctimes, els ancians, els
marginats, els que carreguen més vulnerabilitat o, simplement, els afers de la nostra
vida personal i familiar”.
L’Agenda Llatinoamericana conté
cinquanta articles de pensadors de banda
i banda de l’Atlàntic compromesos en
la lluita per aquest altre món possible i
necessari. Llegim-la. 
Xavier Manté és enginyer

Passant revista

Valors

Generem solucions

Amb dorsal

Gestió intel·ligent
de les elits

De l’esport
a la crisi
d’Estat

Xavier Serra

Començo a ser “populicida” perquè, dels dos
principals perills per a un règim democràtic, el “populisme” pot ser tan o més perillós
que l’“elitisme”, per molt que els “selectes”
puguin ser corruptes. La parauleta en qüestió prové de ‘Gracchus’ Babeuf (pseudònim
de François Noël Babeuf). Babeuf va defensar
la necessitat d’una “insurrecció pacífica” tot
i que el seu ideari igualitari el va dur a promoure mesures dràstiques (suprimir la propietat individual, col·lectivitzar la terra, etc.).
Aquest idealista pretenia “la perfecta igualtat” i “el benestar comú”, però no va mesurar
prou bé el poder de les elits fàctiques.
Acceptem dos fets: el poder està sempre
en mans dels qui efectivament el posseeixen,
tot i que jo també m’adono que “les elits són
mediocres” (Rancière). Se sap que els millors
alumnes de les Grandes Écoles franceses
acaben sent sovint només professors ordinaris
o enginyers discrets i que, en canvi, força dels
mediocres en aquells centres de formació
accedeixen al poder i als honors en diferents
camps. A més, cal distingir dues concepcions d’“elit”: a) els millors en cada àmbit, els
quals no formen societat ni “existeixen” com
a tal “grup elitista” sinó senzillament com
una col·lecció o equip ideal (el millor matemàtic, cuiner, futbolista, pallasso..); i b) els
qui governen i exploten els altres: una classe
dominant que -tot i no tenir excel·lència que
fonamenti el seu domini- es protegeix mútuament. Per això, Michel Onfray ha escrit fa
poc que “no tenim necessitat d’una aristocràcia constituïda per cap elit perquè són oligarquies, el contrari de la democràcia”. I jo hi
afegeixo els peperos, els banquers, els de l’Arrimadas o els youtubers, grupuscles que manipulen als addictes a la teleporqueria. A la història del pensament trobem certs contrastos en
relació als privilegiats. Per exemple, a) segons
els diners: a Aristòtil li repugnaven els rics oligarques, creadors d’un règim polític pervers,
servidors dels seus propis mesquins interessos; i, en canvi, a Guizot li semblava que la
riquesa i la capacitat per governar van de
la mà: proposa un sufragi censatari dels qui
paguen més impostos, garantia de vots asse-

nyats; o bé, b) segons el poder polític: Rousseau rebutja un poder aliè a la voluntat popular (electes de curta durada i sense beneficis
privats), contra la proposta de Montesquieu,
per a qui la massa ha de ser guiada i il·
luminada per l’excel·lència d’alguns selectes; i
finament, c) segons el talent: la contraposició
es donaria aquí entre Plató, ell mateix noble,
que proclama l’aristocràcia del pensament,
el govern en mans dels filòsofs i, en sentit
oposat, Proudhon que defensa una república
“sense rei ni patró”. Segons com ho miris,
qualsevol pot ser excel·lent: no hi ha numerus
clausus ni “places exhaurides”: cap llei natural determina que les elits siguin hereditàries.

Qualsevol pot ser
excel·lent, cap llei natural
determina que les elits
siguin hereditàries
Suggereixo dues solucions: a) apliquem el
neoliberalisme però no pas contra els pobres
sinó als “nobles”: claredat, amb concurrència oberta, lliure circulació, transparència
de la informació. Em pregunto la raó per la
qual ni els inspectors fiscals, ni la premsa, ni
la fiscalia gosen desemmascarar els tripijocs
i els “falsos màsters” dels poderosos: ¿volen
el seu tros de pastís, ser admesos a la “secta
elitista”?; i b) exposem l’anomenada “paràbola de Saint-Simon” que permet criticar
els ricatxons no pas per les seves possessions
sinó per llur improductivitat social. Cal fer
neteja tan de populistes com d’“elits podrides”, però no cediran fàcilment, ho tenen tot
a perdre. Però la gent normal -excel·lents o
no- ho tenim tot a guanyar. 

Xavier Serra és Professor de Filosofia a l’Institut Carles Rahola (Girona) / @xserra
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Manel Bosch

L’esport és font de tota mena de reaccions. Qualsevol aficionat a una disciplina
n’és també un tècnic més o menys frustrat.
Molts es preocupen i s’exclamen. Parlen
del seu equip com si d’una qüestió vital
es tractés. Més enllà d’ocupar el nostre
temps lliure, l’esport també té molta facilitat per hibridar-se i ser present en altres
àmbits. En les societats occidentals és
l’element ‘pop’ per excel·lència. L’esport
és comprensible, exportable, apte per a
tota mena de condicions culturals i econòmiques. Per això és difícil no fer-ne ús
i mirar de treure’n partit. Els interessos
econòmics i polítics en són una característica més. El que ja no és tant habitual
és que el seu ressò degeneri en topada
diplomàtica. És a dir, que dos o més estats
entrin en litigi arran d’un acte esportiu. Recentment, però, n’hem tingut dos
exemples clars. En primer lloc el rebombori d’un partit de waterpolo, que havia
d’enfrontar a Molins de Rei la selecció
d’Israel contra la d’Espanya. L’esdeveniment havia anat apropant-se al dia de la
celebració sense fer gaire remor. De cop
i volta un moviment antisemita juntament amb la CUP va amenaçar amb boicotejar-lo. Arran del rebombori, canvi
d’ubicació i, finalment, celebració a porta
tancada. Entremig la pròpia ministra
d’esports d’Israel, Miri Reguev, va negociar amb el seu homòleg espanyol, José
Guirao, perquè el partit se celebrés amb
normalitat. Un acte sense gaire interès
esportiu havia esdevingut una problema
d’Estat(s). I també a la inversa, una decisió d’Estat, en l’àmbit de la política internacional, pot embolicar la troca de mala
manera en l’àmbit esportiu. Que li ho
diguin si no al ministeri d’exteriors espanyol i al seu comitè olímpic, que es veuran
obligats a reconèixer, amb el nas tapat, els
equips de Kosovo. De no fer-ho Espanya
no allotjarà cap més esdeveniment esportiu internacional. Temps era temps quan
jugar era només cosa de nens. 

Manel Bosch és periodista

12

Desembre de 2018

Passant revista

Cartes creuades

Democràcies
i tempestes
De: Jordi Cussó
Per: Cinto Amat
CC: 	Revista Valors
Assumpte: Democràcia
Data: 23 de novembre de 2018

Benvolgut Cinto,
Celebrem el centenari del naixement de
Raimon Panikkar. Casualment he trobat
els apunts d’una conferència que va fer:
Fonaments de la democràcia: força i feblesa.
“Que tots som iguals és un dogma feble.
Som diferents i hem de trobar un sistema
de la polis que tingui en compte la diferència, i que no ens vulgui igualar per la llei.
Si hi ha diferència econòmica, no hi pot
haver democràcia. Cal passar d’una cultura de la guerra (sentit ample) a una cultura de la Pau: un nou cultiu de l’esperit
humà que no es basa en la competitivitat
sinó en la diversitat i en el pluralisme, en
el reconeixement de la nostra contingència; és a dir, no tinc una visió absoluta que
pugui judicar a l’altre. Sistemes de pensament que són incompatibles entre sí es
necessiten entre si, malgrat no s’entenguin. No hi ha un esquema únic, unitari i
vàlid per a tothom. No podem centralitzar
cap forma de poder ni cap forma de vida”.
Encara que només són algunes frases
aïllades d’una conferència, les trobo d’una
gran actualitat. Segurament ja fa temps
que alguns autors assenyalen alguns dels
límits de les democràcies actuals i de la

importància que facin un salt qualitatiu.
Però quan vivim moments com els que viu
el nostre país és quan aquest límits es fan
més evidents i, fins i tot, provoquen que
part de la ciutadania qüestioni la legitimitat de la democràcia. Sant Ignasi deia: “En
temps de tribulació no fer mudances”. Tot
i així, necessitem canviar coses.
Quan estem al mig d’una tempesta costa
molt trobar la paraula serena i tranquil·la; tots
estem nerviosos i, la por a enfonsar-nos, fa
que acabem escridassant-nos, que vulguem
imposar els nostres criteris. I això és el que
avui veiem als parlaments. Per desgràcia és
en aquests moments quan surten els profetes de les calamitats i els messies de les solucions definitives. Si l’educació és bàsica per
viure en democràcia, tinc la sensació que
no hem estat educats per viure la democràcia en temps de tempesta. Quan tot trontolla es necessiten altres criteris, seguretats, i,
sobretot, que tothom deixi de banda la voluntat de salvar els seus interessos, partits i ideologies, per cercar el que és millor per a tots.
Hem de ser capaços d’anar tots junts i encarar
amb fermesa les ventades i els reptes de futur.
Com diria Panikkar, cal sortir de la sorra
per anar a l’Àgora, allà on es parla, es discuteix. S’han d’oferir espais de diàleg. Abans,
però, cal rescatar aquest mot, perquè avui –
igual que altres gran paraules com “democràcia”, “llibertat”, “solidaritat” o “justícia”– l’hem tornat a llençar a la sorra per
convertir-lo en el primer projectil que disparem amb el mandró del ressentiment.
Vull acabar aquesta Carta amb el punt X
d’una altra missiva, la Carta de la Pau dirigida a l’ONU: “Tots tenim el dret a pensar,
expressar-nos i agrupar-nos lliurement, respectant sempre la dignitat i els drets dels
altres. Però igualment, cada ésser humà té
el dret a viure la seva vida en aquest món de
manera coherent amb allò que sincerament
pensa. Les democràcies, doncs, han de fer un

salt qualitatiu per defensar i propiciar també,
que cada persona pugui viure d’acord amb la
seva consciència sense atemptar mai, per descomptat, a la llibertat de ningú ni provocar
danys als altres ni a un mateix”.
Insisteixo: cal fer un salt qualitatiu per
sortir de les democràcies de les majories o de
les minories i passar a una democràcia de la
pluralitat i les diferències. Cal repensar una
democràcia que té el repte de tutelar i regular la convivència dels diferents grups que
integren la societat i que tenen dret a gaudir,
amb llibertat, de la seva opció de viure.

Tinc la sensació que no hem
estat educats per viure la
democràcia en temps de
tempesta
Les democràcies han de
defensar que cada persona
pugui viure d’acord
amb la seva consciència
La democràcia ha de fer possible que els
individus i els grups puguin fer realitat la seva
pròpia història, així com viure els costums
i valors en què reconeixen la seva identitat.
Cal repensar-ho entre tots, perquè aquest
salt qualitatiu no es caracteritza per un sol
projecte sinó per les diferents tradicions que
configuren el moment present i que fan possible que cada individu o grup es reconegui
formant part d’una cultura plural. La democràcia ha de ser un espai d’institucions, una
plaça on es troben les diferents opcions polítiques, culturals, religioses, i on es generen els
diàlegs que fan possible que els individus i els
grups caminem per assolir l’ideal de la pau.
Una forta abraçada. 
Jordi Cussó és capellà i economista
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Benvolgut Jordi
Contesto la teva carta en un moment en
què a casa nostra estem passant per la tempesta local de les vagues de metges, professors, estudiants, bombers i funcionaris. És
com si l’allau de la problemàtica real vingués a reclamar als gestors de la nostra
democràcia que s’han de cuidar dels interessos presents de les persones abans de discutir sobre hipotètics futurs. Parles del respecte a la diversitat perquè els individus i
els grups puguin fer realitat la seva pròpia
història. Hi estic d’acord, perquè aquesta és
la tensió que travessa els límits de les nostres democràcies els últims temps. Però
hi afegiria que juntament amb la necessitat de reconeixement de la pluralitat i les
diferències cal tenir en compte la necessitat de redistribució dels mitjans de què disposem per limitar les desigualtats i mantenir i crear noves oportunitats. Aquesta és la
reivindicació de fons de la vaga de metges,
que no reclamen tant un augment salarial,
com una millora de les condicions de prestació del servei públic.
La dialèctica entre la teoria de la democràcia perfecta i els seus límits posa de relleu
la conveniència de buscar en cada moment
les solucions més útils. Ho subratllava des del
seu ferri pragmatisme social i polític el pensador Isaiah Berlin, quan parlant de les il·
lusions que se’ns desperten anant a l’encalç
d’un ideal, sostenia que les solucions utilitàries de vegades són errònies però sovint són
beneficioses. El millor que es pot fer com a
norma general, deia, és mantenir un equilibri precari que impedirà que es plantegin
situacions desesperades, eleccions intolerables: aquest és el primer requisit per a una
societat decent, una societat a la qual sempre
podem aspirar, d’acord amb l’abast limitat
del nostre coneixement i de la nostra comprensió imperfecta dels individus i de la societat. És molt necessària una certa humilitat

en aquests aspectes. No em resisteixo a introduir en la nostra reflexió unes notes de realisme, no d’escepticisme, de la mà del mateix
Berlin: “El que queda clar és que els valors
poden xocar i és per aquesta raó que les civilitzacions són incompatibles, i que poden ser
incompatibles entre cultures i entre grups
de la mateixa cultura… La idea d’una totalitat perfecta, la solució definitiva en què coexisteixen totes les coses bones, em sembla
no només inassolible sinó conceptualment
incoherent; no sé què significa una harmonia d’aquesta mena… Hi ha alguns grans béns
que no poden viure plegats, estem destinats
a escollir i cada elecció pot representar una
pèrdua irreparable”.
Baixant al terreny de la política, el professor Daniel Innerarity (La política en tiempos
de indignación) sosté que, en el fons, la il·lusió
d’una societat autogovernada sense mediacions institucionals i jurídiques es distingeix molt poc del mite de l’autorregulació
dels mercats, perquè ambdós extrems comparteixen la mateixa ideologia antipolítica i
antiinstitucional. L’eficàcia immediata de la
voluntat popular, recorda Innerarity, només
es pot aconseguir en termes negatius i antipolítics: “La societat ja no està estructurada
pel dret i la política sinó pel sentiment i les

En la nostra democràcia
representativa, un vot
atorgat significa més
d’una voluntat
Ara fóra necessari que
l’art de la política dels
representants conduís a
un govern d’unitat

Raimon Panikkar (Barcelona, 1918-Tavertet, 2010).
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conviccions”. Si hem de tenir present que la
societat a casa nostra també ha de ser estructurada pel dret i la política, sorprèn comprovar com el progrés enverinat del mecanisme
d’acció-reacció (com si el Govern central i
el nucli dirigent dels nostres representants a
Catalunya s’haguessin posat d’acord) ens ha
portat a aquest present en què les dues parts
en conflicte, surfejant els interessos generals,
ens fan creure que ja han guanyat.
Els qui ja hem perdut som la major part
dels catalans, tinguem les preferències que
tinguem. Mai el ciutadà havia hagut de fer
front a una situació políticament tan grotesca. Només hi puc trobar un punt d’expectativa positiva: la majoria de ciutadans,
encara que es repeteixin els blocs que semblen insuperables, no estan a favor de les
posicions tancades del partit que trien, ni
poden admetre que la conseqüència del
seu vot ha de ser només aquest govern o cap
altre, que és tant com traslladar temeràriament a les posicions prèvies de manca irreversible de diàleg el sentit del vot de cada
ciutadà que majoritàriament pot no ser
tan exclusivista. En la nostra democràcia
representativa, un vot atorgat significa més
d’una voluntat. És la grandesa i la debilitat
d’aquesta democràcia limitada, els dirigents
de la qual han de demostrar que saben valorar i interpretar. Per acollir la voluntat transversal dels ciutadans en les actuals circumstàncies penso que ara més que mai seria
necessari que l’art de fer política dels representants conduís a un govern d’unitat, cedint
cada part els propis maximalismes i aportant
raons i projectes que les altres parts també
tinguin raons per acceptar. Qui podria discutir un govern que comptés amb més d’un
centenar de parlamentaris, centrat en un
mínim espai comú? 

Cinto Amat és advocat
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La Cura

“Tenir una cura no és una
professió, sinó una actitud
humana, necessària per a
l’existència. Una actitud,
que tampoc es desenvolupa
vinculada de forma
exclusiva a cap gènere”

—Editorial

un nou
model de
societat

U

na de les imatges més simbòliques d’aquestes festes
nadalenques és el naixement: uns pares que vetllen
un nadó que reposa en una menjadora. Una escena
que podríem vincular a la cura, perquè aquest valor
–l’acció de vetllar pel bé o pel bon estat d’algú o
d’alguna cosa– generalment es vincula als moments
de vulnerabilitat i de fragilitat humana per manca de salut o autonomia, com són la infantesa o la vellesa. I, en conseqüència, també relacionem la cura a un tipus concret de professionals: aquells que estan
vinculats a l’àmbit sanitari.
Però l’home té necessitat de cura al llarg de tota la seva vida, no
solament en els períodes de màxima feblesa. Els pares han de cuidar
dels fills durant pràcticament tota la seva existència. Un empresari
ha de cuidar dels seus treballadors si vol conservar-los i mantenir
la producció. Un mestre ha de cuidar dels seus alumnes si espera
que aquests tinguin bons resultats educatius. Els exemples poden ser
múltiples. Tothom, en qualsevol instant de la vida, té la necessitat
de ser cuidat. I això dóna una dimensió molt més gran a aquest mot,
sovint infravalorat.
Però la cura no solament és rebuda, la cura també s’ofereix. En
aquesta societat, tots som cuidats i cuidadors. Fins i tot existeix l’autocura: si tenim cura dels altres, perquè no tenim cura de nosaltres
mateixos? Una condició necessària si es vol exercir amb solvència
la primera de les tasques. La psicòloga nord-americana Carol Gilligan assegura que el major grau de desenvolupament moral s’assoleix
quan la persona troba l’equilibri entre la cura de si mateixa i la cura
de les persones del seu entorn.
Per tant, tenir una cura no és una professió, sinó una actitud
humana, necessària per a l’existència. Una actitud, que tampoc es
desenvolupa vinculada de forma exclusiva a cap gènere. Encara
que tradicionalment les tasques de cura han estat portades a terme
per les dones, no són exclusives d’elles. Les dones no tenen una
predisposició biològicament predeterminada per a la cura; en tot
cas, la seva predisposició és conseqüència de l’aprenentatge que
tradicionalment la societat patriarcal els ha atorgat.
Per tot això, l’anomenada ètica de la cura, sistema que propugna que la cura i no el capital sigui l’eix de la societat actual, ha
entrat amb força com a proposta de canvi de model. Una alternativa viable que des d’aquesta publicació volem donar a conèixer i
reivindicar. 

Valors

‘Dibuixant sobre el tema’ —Toni Batllori
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L’entrevista
Ester Busquets, professora de la UVic

Amb aquesta professora d’Ètica de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic
i Coordinadora de la Càtedra de Bioètica de la Fundació Grifols analitzem el concepte d’ètica
de la cura i les seves possibles aplicacions.

“la cura hauria
de ser el centre
del sistema”
SERGIO RUIZ

Monogràfic
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Abordem l’Ester Busquets, doctora en
filosofia i diplomada en infermeria, a la
sortida d’una formació que acaba de fer a
l’equip educatiu d’una fundació que treballa amb persones amb discapacitats.
Generalment associem la cura a unes professions vinculades a l’àmbit sanitari.
Això és un error?
L’àmbit sanitari ha fet de la cura el centre
de la seva activitat, però això no vol dir
que en altres àmbits no hi sigui ben present. La cura és quelcom necessari per a la
vida; hi ha cura on hi ha vida. Per exemple,
sense actituds de cura la vida familiar no
podria desenvolupar-se. Una mare cuida
els pares, cuida la mare, cuida els fills... Les
parelles es cuiden entre elles. La cura és
una cosa molt extensa, però l’àmbit sanitari l’ha fet visible en el seu dia a dia.
Per tant, la cura seria una qüestió existencial de l’ésser humà.
Des que naixem fins que morim vivim
rebent cures o proporcionant cures. La
nostra història es desenvolupa sempre en
el context de la cura. I això passa sempre,
no exclusivament en els períodes de
màxima vulnerabilitat, com són l’inici i el
final de la vida o en moments de malaltia.
Si ens hi fixem, a diferència dels animals,
les persones som molt més dependents.
Per exemple, necessitem un any per alimentar-nos i posar-nos drets. Per això,
insisteixo, en situacions de vulnerabilitat és molt clar que necessitem que els
altres ens cuidin. Però no hi ha desenvolupament humà sense cura. En tot moment
necessitem sentir-nos estimats, respectats... En tot moment de la vida rebem cura
i proporcionem cura.
És més fàcil oferir cura que rebre’n? Ens
costa acceptar que hem de ser cuidats?
Això depèn dels moments. Per exemple,
els infants busquen la cura. L’acceptació
de la cura esdevé especialment difícil
quan hi ha una pèrdua de mancances per
part de la persona que ha de rebre aquesta
cura, ja sigui un malalt o una persona
gran. La persona que perd autonomia ha
de viure un procés d’acceptació de la seva
pròpia vulnerabilitat vinculat a la cura.
L’ètica de la cura és aplicable arreu?
Sí, i tant! En una escola un mestre hauria

d’aplicar la teoria de l’ètica de la cura. Si
un professor no cuida els seus alumnes
és impossible que tingui resultats educatius. També es pot aplicar a l’àmbit de
l’empresa. Una persona que fa una cosa
bé vol ser valorada. Apreciar el treball és
una forma de cuidar els treballadors. Una
empresa que cuida els seus treballadors
guanya en rendiment, en benestar, en felicitat... Per tot això, en aquests moments,
es demana que les democràcies posin al
centre de la política l’ètica de la cura.
Una ètica completament tranversal.
Sí, sens dubte. La teorització de l’ètica de
la cura va néixer als anys setanta de mans
de Carol Gilligan, quan va publicar el llibre
Una veu diferent. Aleshores aquest discurs
va ser molt ben acollit pels moviments
feministes i per l’àmbit sanitari, però ara
l’hauria d’agafar tothom perquè és transversal. La cura ja no és una qüestió d’àmbits (sanitari, escolar, empresarial...) sinó
d’organització social. Les polítiques socials han de posar al centre de la seva activitat la cura. Que és una activitat que
possibilita, com diu John Tronto, que
puguem viure al món de la millor manera
possible. I això no té límits.
Per què aquest concepte es recupera en
els anys setanta i evoluciona fins ara?
És precisament en el segle XX quan el feminisme posa en l’àmbit públic una dimensió
que fins aleshores s’havia mantingut en
l’àmbit privat. El feminisme parla fins i tot
de “l’economia de les cures”. Asseguren
que cal canviar el model neoliberal. El
centre del sistema no hauria de ser l’economia, sinó la cura, entesa com la capacitat d’atendre d’altre perquè pugui estar
en aquest món de la millor forma possible. Defensen que els humans som interdependents, estem en relació contínua, i
aquest fet genera deures de cura. Cuidar,
per tant, no és una opció, sinó una cosa
que ens devem els uns als altres perquè no
podem viure fora d’aquesta relació d’interdependència.
Per tant, la cura seria una responsabilitat...?
Sí, una responsabilitat. El feminisme fa
èmfasi en el fet que abans del segle XX
es parlava molt de drets, concepte vinculat a l’ètica de justícia, però aquesta apli-
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cació igualitària oblida dimensions molt
importants com són la cura, l’empatia, les
emocions o els sentiments. Tot això no té
lloc en l’aplicació d’un model d’ètica de la
justícia igualitària i imparcial. Aleshores,
d’una forma mal estesa, es va enfrontar el
model de la justícia basat en els drets amb
el model de l’ètica del tenir cura basat en
la responsabilitat i les emocions. Deien:
el model de la justícia és més propi dels
homes i el model de l’ètica del tenir cura
més propi de les dones. Avui, això ja s’ha
superat i els dos posicionament es consideren complementaris. De fet, encara
s’ha de fer un pas més. S’hauria de passar
del concepte de ciutadania, basat en els
drets, al concepte de cuidadania, basat en
la cura.
Cuidadania... ?
Sí. L’ideal seria definir un model social a
partir de les cures. Un canvi molt impor-

“La cura és quelcom
necessari per a la
vida, hi ha cura on hi
ha vida”
“No hi ha desenvolupament
humà sense cura. En tot
moment necessitem sentirnos estimats, respectats...”
tant. En el moment que a una persona li
dius que és un cuidadà, li remarques la responsabilitat que té com a cuidador de l’altre, i a la inversa.
Destacava que la societat basada en els
drets tenia com a principis la igualtat
i la justícia. La cura, en canvi, si tenim
en compte que un és cuidat i que l’altre cuida, no és precisament un exercici
entre iguals...
És el mateix. La cura, des del punt de vista
antropològic, també es pot vincular a la
igualtat. És veritat que en el moment de
l’exercici de la cura hi pot haver una jerarquia de poder: un ha de cuidar i un necessita ser cuidat. La igualtat en la cura està
en el fet que “jo avui cuido, però demà
necessitaré ser cuidat”. I, per tant, avui
tinc la responsabilitat de cuidar qui neces-
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sita ser cuidat, perquè com a membre
d’aquesta xarxa humana, el dia que jo
em trobi en una situació de vulnerabilitat i necessiti cures, algú me les faci a mi.
Ningú pot passar per la vida sense ser
cuidat. Tothom, en un moment o altre,
serà cuidat.
Però aquesta igualtat no sempre es compleix.
Existeix el concepte d’irresponsabilitat
privilegiada: tinc el poder de delegar una
cosa que em tocaria fer a mi, és a dir, “pago
perquè ho faci un altre”. Aleshores, la cura
es mercadeja. Tu pagues perquè una altra
persona cuidi el teu pare o la teva mare
mentre tu contribueixes al model capitalista. És la gran contradicció! Tu no deixes
de treballar per poder pagar una senyora
perquè cuidi la teva mare o pare. Una
senyora a baix cost i generalment immigrant, que al mateix temps, treballa aquí
perquè no pot cuidar els fills i pares que té
a 14.000 quilòmetres de distància.
Per tant, la cura també perverteix la societat...
No, la cura no perverteix la societat, sinó
el model neocapitalista que no posa al
centre de la vida política la cura. El model
actual aposta per horaris laborals que no
permeten cuidar, per processos de dol
curts que no permeten cosir ferides... La
nostra societat té en el seu centre la productivitat, no la cura. I, en aquest context,
és impossible cuidar pares, fills, amics, etc.
Per això, avui són tan importants debats
com el de la conciliació entre el treball i la
vida familiar.
En un món cada vegada més liberal i individualitzat, és realment una demanda la
cura o ja ens va bé poder delegar aquesta
responsabilitat en cangurs, residències
d’avis... mentre nosaltres ens realitzem
professionalment? És a dir, estem disposats a ser cuidadors?
Crec que la consciència se sent, però manquen els instruments per saber com posar
la cura en el centre de les polítiques i de
la pròpia societat. Avui, per exemple, les
persones que renuncien a l’èxit professional per cuidar els fills o els pares poden ser
mal vistes socialment. En general, però,
és cert que no donem prou valor a la cura

i la deleguem. I això té una conseqüència clara sobre els professionals d’aquest
sector: sous molt baixos i horaris molt
dilatats. I, per tant, acaben fent aquestes
feines persones amb poc recursos, que no
tenen cap altre alternativa i que no tenen
prou preparació. L’Estat del Benestar
cuida el ciutadà en algunes aspectes (pensions, educació, sanitat), però encara
faria falta més implicació. Per exemple,
actualment, la solitud genera els mateixos problemes de salut que fumar quinze
cigarretes al dia; però això es podria combatre amb una política social de cura. Si
no cuidem els entorns (posar bancs, obrir
casals d’avis, acabar amb les barreres
arquitectòniques a les ciutats...), les persones grans continuaran sentint-se soles.
Cal cuidar la persona, però també del seu
entorn social.
El feminisme abandera l’ètica de la cura i
moltes professionals del sector sanitari
més vinculades a les cures són dones. La
cura és un valor femení?
Encara costa desvincular la cura de la
dona. El debat actual és si l’ètica del tenir
cura és feminista o femenina. És veritat
que entre els homes i les dones tenen una
manera diferent de percebre, d’entendre i de viure el món, però això no és un
defecte, sinó una riquesa. Per mi, afirmar
que la cura és femenina no fa cap favor
a l’ètica del tenir cura. Particularment
defenso que l’ètica del tenir cura és vàlida
per a homes i per a dones. Que sigui una
ètica nascuda del feminisme no exclou
que els homes puguin ser grans artífex de
l’ètica del tenir cura. Igual que la medicina
s’està feminitzant, l’infermeria s’està masculinitzant. En aquest enfrontament entre
homes i dones tots hi perdem. Potser
cuidem diferent, però l’ètica és igual per
a tots.
L’adjudicació de la cura a la dona és històrica.
Sí, és una herència de la societat patriarcal. La dona sempre ha estat vinculada a l’àmbit domèstic, lloc on s’exercia
la cura abans de la seva professionalització, i l’home a l’àmbit públic. Avui, quan
en una família hi ha qüestions vinculades a la cura, sempre encara s’espera més
de la filla que del fill. Estem en una socie-

tat molt masclista i patriarcal on les dones
cuiden i han cuidat sempre des de la invisibilitat i la gratuïtat. En aquest sentit,
l’economia de les cures no proposa que les
dones deixin de cuidar, sinó que es tingui
en compte el valor de tota aquesta feina,
perquè la societat no podria sobreviure
sense gent que cuidi.
Si tenim en compte l’envelliment de la
població, l’aplicació de l’ètica de la cura
avui encara agafa més urgència social?
Abans els avis es cuidaven a casa i es
morien abans. Ara, en canvi, la gent viu
més, però no amb més qualitat de vida.
És evident que actualment els processos
d’envelliment demanen cures molt més
especialitzades. I això genera un debat
molt interessant. La societat està desti-

“Una empresa que cuida els
seus treballadors guanya
en rendiment, en benestar i
en felicitat”
“La cura possibilita que
puguem viure al món de la
millor manera possible i
això no té límits”
nant molts recursos a la cura de les persones grans a l’àmbit clínic i social, però els
fills de les persones que avui dia es troben
en procés d’envelliment i en situació de
vulnerabilitat, ja estan dient que en el
futur no voldran ser cuidats de la manera
que avui estan sent cuidats els seus pares.
Per quin motiu?
Els fills no estan disposats a viure un
procés de degeneració de deu anys com
el dels seus progenitors. No estan disposats a morir sense saber qui són. No volen
estar a càrrec d’un fill que ha de tenir
molta ajuda suplementària. No volen
estar ingressat a un centre. No volen la
cura que han vist dispensar als seus pares
o avis en situació de malaltia. Consideren
que tot això no és ni vida, ni qualitat de
vida.
És un clam de dignitat.
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SERGIO RUIZ

Assessora
en ètica
Ester Busquets és doctora en filosofia i
diplomada en infermeria. És també professora d’Ètica a la Facultat de Ciències
de la Salut i el Benestar de la Universitat
de Vic-Universitat Central de Catalunya,
Professora d’Ètica i d’Història de la
filosofia antiga i medieval a l’Institut
Superior de Ciències Religioses de Vic i
Coordinadora de la Càtedra de Bioètica
de la Fundació Grifols, des d’on promou
activitats formatives i projectes d’investigació. És membre de la Comissió
Deontològica del Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Barcelona, secretària del Comitè d’Ètica de la Recerca de la
UVic-UCC i assessora de diversos comitès d’ètica de Catalunya. Ha estat col·
laboradora de l’Institut Borja de Bioètica
(URL) i directora de la revista Bioètica &
Debat, editada per aquesta mateixa institució. Experta en l’ètica de la cura a l’obra
de l’escriptor rus Lev Tolstói. 
Ester Busquets en un moment de l’entrevista.

Sí, és una qüestió de dignitat, que al sistema li resolt molts problemes –perquè,
les cures destinades a la població envellida costen molts diners–, i això és molt
perillós!
El 2016 va presentar la teva tesi doctoral: L’ètica de tenir cura en Lev Tolstoi.
En aquest estudi analitzava les virtuts
de tenir cura. Són aplicables en tots els
àmbits?
Sí. A partir de dues pàgines del capítol
set de La mort d’Ivan Ilitx, novel·la de Lev
Tolstoi, vaig construir el model d’ètica de
la cura d’aquest autor. Jo les vaig aplicar
a l’àmbit sanitari, però la Begoña Roman,
per exemple, les ha aplicat a l’àmbit social.
I també es podrien aplicar a l’àmbit educatiu, empresarial, etc. Les virtuts, com els
valors, són tranversals.
Quines són aquestes virtuts, segons
Tolstoi?
Jo vaig treballar un model de deu virtuts.
En primer lloc, Tolstoi diu: si un vol ser cuidador, un mateix s’ha de cuidar (autocura).

“Els fills no estan disposats
a viure un procés de
degeneració com el dels
seus progenitors”
“En general ens cuidem
molt poc. Hauríem de
poder fer compatible
cuidar i cuidar-nos”
La cura requereix d’unes virtuts: paciència, disponibilitat, amabilitat, veracitat,
alegria existencial, etc. Virtuts que no es
poden improvisar, sinó que la persona
ha d’haver treballat. Estar sempre disponible davant de les necessitats de l’altre demana un temps de preparació d’un
mateix. I això és un element nou perquè
fins ara l’ètica sempre l’havíem construït en funció dels altres, no vers nosaltres mateixos. Sabem que no és correcte
maltractar l’altre, però, i nosaltres matei-

xos? Per exemple, quan treballem quinze
hores diàries, quan ens mal alimentem,
quan fumem o quan no dediquem temps a
la família o als amics... No exercim violència sobre nosaltres mateixos? No ens maltractem? En general, ens cuidem molt poc.
Hauríem de poder fer compatible: cuidar i
cuidar-nos.
Avui hi ha un cert desprestigi dels professionals de la cura?
Avui l’ètica de la cura es relega molt al col·
lectiu de les infermeres i això és una gran
equivocació perquè l’ètica de la cura és
aplicable a tots els professionals sanitaris. Actualment els professionals sanitaris
són ben valorats. El fet que hi hagi persones cuidant a casa no dinamita el prestigi
professional, perquè els familiars saben
que en el moment que sorgeixi una necessitat tindran darrera un sistema sanitari
que respondrà. I, aquest sistema permet
que moltes persones puguin ser cuidades
a casa seva i, fins i tot, morir, en un entorn
familiar. 
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—Anna Quintanàs
Aquesta professora del Departament de Filosofia de la Universitat de Girona, a través de la teoria
de Joan Tronto, proposa la democratització de la cura com a via de sortida de la crisi econòmica i
de la política provocada pel neoliberalisme.

La necessitat política
de l’ètica de la cura

L

a crisi financera global
que es va iniciar el
2007 ha tingut un gran
impacte sobre el conjunt de la societat. A
nivell europeu, sobretot en els països del
sud, les seves conseqüències encara avui
estan provocant una profunda transformació dels serveis públics, del món laboral, de
les organitzacions polítiques, dels mitjans
de comunicació i, sens dubte, han penetrat
ràpidament a l’interior de la nostra subjectivitat. La societat ja no és mateixa, i nosaltres tampoc. La sensació de risc, d’inseguretat i de precarietat és la característica
dominant del nostre present. La majoria
de la població té por de perdre la feina. Els
nostres joves, i no tan joves, tenen treballs
temporals que no els permeten fer front a
les despeses quotidianes. Ni tan sols les
pensions, a mig termini, estan garantides.
El món sanitari, l’àmbit educatiu i els serveis socials han patit importants retallades
que només el voluntarisme dels seus professionals fa que no notem fins a quin punt
s’apropen al col·lapse. Les universitats públiques, sense haver passat al sector privat, ja
fa temps que compateixen entre elles com
si fossin empreses privades. L’esquerra tradicional, en el millor dels casos, està desorientada, i sovint hi ha molt poca diferència entre les seves polítiques i les dels partits
de dreta. Per altra banda, l’ultradreta està
experimentant un auge esfereïdor i, el més
preocupant, els altres partits de l’arc parlamentari manlleven el seu llenguatge i les

seves estratègies. Les fake news cada vegada
tenen més incidència sobre l’opinió pública.
A l’engany i a la manipulació, ara l’anomenen “postveritat” i hem substituït els programes de debat, on hi participaven persones expertes en cada temàtica, per tertúlies
integrades per opinadors mediàtics que,
sense pudor, s’atreveixen a parlar sobre
qualsevol tipus de qüestió.
Sens dubte estem travessant una època
de crisi generalitzada que també posa en

Com deia Einstein, vivim
en una època de grans
descobriments, però de
finalitats confuses
Els problemes amb base
estructural només se’ls pot
encarar amb èxit a través
de l’acció col·lectiva
perill el conjunt biòtic dins el qual habitem
i gràcies al qual, fins ara, hem pogut sobreviure. Certament no tenim una relació harmoniosa amb la Naturalesa. De forma progressiva, a partir de la segona meitat del
segle XX, se’ns parla de l’esgotament dels
“recursos” naturals. Res sembla tenir valor
en sí mateix, sinó que tot està a la nostra
disposició per a ser utilitzat com un simple
mitjà. No ens relacionem amb la naturalesa
des del respecte de qui té consciència de
formar-ne part. De la mateixa manera que

tractem els diferents elements de l’ecosistema com a “recursos” naturals, hem acabat
normalitzant que, en totes les empreses de
certa entitat, hi hagi un departament de
“recursos” humans. La crítica a la racionalitat instrumental que van portar a terme,
entre altres, els pensadors de l’escola de
Frankfurt, com Adorno i Horkheimer, avui
sembla més pertinent que mai.
La cura com antídot

Com deia Einstein, vivim en una època
de grans descobriments, però de finalitats
confuses. Hem aconseguit un gran domini
tècnic sobre la naturalesa i sobre nosaltres mateixos. Pensem, per exemple, amb
les noves possibilitats de l’edició genètica.
Però degut a aquest gran poder que tenim
a les mans, necessitem de forma urgent, i
més que mai, una saviesa que ens permeti
aprendre a dominar aquest domini que
hem anat adquirint. Però aquesta saviesa,
capaç de situar les diferents problemàtiques ètiques dins un marc polític d’actuació, tot i que es reivindica des de múltiples sectors, no és ni molt menys la que
està determinant la direcció de la nostra
societat. Contràriament, el nostre destí,
l’està marcant l’interès econòmic a curt
termini. Si semblem cavalls desbocats és
en bona part perquè la globalització neoliberal ha imposat, com a únic ull de ruta, la
desregulació del capital financer, la competència descarnada, el benefici a qualsevol preu i la privatització dels béns socials.
La lògica dels interessos que mou els
fils d’aquesta globalització neoliberal va en
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contra de la racionalitat inherent als drets
humans i en contra de la protecció de l’ecosistema. La fràgil xarxa de la vida, en el seu
conjunt, està amenaçada. La concentració
del poder en mans dels interessos de multinacionals i del món de les finances està deixant cada vegada menys marge de maniobra
a la política. Ja no estem en el paradigma del
liberalisme clàssic: el mercat sota vigilància
d’un Estat que ha de garantir el seu lliure
desplegament. Ara, dins el marc neoliberal,
és l’Estat el que està sota vigilància permanent dels mercats. I la democràcia sembla
cada vegada més una etiqueta que va quedant buida de sentit. Però voldríem recordar que, una època de crisi, és un període on
tot trontolla, on els fonaments que aguantaven l’edifici amenacen ruïna. Emulant el
poeta, podríem dir que precisament on neix
el perill, al bell mig de les estructures que
apuntalen el sistema que ens governa, s’hi
pot trobar també el desllorigador que ens
pot permetre canviar de forma radical de
rumb. Durant els períodes de crisi, les consciències poden esdevenir certament més
porugues i els individus es poden recloure
sobre sí mateixos i buscar solucions purament individuals. Però també pot succeir el
contrari, que es descobreixi que la sortida
individual és un miratge, o un simple pedaç,
que es pot esquinçar en qualsevol moment,
perquè, de fet, als problemes que tenen
una base estructural, només se’ls pot encarar amb èxit a través de l’acció col·lectiva i
organitzada. Per aquesta raó, a principis del
segle XXI, han sorgit, o han guanyat terreny, moltes línies de pensament crítiques
amb la globalització neoliberal. Entre elles,
ens sembla especialment suggerent la teoria
política de la cura de Joan Tronto, professora del Departament de Ciència Política de la Universitat de Minnesota. El títol
que aquesta politòloga va proposar per a la
conferència que va realitzar, al setembre
del 2016, al Col·legi Oficial d’Infermeres i
d’Infermers de Barcelona, resumeix la seva
intenció intel·lectual: la cura com a antídot
al neoliberalisme.
Segons Tronto, avui predomina una
visió antropològica d’arrel liberal que ens
vol fer creure que som individus autònoms
i racionals, com si fóssim àtoms que anem
per lliure buscant únicament el propi interès. Evidentment no nega que els éssers
humans a vegades prenem decisions de

forma autònoma, seguint un càlcul racional que posa en una balança els beneficis
i els perjudicis que aquestes poden comportar. Però, per altra banda, hi afegeix
quelcom evident, però que s’ha ignorat: la
base primària de tota societat humana és la
cura mútua entre els seus integrants, per
la senzilla raó que ningú en fa prou amb si
mateix. Dins el paradigma liberal, s’ha presentat l’autonomia i la dependència com
si fossin excloents però, de fet, en la realitat humana, aquests dos pols es produeixen
d’una forma interrelacionada. Si a vegades
podem actuar com a individus autònoms és
perquè, durant llargs períodes de la nostra
vida, altres persones han tingut cura de
nosaltres: durant la infància i l’adolescència, quan estem malalts, durant la vellesa,
o en qualsevol situació en què som especialment vulnerables i necessitem dels altres.
De fet, als altres els necessitem cada dia,

La base primària de tota
societat humana és la
cura mútua entre els seus
integrants
L’autonomia i la
dependència es presenten
com a excloents, però
s’interrelacionen
encara que sigui per a petits detalls com
ara que ens escoltin, ens animin o qualsevol altre tipus de suport sense el qual no
podríem fer el que fem.
La cura seria, per tant, la base de tota
societat humana. El problema seria que a
les tasques de cura, com que tradicionalment les han portat a terme de forma majoritària les dones i altres grups considerats
subalterns (esclaus, personal domèstic, persones migrades, sectors de classe baixa), ni
la filosofia ni les altres ciències humanes i
socials els hi han donat importància. Aquest
menyspreu, ha provocat que bona part de
les tasques que tenen a veure amb el tenir
cura dels altres ni tan sols s’hagin remunerat o, en tot cas, hagin estat mal pagades i
sovint relegades a l’economia submergida.
Joan Tronto no només posa en valor
l’ètica de la cura sinó que va més enllà i
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reivindica una teoria política de la cura.
Primer cal reconèixer que som éssers vulnerables i interdependents, que ens necessitem mútuament però, en segon lloc, hem
de reconèixer que no tothom es dedica
a cuidar els altres amb la mateixa insistència i assiduïtat. Hi ha grups de població que gaudeixen d’una “irresponsabilitat privilegiada”, que reben cures, però
que ells mateixos no es dediquen a cuidar
dels altres. Tronto posa l’accent en aquest
dèficit democràtic que afectaria de ple les
societats occidentals i proposa, com a via
de sortida de la crisi econòmica i política
provocada pel neoliberalisme, la democratització de la cura. Tronto ens convida
a repensar de forma profunda la política i
la democràcia reconeixent el valor públic
de la cura. La política, si realment tingués
com a objectiu el bé comú, hauria de tenir
com a fitó la democratització de la pràctica
de la cura i de les responsabilitats que se’n
deriven, tenint en compte que, com afirma
Carol Gilligan, en un context patriarcal,
la cura ha format part de l’ètica femenina,
però que en una societat realment democràtica i inclusiva, la cura seria vista simplement com una ètica humana. Per a Tronto,
aquesta cooperació democràtica entre individus que són estructuralment vulnerables i
interdependents, s’hauria de desplegar tan
a nivell local, com a nivell nacional i internacional, sense oblidar ni les generacions
futures ni la importància del conjunt biòtic
dins del qual estem integrats. Som éssers
socials però també éssers naturals. La perspectiva de la cura, en tant que posa l’accent
en la interdependència, pretén transformar
d’arrel la nostre concepció antropològica
però també la nostra concepció de la Naturalesa, obligant-nos a reflexionar sobre les
estructures de poder i les situacions de privilegi que fins ara han predominat. La política de la cura ens impulsa a reconèixer què
significa estar integrats dins el món de la
vida, dins la fràgil xarxa de la vida i, com a
ideal polític, només és viable en un context
de institucions lliures, pluralistes i democràtiques, on l’accent no es posi tan sobre
els interessos, sinó sobre les necessitats. En
definitiva, per fer un pols a la globalització
neoliberal hauríem de començar per donar
valor a allò que ens relliga. 

Anna Quintanàs és professora de Filosofia
de la Universitat de Girona.
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L’entrevista
Carmen Domínguez Alcón, doctora en Sociología

Segons aquesta experta, cada vegada tendim més a cuidar
que a curar, la qual cosa ens hauria de fer més conscients
de la importància d’aquest verb per a l’existència humana.

“la cura
fa possible
la vida”
La cura, per a la Humanitat, és una necessitat existencial?
Sí que ho és. Tenir cura és la pràctica més
antiga de la Humanitat. La cura és imprescindible per a la supervivència. Tenir cura és la
pràctica que contribueix a mantenir la vida,
que fa possible la continuïtat de la vida, individual i en grup. Personalment m’agrada l’aproximació de l’antropòloga M. Françoise Collière
que en les seves obres Promouvoir la vida
(1982) i Soigner ... li primer art de la vie (1996)
uneix la cura a la vida, al fet d’acompanyar
els grans moments de la vida. No és només
tenir cura de la malaltia, és atendre situacions
d’una gran diversitat, de les més greus i de
major patiment, com és el final de la vida, fins
a aquelles que aporten benestar i ens “ajuden
a créixer i a actualitzar-nos”, com a part d’un
procés. Aquesta és l’expressió amb la qual
Mayeroff en la seva obra On Caring (1971)
manifesta de forma senzilla i completa el que
és tenir cura. Comparteixo la perspectiva de
la cura de tots dos autors, i la que expressen
com a forma d’entendre la cura Fisher i Tronto
(1990) “com una activitat d’espècie que inclou
tot el que fem per mantenir, continuar reparar el nostre món perquè puguem viure-hi el
millor possible. Aquest món inclou els nostres
cossos, el nostre ésser i el nostre entorn, que
tots busquem entrellaçar en una xarxa complexa que sustenta a vida”.
Generalment associem la cura amb unes

professions concretes. Això és un error?
Associar la cura a professions concretes és
una realitat, ja que existeixen professions
sanitàries. Infermeria és la professió que està
especialment compromesa amb la cura, i la
ciència de la infermeria és el cos unificat de
coneixements relatiu a la disciplina d’infermera. A la pràctica quotidiana estem acostumats a tractar amb professions “cuidadores”.
No obstant, això és també una visió limitada
de la cura, perquè diverses professions curen
i un bon nombre de persones no professionals també curen. Totes les persones en un
moment o altre en el transcurs de la nostra
vida oferim i / o rebem cura.
En una societat cada vegada més liberal i
individualitzada com és la nostra, el valor de
la cura està en crisi?
Les polítiques neoliberals han fet que a tot el
món la cura sigui més cara i difícil. I sembla
que moltes persones han acceptat aquest fet
com una realitat ineludible. La politòloga i
investigadora de l’ètica de la cura Joan Tronto
(2017) suggereix que la cura es presenta com
una alternativa i defensa que una forma
democràtica de cura pot fer que la reassignació de responsabilitats de la cura proporcioni
la base per al desafiament enfront del neoliberalisme. El que sembla estar en crisi són les
formes de provisió de la cura. La cura és una
font de recursos invisibles no incorporats a
l’anàlisi econòmica. Així ho mostra M. Ángeles

Durán a l’obra La riquesa invisible de la cura.
Hi constata el cost que la cura suposa per a les
llars. Planteja, igual que es fa des d’altres variades instàncies, el reconeixement social del
valor de la cura. Visualitzar la presència i èxits
de la cura i reconèixer les seves dimensions, la
seva complexitat i el seu significat és imprescindible. Per a això és necessari disposar de
dades que facilitin la comparació de resultats, que permetin identificar amb claredat
les situacions de cura, les pràctiques que es
realitzen, els resultats que se’n deriven, i a qui
atribuir els èxits de les persones que són subjecte de la cura.
Sense responsabilitat no hi ha cura?
Seguint la reflexió sobre la cura de Joan
Tronto, aquesta autora ens planteja que cal
considerar un canvi en les necessitats i capacitats per a la cura. Totes les persones som,
en diferents moments de les nostres trajectòries vitals, generadors de cura o subjectes
de la mateixa. Ens interessem per la cura, ens
encarreguem de la cura, rebem cura, responem a la cura i confiem que pugui seguir sent
proveïda. Totes les persones hem de contribuir a la cura. Aquesta és la responsabilitat
individual i col·lectiva en relació amb la cura.

A quins altres valors s’ha d’associar la cura?
Identificar els valors que s’apliquen en la cura
és un aspecte rellevant, complex, difícil de
reconèixer, i també imprescindible. Els Codis
d’Ètica en cada professió solen identificar els
valors al voltant dels quals s’estructura la professió. Per exemple, el Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya de 2013, que
és el vigent, s’estructura al voltant de cinc
valors: responsabilitat, autonomia, intimitat / confidencialitat, justícia social i compromís professional. A través d’aquests valors es
detallen les actituds i comportaments ètics
per exercir la professió, respectant la dignitat de la persona atesa. Els codis d’ètica són
una eina en la recerca d’una acció ètica. En
l’ampli estudi sobre valors a la pràctica d’infermera, Ramió (2005) identifica dos grups de
valors fonamentals en la pràctica de la cura,
els altruistes amb les actituds de suplència, compassió, compromís, ajuda; i la dignitat humana, amb les actituds relacionades
de confidencialitat, escolta, humanitat, privacitat, acompanyament, confiança, paciència, respecte. En la seva investigació, aquesta
autora, mostra la prioritat que infermeres i
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infermers concedeixen ambdós valors en la
pràctica del cuidar.

La cura, tenint en compte la demografia,
adquireix cada vegada més importància en
la nostra societat?
L’estructura demogràfica té repercussió en
múltiples aspectes de la societat i especialment en la cura. Les necessitats de cura
varien en els diferents territoris i afrontar el
canvi demogràfic és un repte per a les polítiques públiques. Això és degut a la composició heterogènia i diversa de la població. Per
exemple, el 2016, a Barcelona hi vivien 767 persones amb més de 100 anys, 123.591 persones amb més de 80 anys, i 313.788 d’entre 60 i
79 anys. No totes necessiten el mateix nivell
de cures, però cal conèixer la realitat. A més,
a la mateixa ciutat el percentatge de gent
gran varia en segons el districte. Conèixer i
tenir en compte les diferències i situació real
és imprescindible per tal de planificar els serveis per a una adequada cobertura pel que fa
a necessitats de cura. Pel que fa a la importància de la cura una dada d’interès és el que ofereix el Baròmetre del Centre d’Investigacions
Sociològiques de febrer de 2016, indica que el
34 per cent de majors de 18 anys han cuidat a
algú per malaltia en els últims 6 mesos i un 70
perc ent han donat suport emocional a algú.
La visibilització de persones cuidadores no
és fàcil, ja que es corresponen amb treball
domèstic no remunerat. No obstant això, el
treball domèstic remunerat implica sovint la
realització de cures. En 2017, segons l’EPA, hi
havia 617.400 persones ocupades com a personal domèstic. La xifra és una mica inferior a
la del 2009 que era 724.000. Suposen el 3,3 per
cent d’ocupats i el 3,9 per cent d’assalariats. Es
tracta d’un component de l’estructura social
de major volum que les assegurances o les
activitats financeres.
El futur de la salut s’encamina més a tenir
cura que a curar?
Les prediccions així ho indiquen. La demanda
de cures està quantificada pel que fa a l’atenció a un mateix i als altres. La tendència és
que disminueixi la proporció de cura dedicada
als menors, i en canvi creixi la demanda de
cura a la gent gran. En l’obra abans citada La
riquesa invisible de la cura s’aprofundeix en
això, i l’autora afirma “que el predomini d’una
o altra forma de satisfer la necessitat de cura
depèn dels valors i la capacitat organitzativa

de cada un dels agents socials i econòmics en
què s’estructura la societat espanyola i cadascuna de les seves comunitats autònomes”.
Tenir cura és un verb exclusivament femení?
La cura s’ha atribuït majoritàriament a les
dones i són les dones les que encara assumeixen una part desproporcionada d’aquesta.
Però la responsabilitat de la cura és de totes
les persones. Tots som iguals davant la cura,
perquè necessitem d’ella. La cura no és només
una necessitat dels febles. És essencial que
assumim la interdependència humana de la
cura. La cura és una pràctica democràtica, cal
aprendre a cuidar. És responsabilitat individual i col·lectiva, de totes les persones, ensenyar a tenir cura, preservar aquesta capacitat
i transmetre-la.

“Tots som iguals davant
la cura. És essencial
que assumim la
interdependència humana”
“Tots hem de contribuir a
la cura. Aquesta és la
nostra responsabilitat
individual i col·lectiva”
Què és més difícil: tenir cura d’un mateix o
dels altres?
És important saber tenir cura de si mateix
per cuidar altres. No obstant això la meva
àmplia trajectòria de treball de camp m’ha
mostrat en múltiples ocasions que la llarga
cura fa que la persona cuidadora es descuidi
a si mateixa. No disposi de suficient temps
propi, i sense una xarxa de suport familiar,
propera o institucional, vegi afectada la
seva salut. Hem vist aquestes situacions en
innombrables situacions de cura de persones grans. També les hem vist en menors, en
situacions de precarietat, en què la persona
adulta es priva de l’imprescindible, a risc
de greu perjudici per la seva salut, en favor
i com a forma de cura d’altres membres de
la família. De manera que les polítiques
de cura han de tenir en compte realitats
diverses, que reconeguin que la cura és un
assumpte polític. Com afirma Tronto, la cura
és la millor manera de reformular les polí-
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Professora emèrita
i infermera
Carmen Domínguez Alcón és doctora en
Sociologia, Infermera i Professora Emèrita
de la Universitat de Barcelona, on ha ensenyat i investigat des de 1988 en temes de
política social i relacionats amb dones,
gènere, família, gent gran, i professions.
Centra la seva atenció en la cura, l’ètica de
la cura, necessitats, benestar, qualitat de
vida, i desigualtats. Entre les seves obres
més recents: hi ha Noves polítiques del
tenir cura. Aliances i xarxes en l’ètica de
la cura (En col·laboració, 2018); El futur de
la cura: Comprensió de l’ètica de la cura i
pràctica infermera (En col·laboració 2017);
Evolució de la cura i professió infermera
(2016) que és l’inici d’una trilogia que aprofundeix en la cura des de diferents perspectives. 

tiques democràtiques, per tenir cura d’un
mateix i dels altres.

Si mirem al futur, voler assignar més valor a
la cura resulta utòpic?
No és utòpic, res més lluny de la realitat.
Victòria Camps (2011) en un dels capítols
del Llibre Blanc sobre l’envelliment actiu,
defensa el valor i la importància creixent de
la cura i ens recorda “la cura és un valor socialment tan important com la justícia, per la
qual cosa ha de ser contemplat com un valor
fonamental en la recerca d’una societat més
equitativa”. I en un escrit de 2005 la mateixa
autora afirmava la importància de situar al
mateix nivell la curar i el tenir cura.
L’Administració hauria de reconèixer més
la cura?
Sense cap mena de dubte. La presència de la
cura en l’Administració i en l’agenda política
és imprescindible. És a partir de les propostes i pressió dels diferents agents implicats
en la cura que es pot aconseguir presència i
reconeixement. Cal que l’enfocament de la
cura permeti incrementar no només la visualització, sinó també la formulació d’iniciatives d’intervenció i participació innovadores
i efectives de construcció del millor enfocament de la cura possible.  MARIA COLL
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— Pau Miquel Diego
El responsable del Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa de
l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona reflexiona sobre la
importància de pensar la cura des d’aquest àmbit.

cuidar
d’arrel

L

’

acompanyament espiritual en l’àmbit de la
salut és encara avui,
a casa nostra, quelcom desconegut. Els
qui pensem, sentim i
ens movem en aquest
camp de coneixement
ens hem pogut sentir, com deia Boff, hereus
d’una interpretació que empobria la realitat per estar exclusivament centrada en la
dimensió religiosa i deslligada dels models
assistencials al considerar l’acompanyament
espiritual en el terreny d’allò íntim i privat.
Cal tenir els ulls oberts i canviar si canvia el
món cantava Bob Dylan, i avui la postmodernitat líquida fa aflorar la tensió entre allò
que és universal i allò que és específic de
l’espiritualitat en una societat secularitzada
que gaudeix d’una diversitat cultural i religiosa en un món que ja és comú. De sobte,
nosaltres som uns altres. I caldrà obrir els
ulls si pretenem veure’ns.
Si decidim cuidar-nos i comprendre

aquest altre (veí, pacient, amic, família o
germà) que manté en essència la condició humana que el fa capaç de preguntar-se pel sentit l’existència, de la salut i
de la malaltia quan ens demana no estar
sol en la penombra. Caldrà doncs repensar amb una mirada renovada quin acompanyament espiritual podrem oferir a les
preguntes radicals davant el patiment, la
solitud, la mort i el dolor i no fer veure que
no ens veiem. I altra vegada preguntar-nos
honestament què entenem per tenir cura o
si atenem clínicament als nostres pacients
sense escoltar la seva subjectivitat vulnerant la seva autonomia.
Habitem un present on, després de
segles de desconnexió cartesiana i en un
moviment quasi pendular, busquem l’arrel
dels gestos compassius per recuperar les
coordenades d’una pràctica sanitària de
qualitat i basada en l’evidència que estigui alineada amb els valors, preferències i
creences del pacient. En aquest procés de
recuperació de l’espiritualitat en l’àmbit

de les cures, l’aportació de Christina Puchalski fou clau per incloure l’espiritualitat
en clínica més enllà de les cures pal·liatives
on en el model hospice de Cicely Saunders ja havia evidenciat la importància de
l’acompanyament espiritual en el procés
de morir.
Puchalski recull en el document de la
Conferència de Consens els principals
elements del paradigma actual del model
d’atenció espiritual en clínica, reivindicant la importància d’una presència compassiva, d’una continuïtat assistencial des
de l’escolta reflexiva amb el pacient i amb
la seva família proposant una sèrie de competències per a l’acompanyament que els
professionals de la salut estem cridats a
recuperar i integrar en el dia a dia amb
pacients, companys i famílies. Però proveir
d’aquesta qualitat les nostres cures no és
només una qüestió de voluntat dels professionals assistencials sinó que també necessitem temps per poder estar amb el pacient. El recurs és el temps.
En els darrers anys, s’han generat
arreu, espais de reflexió al voltant de la
humanització dels hospitals, de discussió
bioètica, presa de decisions compartides i
es fa evident un interès creixent de professionals sanitaris que prenen l’opció d’integrar l’acompanyament espiritual en la
seva activitat assistencial. Esdevenint un
moviment transversal en l’àmbit sanitari
que treballa per involucrar els pacients
en les seves decisions, reconeixent la seva
subjectivitat, preferències i creences i respectar la seva dignitat, sensibilitat i autonomia. No obstant això, encara hi ha molta
feina per fer.
Queda palesa la voluntat d’anar més enllà
i repensar-nos en la cura d’aquest nou nosaltres del que som part. Redefinint-nos en
claus d’interdependència, de saber-nos
necessaris els uns als altres per enfortir les
xarxes formals i informals de cures i oblidar, per sempre més, un model de societat
capitalista que deixa al voral l’anomalia que
constitueix la persona quan no pot produir.
Cuidar d’arrel també vol dir alçar-se i defensar la vida viscuda, sigui quina sigui la forma
en la que s’expressi, cap a un horitzó que
avui està per construir. 
Pau Miquel Diego és responsable del Servei
d’Atenció Espiritual i Religiosa (SAER) de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
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Història —Ramon Salicrú

El grec Hipòcrates de Cos, qui va unir la medicina i la filosofia,
ha estat batejat com “el pare de la medicina”.

El COMPROMÍS
D’AJUDA ALS ALTRES
Hipòcrates de Cos (460-370 a.C) va establir les bases de la ciència mèdica i va fixar,
com a principis primordials de la seva doctrina, el caràcter natural de totes les malalties i la finalitat última de la seva professió,
la curació del malalt. Aquesta gran prevalença de l’ètica va quedar expressada en el
famós “jurament hipocràtic”. Segons una
actualització d’aquest conegut principi,
els metges han de consagrar la seva vida al
servei de la Humanitat. Al mateix temps
han d’atorgar als formadors mèdics i als
seus companys de professió, respecte i gratitud. I exercir la medicina a consciència i
d’una manera digna, vetllant sobretot per
la salut dels pacients, guardant i respectant
els secrets dels malalts i no permetent que
raons o consideracions d’edat, d’incapacitat, de credo, d’origen ètnic, de sexe, d’afiliació política, de classe social o de qualse-

INFOSALUD

Hipòcrates de Cos
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vol altre factor… s’interposin en la relació
personal amb els pacients.
Per extensió -seguint la doctrina d’Hipòcrates- goso insinuar que totes les activitats humanes haurien de portar implícites
aquestes compromisos ètics de servei, de
cura i d’atenció als demés. Sense embuts. És
per això que, al meu parer, haurien de ser
incentivades públicament i gairebé moralment exigides socialment unes declaracions
de principis deontològics, a l’hora d’iniciar-se una determinada activitat professional. Sigui en l’àmbit que sigui i es tracti de
l’ocupació que es vulgui, perquè qualsevol
activitat individual o col·lectiva hauria de
lluitar a favor de la la millora de les condicions de vida de l’espècie. Si fos així, el món
aniria un xic millor. Es minorarien sensiblement jocs bruts, rancúnies, corrupcions,
abusos, odis, discriminacions… i es sembrarien contínuament tot un munt de criteris sòlids o d’actituds fermes. I, a la vegada,
s’adquiririen compromisos a diferents graus
o nivells per a fer avançar la humanitat a
través de camins moralment indiscutibles.
Al costat d’Hipòcrates de Cos poseu-hi el
nom que considereu oportú. Per exemple, el
d’aquells professionals que hagin estat capdavanters en el seu domini o el de reconeguts lluitadors que hagin treballat a favor de
la Humanitat. De persones conseqüents se’ n
troben també a cada racó de món. 

Ramon Salicrú és historiador

Deixa’t perdre —Eulàlia Puigderrajols

L’ESCOLA DE LA VIDA
Teníem cura dels més petits, fèiem nosa a
casa durant les vacances escolars i a redós
del parc vestíem el nostre particular paradís.
Ni el meu amic Joan ni jo érem prou conscients de la responsabilitat que ens havien dat.
Aprenies observant l’entorn, un petit univers amb personatges molt senzills: l’àvia feia
que la casa funcionés i l’avi sortia a comprar.
La veïna cada tarda venia a aixoplugar-se al
contramenjador perquè a casa seva vivia en
unes condicions molt dures. Tenir l’Angeleta
allà era com disposar de dues àvies. Tot era
tan normal, la feina i les responsabilitats, que
no hi paraves esment. Sabies que en aquella
casa hi venia tots els estius la senyora Antò-

nia de Portugal perquè era cosina de l’avi
i no aniria pas a la Fonda. I a les converses
dels grans havia sentit que l’Alfons Duran, un
advocat de Barcelona, havia decidit anar a
morir a casa del seu germà de llet, i un munt
de gent important havia omplert aquell menjador per retre-li el darrer adéu.
Històries plenes de llacunes i teixides
amb les mans de qui sap que sols ens tenim
els uns als altres per tirar endavant. Així
aprens que la malaltia és una oportunitat
diària i que cuidar, veient com t’han cuidat a
tu, quant de generosos han estat i quant han
donat als qui tenien al seu voltant sense escatimar res, ni res esperar-ne.

No et planteges molt bé què toca fer, ni a
cap escola aprens millor del que la vida t’ensenya. Sovint quan tens cura dels altres se
t’obra la ment, ja sigui quan estàs amb nétes
i no perdent passada del món que s’albira o
quan estàs amb moribunds veient més clar
que mai cap a on anem. Acompanyar, tenir
cura dels qui marxen és una realitat dura,
però preciosa al mateix temps, un regal per
l’amor que vessa més allà de la mort.
I tanquem el cicle. Anàvem junts al parc
i fins el darrer moment plegats hi fórem;
sempre agraeixo a en Joan per haver-nos fet
aquest regal. Sigueu feliços! 
Eulàlia Puigderrajols és mestra
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Filosofia —Albert Botta

La cura dels altres i els comportaments altruistes poden portar a la pregunta sobre
quins poden ser els trets més significatius de la maduresa moral humana.

Tenir cura de l’altre
perquè és valuós en sí
La cura de l’altre es pot relacionar amb la
conducta d’altruisme recíproc, caracteritzat per l’alta probabilitat de col·laboració
en benefici mutu afavorint la supervivència. En els animals explica, per exemple,
la caça en grup, i en els humans es troba
des de l’any i mig de vida. La teoria de jocs
ensenya que el resultat òptim demana confiança i col·laboració. Així ho il·lustra el
famós dilemma del presoner: si dues persones acusades d’un delicte i incomunicades confien en un pacte de silenci i no confessen, se’n surten amb multes mínimes.
Però si l’una delatés l’altra, i aquesta callés,
la delatora quedaria lliure, i la segona fora
condemnada a 30 anys. També saben que si
s’acusessin mútuament la condemna fora de
10 anys per a cadascú.
Encara hi ha un altre comportament,.
Es l’altruísme genuí, que es fa per una
motivació moral o una norma sociocultural. En l’altruisme genuí no hi ha reciprocitat o gratificació directe, sinó que s’explica per pura implicació o responsabilitat
envers algú desconegut i sense cap lligam
especial. Aquest altruísme sense profit
suposa una representació intel·lectual valo-

rativa només humana.
Darwin entén la moral en termes de
regulació de la conducta social, perquè
el seguiment de normes afavoreix l’ordre.
Les normes morals socials les interioritzem en el pòsit cultural com a valors. El
llenguatge mostra com fem aquesta representació. En català no hi ha un verb que
vinculi el ser mare amb tenir cura d’algú,
com l’anglès «to mother» o l’alemany
«bemuttern» (per cert, no hi ha cap verb
alemany «bevatern», i l’anglès «to father»
és engendrar!). Fer-de-pare i fer-de-mare
és socialment el mateix? I què en pensem
en el nostre fur intern? Els estereotips
de gènere ens fan tenir expectatives que

s’autocompleixen en el que fem? La dona
segueix implicant-se més que l’home amb
la família, les amistats, i aquells de qui en
té cura? On deu ser el desenvolupament
moral màxim? Lawrence Kohlberg el
posa en el seguiment de valors i principis impersonals. Carol Gilligan subratlla
el lligam i compromís amb el cercle humà
més immediat i la relació amb l’altre. Des
del finalisme d’Aristòtil (segons el qual la
clau de comprensió d’una cosa és veure
la finalitat que li és pròpia) i l’humanisme
kantià, Christine M. Korsgaard afirma que
els valors -com tenir cura- depenen de
l’existència d’éssers valuosos. 

Albert Botta és professor de filosofia i ètica
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Estat de flux — Àngel Puyol

Els amos
del pati

“Els últims mesos, estan
sortint, des de diversos
estaments i col·lectius
educatius, iniciatives
suggeridores sobre un
ús compartit dels patis
escolars que tingui en
compte la perspectiva
de gènere”

A les 11h del matí, la quitxalla surt en
tromba al pati. Porta dues hores tancada a
les aules i està àvida d’experiències físiques
i de l’aire fred, però encara no gèlid, dels
últims matins de la tardor. En pocs segons,
la torba infantil va ocupant atropelladament tots els racons de l’únic espai del col·
legi que permet certa relaxació institucional. En la fugida de les aules, hi ha un visible
desig de llibertat de moviments i de retrobament amb l’ànima juganera que tot infant
porta dins seu. El soroll eixordador de la
carrera deixa enrere el silenci de l’estudi, i
l’espai obert del pati aviat es transforma en
un bullici caòtic però reconeixible de veus
infantils. Semblaria que en el moviment del
pati no regna ordre ni concert, que tot succeeix espontàniament. Res més lluny de la
realitat. En aquest aparent desgavell, hi ha
tantes regles o més que a les aules. El que
passa és que ara no venen imposades per
l’autoritat de la mestra, sinó per la llei invisible de l’ordre social i cultural que dirigeix
els comportaments socials amb un poder
difícil de qüestionar perquè no prové d’una
autoritat física identificable. Una d’aquestes
lleis és la que dicta qui té dret a ocupar l’espai públic per a fer-hi què. I un bon exemple d’imposició d’aquesta llei inapel·lable el
trobem cada dia a l’estona de l’esbarjo.
Encara que l’entrada al pati pugui semblar un batibull impossible de controlar, transcorreguts uns instants de confusió i amb una disciplina gairebé militar
tothom pren posicions. Les nenes acostumen a distribuir-se pels racons en petits
grups ben organitzats, deixant lliure la
zona central per als nens que, pilota en mà
i aviat als peus, inundaran la major part del
lloc, apropiant-se tant com els calgui per
al seu joc preferit, amb la immunitat que

confereix la societat patriarcal que situa
les activitats típicament masculines com
les més importants socialment. Ja se sap:
el futbol exigeix unes dimensions grans i
sense obstacles; si no, el joc és impossible.
Ningú qüestiona obertament si les nenes
o els nens “inadaptats” per a l’esport rei
tenen dret a compartir el mateix espai privilegiat per tal de realitzar altres activitats
lúdiques.
Els últims mesos, estan sortint, des de
diversos estaments i col·lectius educatius,
iniciatives suggeridores sobre un ús compartit dels patis escolars que tingui en
compte la perspectiva de gènere, com ara
dedicar dies de la setmana a esports i activitats alternatives al futbol, més integradores i inclusives, que permetin també a
les nenes sentir-se protagonistes de l’espai
i que fomentin la diversitat en el joc. Algunes d’aquestes iniciatives compten amb la
participació democràtica del propi alumnat per decidir com utilitzar l’espai comú.
Les nenes descobreixen així que “els patis
també són seus”; i els nens, que poden
divertir-se amb altres tipus d’activitats.
I, de retruc, tothom aprèn a respectar-se
millor i a compartir l’espai en igualtat.
Seria bo que aquest bon talant arribés
a la resta de la societat. La perspectiva de
gènere aplicada a tots els àmbits socials,
també a la família i la llar, ens fa millors
a totes i tots. Però el camí per recórrer és
encara llarg. Per exemple, per què li diem
perspectiva de gènere quan en realitat
estem parlant de feminisme? Potser per
tal que els homes se sentin més implicats
o menys incòmodes? Com deia, un camí
encara molt llarg per davant. 
À. Puyol és professor de filosofia (UAB) i autor
d’ El derecho a la fraternidad (Catarata, 2017).
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Històries amb valor —Maria Coll

Postals a Berlín
El matrimoni Hampel va lluitar
contra el règim nazi. Durant
dos anys van escampar per
la ciutat 250 targetes amb
missatges subversius.

Il·Lustració: raÚl campuzano

S

ovint es repeteix una pregunta: per què els ciutadans
alemanys van restar impassibles davant de les barbaritats comeses pel nazisme? Un
escenari que no és pas del tot
cert. No tota la població va restar immòbil
davant de la nova realitat. Encara que les
operacions ben organitzades, com va ser la
popular Valkiria (juliol 1944), es van produir els darrers mesos de vida del sistema,
durant anys ciutadans anònims van lluitar
contra el nazisme. Actuacions, segurament
més aviat simbòliques, però molt valentes.
Un cas clar de resistència contra el règim
és la història del matrimoni Elise i Otto
Hampel. Ell, natural de Wehrau, ciutat de
l’imperi alemany (actualment Polònia), era
treballador de l’empresa Siemens-Schuckert i havia lluitat a la Primera Guerra
Mundial. Ella, en canvi, natural de Stendal, treballava com a empleada domèstica
i era membre del NS-Frauenschaft (Associació de Dones Nacionalsocialistes). Un
matrimoni obrer i senzill de Berlín, fins
que un fet va trasbalsar les seves vides:
l’any 1940, just a l’inici de la Segona
Guerra Mundial, el germà d’ella va morir
al front francès. Una tragèdia que els va
animar a sumar-se a la resistència contra
el Tercer Reich amb la voluntat de mostrar
als seus veïns la verdadera cara de Hitler.
No disposaven d’una gran infraestructura i el perill era gran, però això no els va
impedir conduir la lluita al carrer. Des de
setembre de 1940 i fins a octubre de 1942,
el matrimoni es va dedicar a escriure targetes postals amb textos contra el règim nazi
amb l’objectiu d’incitar a la subversió, targetes que dipositaven a bústies, rapisses,
finestres i accessos d’edificis molt concorreguts. La voluntat dels Hampel era que
aquestes passessin de mà en mà i així el
seu missatge impregnés a la societat ber-

linesa, però això no va passar. La majoria
de postals van caure en mans de les autoritats, concretament més de dos-cents es van
aplegar a la seu de la Gestapo.
El final d’aquest matrimoni va ser tràgic.
Un ciutadà va denunciar Otto a la policia

El 22 de gener de 1943
van ser jutjats a la sala
segona del Tribunal Popular
acusats “d’alta traïció”
després de veure’l col·locar una postal,
però, malgrat va ser investigat, l’acusació
es va arxivar. Una mesos més tard ja no van
tenir tanta sort. La Gestapo va trobar una
postal a la fàbrica on treballava el berlinès
i en un posterior registre a casa de la parella en va aparèixer una a mig escriure. El
22 de gener de 1943 van ser jutjats a la sala
segona del Tribunal Popular acusats d’in-

tentar “minar la moral militar” i “d’alta
traïció”. Van ser declarats culpables i, el 8
d’abril d’aquell mateix any, van ser decapitats a la presó berlinesa de Plötzensee.
És impossible calcular el verdader
impacte d’aquesta iniciativa, però durant
dos anys els Hampel van burlar el règim i
van escriure més de 250 postals. Un gest
arriscat i valerós que no ha estat reconegut fins moltes dècades més tard. Avui una
placa a la seva casa de Berlín recorda la
proesa d’aquest matrimoni, però qui realment va fer gran aquesta història va ser l’escriptor alemany Hans Fallada (1893-1947),
quan l’any 1947 va publicar Sólo en Berlín –
traduïda a l’espanyol el 2011–, una novel·la
de ficció basada en les seves vides. Llibre
que l’any 2016, sota el títol de Cartas de
Berlín, es va convertir en pel·lícula, amb la
participació dels actors Emma Thompson,
Daniel Brühl i Brendan Gleeson. 
Maria Coll és historiadora i periodista/
@mcollpigem
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L’altra cara de la ciència — Pol Bartrès

Com si ho
expliquessis a l’àvia
Des de l’any 2005 la
revista Valors ha apostat
per la divulgació de la
ciència, d’una forma ètica,
pedagògica i col·laborativa.

U

na famosa frase atribuïda a Albert Einstein
encetava, l’octubre de
l’any 2005, una secció
específica de reflexió
científica a la Revista
Valors. L’altra cara de la ciència iniciava el
seu recorregut al número 20 de la publicació amb: “Ningú no entén una cosa a la
perfecció fins que és capaç d’explicar-la a
la seva àvia”, una afirmació que ha esdevingut una recurrent referència, a voltes
enutjosa d’altres estimulant, en el camp de
la divulgació científica.
La divulgació, com a activitat, es podria
definir com l’art d’explicar el saber, de
fer-lo arribar a un gran nombre de persones, de facilitar que esdevingui públic.
En la ciència, per definició, la divulgació sempre hi ha estat consubstancial. La
ciència és discursiva i es basa en principis com l’objectivitat, la intel·ligibilitat
i la dialèctica; per tant, fer-se entendre i
confrontar les pròpies idees amb la dels
altres formen part de l’essència de la ciència. Amb tot, actualment, quan parlem de
divulgació científica fem referència més
aviat a un gènere literari i artístic que,
amb múltiples formats i a través de nombrosos mitjans (premsa, ràdio, cinema,
arts escèniques, televisió, llibres, xarxes,
etc), estén, propaga, recrea, reconstrueix
i recontextualitza el coneixement en diferents nivells de comprensió, amb amenitat
i rigor, en funció dels diversos públics als
quals va dirigit.
Podríem dir que en la ciència moderna,
de Galileu en avant, una llarga tradició
de divulgadors ha contribuït a bastir una
extensa àrea, amb entitat pròpia, que ha
passat de l’asimetria i unidireccionalitat
de la comunicació entre un grup selecte

d’erudits i la gran massa de neòfits, a esdevenir una pràctica que demanda bidireccionalitat i co-construcció. Què ha impulsat
la tasca de divulgació científica de totes
aquestes persones? Probablement la intensió de satisfer la curiositat dels seus interlocutors, de fer volar la imaginació amb
ells, d’intentar comprendre millor el món
i, en darrera instància, de desenvolupar
una necessària capacitat crítica per poder
participar conjuntament en la construcció
democràtica de la societat.

Fer-se entendre i confrontar
les pròpies idees amb la
dels altres formen part de
l’essència de la ciència
Tretze anys i 145 articles més tard, la
secció L’altra cara de la ciència clou el seu
periple agraint la confiança de la revista
i esperant haver reconfortat a àvies i lectors de tot tipus a través de la dedicació
i l’entusiasme per la ciència i la tecnologia dels col·laboradors que hi hem participat. La ciència és a tot arreu; des d’un lisosoma a la desconnexió digital, passant per

Redactors
Des de l’any 2005 han estat col·
laboradors de la secció L’altra cara de
la ciència [2005-2018]: Marina Guardiola, Núria Radó, Laia Bassaganyas,
Gemma Figueras, Joan Basagaña, Pol
Bartrès i Aina Fernàndez. 
una ingent quantitat de temes i disciplines.
Divulgar-la i promoure la seva reflexió és
una manera magnífica d’enfortir la cultura
científica i encaminar-nos de forma decidida i desacomplexada cap a una societat del coneixement; una tasca a la qual us
convidem a continuar-hi participant activament. La revista Valors segur que ho
farà, i nosaltres també. Així què? Àvia...
què et sembla? M’he explicat bé? 
L’Altra Cara de la Ciència és una secció escrita
per Pol Bartrès i Aina Fernàndez.

Per saber-ne més:
DE SEMIR, VLADIMIR. La divulgació
científica. Editorial UOC, 2016.
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Fem un pensament —Ramon Bassas

La Constitució
en quarantena
Els quaranta anys del
referèndum de la Carta
Magna espanyola és un
bon moment per analitzar
la funció d’aquest text
sempre polèmic.

A

quest mes de desembre
farà quaranta anys del
referèndum de la Constitució espanyola. S’escau
en un escenari de crisi
global de la democràcia
que, al nostre país, es tradueix, entre d’altres coses, en una revisió crítica del pacte
constitucional al qual s’al·ludeix amb tota
la intenció com a “règim del 78”.
Si d’una banda li cauen les crítiques a la
Constitució per haver perpetuat una certa
continuïtat amb el franquisme (monarquia, judicatura, elits econòmiques, centralisme), també n’hi ha que creuen que
s’ha anat massa lluny (excés d’administracions i de despesa o centrifugació). I totes
dues bandes miren sospitosament els que
fan un balanç més ponderat que, sense
retreure cap de les crítiques, posa l’èmfasi en les transformacions positives que hi
ha hagut en tots els àmbits i en la fortalesa
dels seus pilars.
Els avenços en la universalització de
l’estat del benestar, la transformació de
l’exèrcit (que es veia a si mateix com a corrector de les desviacions democràtiques
els últims 200 anys), el reconeixement
dels drets de les minories, la incorporació
massiva de dones al mercat laboral, l’absorció de milions d’immigrants, l’adaptació de la nostra economia al mercat global
i el disseny gairebé federal de l’administració dels serveis públics, per exemple, en
són una mostra. Si s’ha pogut fer tot això,
diuen aquestes veus més ponderades, ¿per
què no podem afrontar els evidents reptes
(o resoldre les mancances) que tenim al
davant?
A parer meu, el principal obstacle no

és exactament aquest o aquest altre límit
del text constitucional, o el fatalisme amb
el qual es justifiquen les posicions contràries (“amb aquests no hi ha res a fer”), sinó
l’absència de l’imperatiu de consens que
sí que tenien les formacions polítiques de
l’any 1978. Tampoc és propi d’Espanya,
això.
La ruptura dels consensos amb els quals
el món posterior a la segona Guerra Mundial va fer passos de gegant té ja els seus
avisos amb l’onada conservadora ReaganThatcher-Wojtila als anys vuitanta. Per
una sèrie de circumstàncies, sembla que
l’opinió pública actual torna a ser seduïda pel “tirar pel dret” (si ho desitges, ho
tens… ja ho diu la publicitat), enlloc de la
lenta i poc glamourosa (però més efectiva)
entesa amb l’altre.
El més important de la Constitució
és que no ens agradi del tot, és a dir, que
reculli bé l’imperatiu de consens com a

El més important de la
Carta Magna és que
reculli bé l’imperatiu
de consens
antídot contra la història fratricida d’Espanya. Monarquia (constitucional) i salut
pública per a tothom, propietat privada i
estat social, nació i nacionalitats, tradició
i secularització.
Amb una mala salut de ferro, ha estat el
text constitucional més durador que hem
tingut. No creieu que valdria la pena que
algú digués que el que cal ara és tenir -de
nou- una actitud així? 

Ramon Bassas escriu a ramonbassas.cat /
@ramonbassas

De baix a dalt
—Arpad Pou

Una proposta
de justícia
comunal
L’explotació dels recursos naturals a les
zones rurals del Perú són un clar exemple de com la serra i la selva es veuen
afectades per les polítiques neoliberals
desenvolupades pel seu govern, que han
portat com a conseqüència nombrosos
conflictes socials derivats de la megamineria. En aquest context, apareix
Les Rondes Camperoles, una organització nascuda com a comitès d’autodefensa que han aconseguit liderar la lluita
contra les activitats extractives.
Les Rondes Camperoles van començar sent un moviment camperol amb la
intenció de protegir i controlar el seu feu
davant els lladres i bandits que es dedicaven a robar el seu bestiar i assaltar els
seus camps. Veient que l’Estat no assumia el control de la zona, la reacció de la
pagesia va ser organitzar-se en grups de
vigilància per defensar el seu patrimoni
a través de les rondes nocturnes. El seu
objectiu era oferir a la població rural la
seguretat comunitària mitjançant sancions i càstigs consensuats per tots els ronders que formaven part de la jurisdicció
d’una comunitat, encapçalada per un
president i les seves respectives secretaries. Aquells delictes que sobrepassaven els límits de la seva autoritat legítima
eren denunciats automàticament davant
la justícia departamental o estatal.
La pràctica de la justícia per part dels
membres d’una comunitat s’ha convertit en un referent per a altres moviments
del país, ja que ha aconseguit implicar
una majoria de la població civil que ha
passat a ser part activa dels processos de
presa de decisió que defineixen el model
de desenvolupament que volen en una
experiència de construcció del poder
popular. Avui dia, són aquestes persones les que abanderen les mobilitzacions socials com la defensa de l’aigua, el
rebuig a la megamineria i els projectes
culturals d’agricultura orgànica. 
A.Pou és llicenciat en Filosofia i membre de
Termitas y Elefantes / @termitaelefante
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Dilemes ètics —Soraya Hernández

Unes declaracions
polèmiques
Un agricultor català, el Josep Pàmies, és denunciat per la Generalitat quan es fa
pública la organització d’un congrés on es parlarà d’una substància que diuen cura
l’autisme. S’està prohibint la llibertat d’expressió?

J

a hem reflexionat en algunes
ocasions sobre l’ús de teràpies
alternatives, complementàries
o tradicionals i com la decisió
dels pacients, la majoria de les
vegades no basades en coneixements científics, pot afectar la
seva salut. Tornem aquest mes a
revisar, gràcies a un cas real, el món de les
anomenades pseudociències.
El Josep Pàmies és un agricultor de
Balaguer que comercialitza fruita, verdura, herbes aromàtiques i medicinals.
Es va començar a fer sentir arrel les seves
declaracions sobre l’ús de plantes com a
base de la cura de diversos tipus de càncer
i la defensa de l’ús medicinal del cànnabis. Va ser multat en diverses ocasions per
vendre estèvia, planta amb poder edulcorant, quan estava prohibida la seva comercialització al nostre país sent un dels promotors del moviment que va aconseguir
que es permetés la seva distribució.
A l’octubre d’aquest mateix any, malgrat haver estat sancionat per difondre que
les plantes poden curar diverses dolències, organitza unes jornades on diversos ponents expliquen que una substància
anomenada MMS (clorit de sodi) podria
curar l’autisme. Des de la Generalitat i el
Ministerio de Sanidad se’l denuncia per
potenciar l’ús de productes que no tenen
evidència científica. Diverses associacions relacionades amb l’autisme també el
denuncien perquè creuen que s’ha de protegir la societat d’aquest tipus de declaracions. Per contra, alguns professionals
mèdics defensen el Josep Pàmies explicant que encara que no estigui demostrada
l’eficàcia hi ha certs indicis que podria ser
beneficiosa i, sigui com sigui, no és perillosa. L’agricultor es defensa explicant que
ell mai va assegurar que la substància fos
efectiva, que mai l’ha venut o donat a cap
persona i explica les denúncies i les sancions com una persecució cap a les medici-

nes naturals que intenta fer callar aquelles
persones crítiques amb la indústria farmacèutica i dissidents amb el model mèdic
actual. S’ha de controlar les persones que
sense ser professionals sanitaris donen
consells mèdics? S’han de perseguir i prohibir les teràpies complementàries i alternatives? La pregunta que ens fem avui és,
es pot arribar a sancionar amb 600.000
euros una persona per les seves declaracions? És ètic denunciar una persona per dir
el que pensa?
Revisem les opcions que davant aquest
cas tenen les autoritats.
D’una banda les autoritats poden valorar que malgrat només es tracta de declaracions el pagès està proposant l’ús d’un
producte actualment no permès, pel que
hi ha un risc real de dany físic si algú decideix utilitzar-lo. Per tant, la denúncia té
tot el sentit. D’altra banda també podrien

El sistema ens ha de protegir
de les pseudociències? Ens
protegeix de productes com
l’alcohol o el tabac?
pensar que com es pot tractar de publicitat enganyosa s’ha de fer cert control.
Finalment podrien decidir que l’home està
fent ús del seu dret a l’expressió d’opinions i per tant no s’ha de protegir el públic
perquè aquest té eines suficients per decidir per si mateix.
Què en penseu? Està atemptant directament contra la salut pública i per tant
se l’ha de castigar i fer callar perquè és
un perill? O té dret a expressar el que ell
cregui convenient i cadascú decidir què
fa amb la seva salut? El sistema ens ha de
protegir de les pseudociències? Ens protegeix de productes com l’alcohol o el tabac?
Ara, com sempre, és el vostre torn. 

Soraya Hernández és diplomada en treball
social i màster en bioètica

31

Cercant l’escletxa
—Joaquim Trenchs

Entre
l’estabilitat
i el canvi
La persona en el seu creixement es mou
entre la necessitat d’estabilitat i canvi.
Estabilitat que implica seguretat, confiança. Estabilitat que sovint facilita la
comunió, l’escalf, l’intimidat i la fraternitat amb els altres.
Canvi que pot comportar incerteses,
sensació d’incompletesa, inseguretats
d’entrada. Per altre costat també, canvi
que implica amplitud de mires, novetat,
renovació de fites i objectius, creació i reinvenció de la realitat.
La realització i harmonia de la persona
passa per trobar l’equilibri entre aquestes dues tendències. Si l’estabilitat es converteix en identitat defensiva, petrificada, resistència compacte, estructura i
mirada rígida i establerta vers un mateix
i l’entorn, pot representar una acomodació empobridora de l’individu. Si el canvi
és una constant, la sensació de desestructuració i neguit, de falta de consistència,
pot aclaparar a la persona.
Aquesta necessitat de tenir present
aquestes dues tendències i cercar-ne
l’equilibri, obliga a tenir una mirada que
sigui més finestra que mirall. Oberta al
món i a un mateix, a copsar les dimensions problemàtiques, desconegudes
i/o potencials per a poder tractar-les i
enfrontar-les. En general, la tendència
dels individus és a l’estabilitat acomodatícia. Bo i així, la vida és canvi permanent.
La persona que encara el canvi, en alguna
mesura, trenca una certa idea de completesa que en algun aspecte li dona unitat-identitat. Esberla certa cohesió però
permet redescobrir allò diferent, singular en l’alteritat, per fer ho propi. Créixer
i humanitzar-se és confrontar-se permanentment a un cert interrogant. La realització personal passa per donar significacions amb fets i paraules a les oportunitats
de canvi que s’obren dins i fora de nosaltres des de l’estabilitat i harmonia de l’experiència acumulada i viscuda. 
Joaquim Trenchs és psicòleg
Escriu a www.joaquimtrenchs.com
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Vist pel món —Albert Dresaire

Gent
GISÈLE MOLLFULLEDA

Tradicions renovades
o noves tradicions
Paradistes
Un pessebrista de Mataró
ha creat dues noves figures:
l’home que renta la roba i la
pescadora. La paritat arriba
al món del pessebre.

A

quest Nadal, a la fira de
pessebres i ornaments
nadalencs de la meva
ciutat hi ha una parada
de venta de figures de
pessebre que ha presentat una novetat: s’hi
comercialitza la figura de l’home que renta
la roba i la figura de la pescadora. El creador d’aquestes noves figures pretén acostar
el pessebre a una paritat de rols de gènere
que, fins ara, hi era poc present. Perquè el
que és tradicional, “de tota la vida”, és la
figura del pescador i la figura de la dona que
renta, i no pas una dona pescant i un home
rentant. Posar al dia una tradició deu ser la
millor manera de mantenir-la viva. I en el
cas que estic comentant sembla que això
s’ha entès així: no em consta que aquestes
dues noves figures de pessebre “paritàries”
hagin provocat cap escàndol ni cap reacció
en contra. Ens n’hem de felicitar.
Això no sempre ha estat així. No fa
gaire anys es va organitzar una gran polèmica perquè al pessebre de la plaça de Sant
Jaume de Barcelona s’hi van afegir figures noves, com per exemple el repartidor
de butà o l’escombriaire municipal. El més

curiós d’aquella polèmica va ser que els que
més es van acarnissar en contra de la novetat són aquells que es definien com a defensors de la tradició. Les tradicions són vives
en tant que saben incorporar canvis. D’alguna manera, una tradició és el reflex de
la societat que la perpetua en el temps. La
societat canvia, i per això hauria de ser molt
normal que les tradicions també incorporessin canvis. El pitjor de certs «defensors»
de les tradicions és que, a l’hora de la veritat
maria coll

Amb tradicions
fossilitzades el que fem és
aplanar el camí a la invasió
de “pares noels”
(i segurament sense pretendre-ho), és converteixen en els seus destructors. Les volen
conservar tant, que les acaben convertint en
fòssils. I amb tradicions fossilitzades el que
fem és aplanar el camí a la invasió de ‘pares
noels’, ‘halloweens’, batucades i altres calamitats que prefereixo ni tan sols imaginar. 

Albert Dresaire és consultor en TIC i gestió
documental

“Oh, la là, la Clarineta, la Clarineta, oh, la la, la Clarineta se’n va
al mercat”. I, al mercat, tot s’ho
gasta, tot s’ho menja. Com en Teo,
quan va al mercat amb la mare i
tasta fruita, olives, llaminadures. El
mercat és diari i que bonic és quan
s’hi pot anar ben sovint. I és que
al mercat els nens s’ho passen bé.
Mengen, tasten, veuen, senten. Els
parlen, els criden. Els paradistes
omplen els ulls de nens i grans de
colors, de sabors, d’il·lusions. Què
menjarem, què cuinarem, com prepararem. Els paradistes practiquen
l’art de col·locar les coses, perquè
el producte faci goig, per a que tinguem ganes de comprar-lo. Els
paradistes, gairebé en extinció, són
amics de sempre, que ens cuiden i
ens fidelitzen preparant-nos el tall
com volia l’àvia, el manat pel caldo
sense allò que no agrada a la mare
o ens preparen el peix amb mestria. Els paradistes et saluden encara
que no els compris la fruita a ells,
perquè els teus avis ja la compraven
a la parada de just davant seu. Els
paradistes de tota la vida, els agosarats que acaben de posar-s’hi, els
que han heredat la parada i segueixen l’ofici malgrat l’adversitat. Els
que tenen mal d’esquena, els que
venen amb gràcia i els que no. Els
de lluny em recorden els de casa i
per això deu ser que ells a mi, també
em posen cara, nom... i idees. 
Isabel Yglesias és advocada
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propostes
Visites singulars
El Real Monestir de Santa Maria de
Pedralbes ofereix visites comentades
a aquesta exposició, amb la intenció
que el visitant pugui comprendre la
complexitat i la importància de l’obra
de Charlotte Salomon. Però també
un taller per a nens a partir de 8 anys
en el qual s’explora la relació entre el
text i la imatge i les diferents capes
del significat a l’obra d’aquesta singular artista. Més informació a:
monestirpedralbes.bcn.cat/ca/ 

Charlotte Salomon
La vida d’aquesta pintora berlinesa
va estar marcada per la tragèdia,
la persecució i el dolor, elements
que impregnen el seu art. Però al
mateix temps, el converteixen en
pont de salvació personal.
Redacció

de Hitler al poder, la seva família és catalogada
de cent per cent jueva, Charlotte és acceptada
de forma excepcional a l’Escola Nacional de
l’Acadèmia de Belles Arts.
Però, el 1938, després de la Nit dels Vidres
Trencats, la situació ja és insostenible i exclosa
de les esferes socials, deixa Berlín i posa rumb a
Villefranche-sur-Mer, un poblet de la Provença,
on l’esperen els avis, custodis d’un secret familiar que no convé que la seva néta conegui.

Quan se sap tot
Ara fa uns anys, de la mà d’Edicions 62, va arribar a les llibreries catalanes el llibre Charlotte
de David Foenkinos, una novel·la que va provocar que milers de lectors descobrissin a
Charlotte Salomon, una pintora alemanya d’origen jueu que amb tan sols vint-i-sis anys va
morir a Auschwitz. Per això també és coneguda
com l’Anna Frank de la pintura. Però, la certesa,
és que ambdues només comparteixen un final
tràgic i l’oblit de la seva obra durant algunes
dècades.
La vida de Charlotte Salomon és especialment
dura i intensa. Nascuda el 1917 al si d’una culta
família berlinesa, Charlotte viu una infantesa
marcada per la mort de la mare, que es suïcida
tirant-se des d’una finestra de casa seva. Una
informació que li amaguen.
Encara que a partir de l’any 1933, amb l’ascensió

No és fins el setembre de 1939, arran del suïcidi de la seva àvia, que l’avi li explica la informació que fins aleshores li ha estat ocultada:
totes les dones de la família es suïciden (la seva
mare, dues tietes, una cosina, l’àvia...). I per comprendre i assumir aquesta fatalitat, Charlotte
es posa a pintar, creant una obra singular i tremendament moderna: Vida? o Teatre?, que fins
el 17 de febrer es pot veure al Monestir de Santa
Maria de Pedralbes.
“Aquesta obra és un intent de superar el trauma
familiar, una via per sortir de la depressió i per
no suïcidar-se també ella”, explica Ricard Bru,
doctor en Història de l’art i comissari de l’exposició Vida? o Teatre? Charlotte Salomon
(Berlín 1917 – Auschwitz 1943). A través de 782
guaixs, 237 dels quals exposats a Barcelona,
crea una obra de teatre sobre la seva vida

“perquè en saber que el seu passat és fals es pregunta si fins aleshores ha viscut una vida real
o un teatre”. Un viatge que comença amb una
imatge del suïcidi de la seva tia el 1913, a qui no
va conèixer i de la qual porta el nom, fins una
imatge d’ella de l’any 1940 davant del mar, en
la qual tria viure i convertir-se en pintora. Una
obra, barreja de relat, pintura, imatge i música,
que ha estat qualificada com “una aportació
artística única a la memòria cultural de l’Europa
del segle XX”.
Malauradament, però, els esdeveniments
estronquen aquestes ganes de viure recuperades. El 1943, quan els nazis intensifiquen la persecució dels jueus al sud de França, confia el
seu treball artístic a uns amics perquè el conservin. El juny de 1943 Charlotte es casa amb un
altre refugiat jueu, Alexander Nagler. El 7 d’octubre de 1943, embarassada de cinc mesos, és
inclosa en un transport cap a Auschwitz i probablement, tres dies més tard, mor gasejada. Una
vida dramàtica, que com apunta Ricard Bru, es
coneix “principalment gràcies a la seva obra”. 

Vida? o Teatre? Charlotte
Salomon (Berlín 1917 –
Auschwitz 1943). Real Monestir
de Pedralbes. Fins el 17 de
febrer de 2019.

34

Desembre de 2018

Propostes

Tendències

Seu del Museu de Belles Arts de Montreal (Canadà).

Per prescripció mèdica
Els museus s’han convertit en una
eina de teràpia. En diversos països
els professionals de la sanitat els
recomanen per combatre diverses
malalties.
Judith Vives

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

www.assegurancesfeliu.cat

El passat 1 de novembre es va posar en marxa
al Canadà una curiosa iniciativa mèdica. Des
d’aquell dia els metges que pertanyen al
MDfC (Metges Francòfons del Canadà) poden
prescriure visites al museu com a mesura
terapèutica. Les persones que reben aquesta
prescripció mèdica compten amb una entrada
gratuïta al Museu de Belles Arts de Montreal.
Això pot sonar a estratagema dels facultatius
per treure’s de sobre pacients pesats, però
la realitat és que hi ha estudis que demostren les virtuts en la salut que genera portar
a terme una activitat com visitar un museu.
Es tracta d’una visita relaxant en un lloc acollidor i tranquil, cosa que ens fa pujar el nivell
de cortisol i serotonina i augmentar immediatament el flux sanguini en zones del cervell relacionades amb el plaer. Els efectes en
la salut són especialment positius en casos de
depressió i ansietat però també de diabetis i
altres malalties cròniques.
La iniciativa canadenca podria quedar com
a notícia curiosa si no fos perquè el mateix

mes de novembre en va sortir una altra presentada pel secretari de Salut britànic, Matt
Hancock. Segons aquesta proposta, els
metges anglesos podran prescriure tractaments terapèutics basats en l’art o hobby, per
exemple fer tallers, classes de cant o visites a
museus, com a teràpia per a malalties que van
des de demències fins a psicosis, afeccions
pulmonars o problemes de salut mental.
Aquesta nova manera d’entendre l’activitat cultural com un tractament prescrit pel
metge s’ha batejat als Estats Units amb el
nom de “prescripció social”. I si bé ara han
sorgit diverses notícies relacionades amb
aquest tema, el cert és que ja existeixen algunes proves que demostren els efectes positius
de fer servir l’art com a teràpia. Per exemple,
la Royal Philarmonic Orchestra va col·laborar
amb pacients afectats per un vessament cerebral de Hull, que van aprendre a interpretar
instruments i a dirigir l’orquestra. La majoria
van assegurar que la seva salut física i mental
havia millorat després de l’experiència.
A casa nostra, el MNAC ha portat a terme
recentment el curs Arts in Health sobre la
relació de l’art amb la salut, i en ell hi han participat tant professionals de l’àmbit cultural com de la salut. Un nou indicatiu que la
“prescripció social” o la cultura per prescripció mèdica és molt més que una notícia anecdòtica, sinó una alternativa amb un llarg camí
per recórrer. 
Judith Vives és periodista / @judithvives
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Els exèrcits no eduquen
La campanya ‘Desmilitaritzem
l’Educació’, amb el suport de diverses institucions, promou una educació basada en la Cultura de la
Pau i l’antimilitarització.
Xavier Garí

Una extraordinària campanya, que ja porta
temps treballant per treure el militarisme dels
fòrums d’educació i les fires sobre educació
superior, està començant a aconseguir resultats notables. L’objectiu d’aquesta campanya,
que va sorgir ara fa 10 anys, és “desmilitaritzar l’Educació” en el Saló de l’Ensenyament de
Barcelona, però també va néixer per defensar
una educació basada en la Cultura de Pau i en
l’antimilitarisme. La primera motivació rau en
què la condició indispensable perquè les societats humanes puguin ser reconegudes com a
“civilitzacions” és la defensa radical de la Pau;
el segon objectiu (desmilitaritzar) se centra en
defensar que els Exèrcits no són una oportunitat per a fer la humanitat millor sinó un mal
mitjà per a la defensa que, sovint, és una altra
manera d’atacar, ferir o matar. La campanya
aspira a un món on es destini la despesa militar a despesa social, on s’eduqui per generar
pensament crític amb el sistema actual, entre
ells el sistema de la guerra i, en particular, la
campanya ho concreta manifestant, i portant
a terme accions concretes, el rebuig al recluta-

ment militar que fa l’Exèrcit espanyol al Saló de
l’Ensenyament. L’argumentari d’aquesta campanya se situa en el context actual de greus
crisis humanitàries generades pels conflictes
armats , que constata que les armes no han
esdevingut la solució als problemes de seguretat que presenta el món del segle XXI. Els pressupostos de Defensa són, per als organitzadors
d’aquesta campanya, la prioritat per sobre de
l’Educació en un món cada vegada més necessitat de pensament crític; i ho demostren amb
dades: l’any 2016 la despesa militar va arribar
a 1,7 bilions de dòlars. Aquests nivells d’inversió militar fan reaccionar cada any a moltes
persones que volen que l’Educació sigui un
motor social basat en la Cultura de Pau i en
la construcció d’alternatives als problemes
que presenta la nostra societat, mitjançant
formes pacífiques i no iniciatives que contenen semblant violència a la què volen combatre. La campanya “Desmilitaritzem l’Educació”
ha portat la seva reivindicació, assumida
cada vegada per un gruix major de la societat civil, fins a institucions com l’Ajuntament
de Barcelona (que va aprovar una resolució el
2016 contrària a la presència de cap exèrcit als
espais educatius), i l’aprovació el mateix any
al Parlament de Catalunya d’una Moció sobre
la Desmilitarització de Catalunya. Finalment,
sembla que enguany Defensa està valorant
retirar l’Exèrcit del Saló de l’Ensenyament.
Haurà estat una dècada de camí per una millor
educació per als nostres infants i joves. 
Xavier Garí és professor de la facultat d’Humanitat d’UIC-Barcelona / @XavierGari
VISUALOMELETTE

‘Parks and
Recreation’
Rafael Navarro

Fa uns mesos vam mostrar la nostra admiració per un clàssic de la comèdia televisiva
com The Office. Els seus creadors van repetir la fórmula uns anys més tard amb Parks
and Recreation. Si a The Office es creava un
univers gairebé surrealista al voltant de l’empresa, en aquesta nova entrega la hipérbole
que posa de manifest molts dels absurds
que guien les nostres actitiuds quotidianes es traslladen a l’Ajuntament del poble
fici de Pawnee. Ens situem al mig de la gravació d’un fals documental amb una tècnica
del departament de Parcs i Lleure (la nostra
nova Michael Scott), una dona hipermotivada però amb tendència a prendre decisions equivocades envoltada d’una colla de
personatges que, de tan absurds, podries
ben bé trobar-los a la teva administració
pública més propera: el cap de servei que
aspira a no fer res, la becària descreguda,
el polític amb poques llums, el gestor eficient, el treballador que no saps ben bé què
fa, els ciutadans preocupats per detalls que
impedeixen que vegin els grans problemes.
Si bé al principi la sèrie recorda massa a The
Office, a mida que passen els capítols l’univers de Pawnee acaba essent tan proper
com Dunder Mifflin. Els personatges acaben
desenvolupant una tasca coral divertida al
voltant de la còmica Amy Poehler i els secundaris posen un punt de brillantor extra,
com en el cas del recuperat Rob Lowe o de
Chris Pratt (Guardians de la Galàxia), que va
començar fent un paper secundari i que al
final l’ha servit per catapultar-lo. Parks and
Recreation, disponible a Amazon Prime, malgrat que pugui semblar una comèdia llunyana, us ben asseguro que la ficció mai s’ha
assemblat tant a la realitat! 
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Llibres

Temps de concerts
i nadales

‘Aprendre a
parlar amb
les plantes’
Gemma Tomàs

Concert de Nadal de l’Escola Municipal de Música de Súria.

Jordi Alcàsser

Sempre m’ha interessat que els infants
perdin la vergonya a exposar-se en públic,
segurament perquè a mi em feia vergonya participar en els festivals de l’escola.
Qualsevol dels seus formats (cantar, fer
algun esport, ballar, fer teatre...) per mi era
un suplici.
Avui vull parlar del concert de Nadal que
totes les escoles fan a mitjans de desembre.
És un moment fenomenal, un cara a cara,
entre pares, mares i fills, on els nens i nenes
canten una cançó que han aprés i els familiars fan d’espectadors.
A part de ser una tradició nadalenca, també
és un moment d’iniciació. Qualsevol experiència davant el públic, quan és satisfactòria,
és alliberadora, et reafirma i t’ofereix un lloc.
Els nens i nenes s’espavilen i els pares i mares
veuen que el fill tira endavant. I és que el
Nadal parla d’un infant, el centre és el naixement del nen Jesús. Nadal ve del llatí nativitas, que vol dir naixement. Per això, els nens
són el centre del Nadal, tenen regals, diuen
versos i canten nadales. I quan es festeja el
naixement es celebra la vida.
La tradició cristiana té un sentit antropològic
i simbòlic interessant, més enllà de l’ús hipercomercial que se’n fa als nostres dies tardo-

capitalistes. Nadal, naixement, vida, tornar
a començar i el renéixer amb el Cap d’Any. És
important reconèixer aquests valors durant
aquetes dates.
La satisfacció, com deia abans, és als ulls i a
l’oïda. Els veus a dalt de l’escenari i els escoltes, els que canten, perquè també n’hi ha
que només belluguen la boca! L’orgull d’avis,
pares, germans i cosins s’expressa entre
cançó i cançó amb els aplaudiments. També
està bé comentar després la jugada. Poden
ser cançons tradicionals catalanes o d’altres
contrades. Els alumnes les aprenen durant un
parell de mesos abans i després les canten.
Ho viuen com si res, confosos en el grup, però
en realitat els distingeix a cadascun d’ells.
No deixem mai el Nadal al consumisme voraç,
intentem donar-li contingut propi.
En realitat totes les festes de l’any tenen
aquest sentit de retrobament, lligam i amor,
però cal revitalitzar-les. Entre la política que
no s’entén i s’està tornant perillosament
populista, l’economia cada cop més polaritzada entre rics i pobres, el medi ambient cada
cop més impredictible, fem de la cultura,
també el Nadal, un espai de refugi i també
crítica, no fos cas que, entre tanta boira, al
final en oblidéssim de la nostra subjectivitat
i desig. 
Jordi Alcàsser és psicòleg i psicoanalista /
@jordialcasser / www.jordialcasser.com

Marta Orriols va debutar l’any 2016 amb
Anatomia de les distàncies curtes, un
recull de contes que incorporava un
pròleg de Jenn Díaz i un epíleg de Tina
Vallès de la mà d’edicions del Periscopi.
No podia tenir un millor inici de bones crítiques i de vendes. Amb Aprendre a parlar
amb les plantes, Orriols torna aquesta
vegada amb una novel·la que, de moment,
ja s’ha confirmat que serà traduïda a sis
llengües.
La protagonista de la novel·la, la Paula,
s’ha d’enfrontar a la mort sobtada de
la seva parella quan, només unes hores
abans, ell li ha comunicat que vol deixar
la relació. Es tracta, doncs, d’una doble
pèrdua: “Morir no és místic. Morir és físic,
és lògic, és real”. A Aprendre a parlar
amb les plantes es capgira el tabú de la
mort i tot allò que l’envolta. La vida i la
mort s’acaben convertint en cares d’una
mateixa moneda. No només per una
defunció sobtada, sinó també per la professió de la protagonista, una neonatòloga que salva vides, però que també ha
d’acceptar que se n’hi escapin.
La força d’aquesta novel·la rau en la
capacitat de mostrar les infinites emocions que envolten una pèrdua i, al
mateix temps, descobrir la força de la
vida. Orriols té una veu directa, delicada
i tendra que s’enganxa a la pell del lector.
Un goig. 
ORRIOLS, MARTA; Aprendre a
parlar amb les plantes. Edicions
del Periscopi. 256 pàgs.

37

Valors

#periodigne

Valors

Mur de pagament, el
nou concepte de moda?

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.

En temps de ‘fake news’, els directors de diari creuen que ara hi ha
més internautes disposats a pagar
per continguts perquè els lectors
busquen fonts veraces.
David Casals

L’any 2019 és a punt de començar i diferents confidencials i analistes pronostiquen
que es produirà una petita revolució en la
premsa digital, amb la posada en marxa de
‘murs de pagament’ en les edicions digitals
dels diaris impresos. Així ho han dit aquest
novembre els directius de La Vanguardia i El
Periódico, i està per veure quan s’hi sumen
al carro les capçaleres de Madrid.
Amb aquesta expressió, ‘mur de pagament’,
es coneix la restricció total o parcial dels
continguts que ara s’han ofert gratuïtament
als internautes. En aquests darrers anys,
les principals capçaleres al món anglosaxó
han apostat de forma reeixida per aquesta
via, entre elles marques globals com The
New York Times, The Wall Street Journal i
Financial Times.
L’opinió generalitzada dels gerents i directius de les empreses periodístiques espanyoles és que s’ha d’aprofitar la conjuntura
actual. En temps d’èxit de les fake news,
cada cop hi ha més consciència per part de
la societat que és important saber elegir el
lloc on informar-se. Les històriques capçaleres, que porten deu anys o més perdent audiència, creuen que ara hi ha més internautes
disposats a pagar que temps enrere, i que
queden molt lluny els fracassos absoluts que
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havien registrat experiències similars a principis de la darrera dècada.
Tot i això, un recent estudi de l’Institut Reuters
diu que només el 10 per cent dels lectors de
països de parla anglesa estan disposats a
pagar per la informació online. Tot i això, hi ha
empreses que veuen marge de mercat, en un
context on el lector no només vol ser receptor,
sinó que també vol sentir-se part d’una comunitat i interactuar amb els periodistes. Ara bé,
per poder-ho fer, i oferir un servei de qualitat,
es necessita temps i recursos humans, dos elements cada cop més escassos en les redaccions
dels mitjans generalistes tradicionals.
En les experiències que han reeixit a nivell
internacional, s’ha creat un ‘mur de pagament’
flexible, fet a mida pel consumidor, que pot
elegir entre diferents preus i serveis. Té així al
seu abast un producte a la carta, adaptat a la
seva butxaca i als seus gustos, i que es pot personalitzar per seccions o continguts.
La Vanguardia ha anunciat aquesta tardor
la convergència de les seves redaccions en
paper i digital, fins ara separades, tot i que
està per veure si les condicions laborals dels
seus professionals també seran les mateixes.
El Periódico de Catalunya, que va començar
l’any fent una nova retallada de personal, i ha
aprofitat els actes per celebrar el seu 40 aniversari per iniciar un projecte similar. També han
fet iniciatives similars els diaris regionals dels
grups Vocento i Prensa Ibérica.
Els propers mesos determinaran si aquest concepte encara desconegut per audiència, el ‘mur
de pagament’, ha vingut per quedar-se o després d’aplicar-se en una primera fase i veure la
caiguda de les audiències en termes quantitatius, passarà a millor vida en poc temps. 
David Casals és periodista / @informatiu

24 de desembre, 19 hores ‘10 minuts de silenci per escoltar el Nadal’
El 24 de desembre, a les 19 hores, com ja es tradicional des de fa 18 anys, tindrà lloc a la plaça Santa
Anna de Mataró una nova edició de la trobada ‘Deu Minuts de Silenci per Escoltar el Nadal’. Una iniciativa popular que cada any organitza la revista Valors amb altres entitats de la ciutat: Justícia i Pau
Maresme, Grup Tercer Món Mataró i Aco Acció Catòlica Obrera. L’acte s’inicia amb la lectura d’un
manifest sobre la importància del silenci i el veritable sentit del Nadal i, posteriorment, els assistents,
enmig del brogit de les botigues i acompanyats per la flama d’una espelma, guarden deu minuts de
silenci. Un temps dedicat a la reflexió personal. 

DIRECCIÓ

ADREÇA

Portal de Valldeix, 17-2n
08301 Mataró (Barcelona)
Telèfon 620 749 138
redaccio@valors.org

Membre de

Amb el suport de

Els vostres comentaris seran benvinguts a
redaccio@valors.org. Ens trobareu també a
Facebook i Twitter.
El preu de la subscripció és de 35 euros
anuals (onze números). Us podreu subscriure a través de la pàgina web de la revista
(www.valors.org) o enviant un correu a
subscripcions@valors.org amb les vostres
dades de contacte.
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Canvi d’etapa després de 15 anys i 165 números

Una nova revista ‘Valors’

A partir del mes de gener Valors fa un salt endavant amb una renovació total del seu disseny
i la incorporació de nous col·laboradors i seccions. Tot plegat amb la voluntat de potenciar el
seu objectiu original: parlar de l’actualitat des de l’òptica dels valors.

V

alors inaugurarà l’any
2019 amb un canvi
d’imatge total. Després
de 15 anys de publicació i 165 números als quioscs, la revista editada
per l’Associació Cultural Valors fa un pas
més en la seva evolució amb la voluntat
de consolidar-se com a capçalera de referència a Catalunya en l’àmbit de l’ètica i la
reflexió. La transformació més evident és
de caràcter visual, però els codirectors de
la revista, Maria Coll i Joan Salicrú, plantegen un canvi a tots nivells.
Nou disseny

A partir de gener la nova revista Valors
guanya vida, perquè serà totalment en
color. Un element que permetrà potenciar
la imatge, entesa com un altre nivell de lectura i no com un simple complement del
text. En aquest sentit, tindran un pes destacat les il·lustracions, que cada mes un
equip de dibuixants i dissenyadors gràfics
duran a terme expressament per a Valors,
però també les fotografies d’autor. Així,
la reformulació visual pretén donar sentit
a la imatge sense perjudicar el text alhora
que un dels reptes del nou disseny és millorar la comoditat de la lectura. “En un món
en què la imatge impactant i els titulars
en forma de tuit substitueixen l’anàlisi, a
Valors continuem apostant per la reflexió i
això demana argumentació: titulars llargs,
entrevistes i articles en profunditat i converses cara a cara”, afirmen Coll i Salicrú.
Més actualitat

De totes maneres, la revista, malgrat el
canvi d’imatge, no perdrà el seu objectiu
original: parlar de l’actualitat des de l’òptica dels valors. Ara bé, en aquesta nova

etapa, l’actualitat agafarà un major relleu.
Si els portals de notícies digitals informen
i els diaris de paper analitzen, la revista
Valors aposta per reflexionar sobre el rerefons de les coses que passen, des del nivell
nacional fins a l’internacional, i també les
conseqüències que tenen aquests fets. És
el que els codirectors de Valors en diuen
“la tercera línia de lectura de la realitat”.
La revista es continuarà estructurant al
voltant d’un monogràfic en el qual intervindran, ja sigui en format entrevista o

En un món en què la imatge
i els tuit substitueixen
l’anàlisi, Valors continua
apostant per la reflexió
Tercera línia de lectura: els
portals informen, els diaris
analitzen; Valors aposta per
anar al fons de les qüestions
article, els principals experts en la temàtica a nivell català, espanyol o internacional. Un monogràfic que, com fins ara,
comptarà amb l’apunt personal del ninotaire Toni Batllori, una autèntica referència en aquest àmbit.
Es mantenen, això sí, aquelles seccions que ja s’han convertit en un clàssic
de Valors per la seva singularitat o perquè
aposten pel periodisme participatiu, com
els dilemes ètics de Soraya Hernández, els
perfils de personatges destacats de l’actualitat de Ramon Radó, les històries de
Pau de Xavier Garí, les tendències actuals de Judith Vives o el conte, a partir d’ara

en col·laboració amb l’entitat barcelonina
Laboratori de Lletres.
Noves seccions

També, però, s’inauguren noves seccions i
s’incorporen nous col·laboradors. Així, el
primer bloc s’obrirà amb una anàlisi de les
principals notícies del mes, tribuna que signaran de forma rotativa membres del Consell Assessor de la revista com Francesc
Torralba, catedràtic de Filosofia de la URL;
Àngel Castiñeira, professor del Departament de Ciències Socials d’ESADE;
Begoña Román, professora de Filosofia de
la UB; i Maria Rosa Buxarrais, catedràtica
de la Facultat d’Educació de la UB. Aportacions escrites que il·lustrarà mensualment
l’artista VisualOmelette. A la secció d’opinió s’incorporen Anna Pagès, professora
de la Facultat de Ciències de l’Educació
Blanquerna, o Alicia García Ruiz, doctora
en Ciències Polítiques i Investigadora de
Filosofia Contemporània per la UB. A més,
cada número inclourà una conversa entre
dos personatges de prestigi a l’entorn d’una
temàtica candent i, d’altra banda, la revista
es tancarà amb una imatge fotogràfica d’alt
valor reflexiu del fotògraf Miquel Lleixà.
Un producte col·lectiu

La revista Valors és des dels seus inicis i
encara avui un producte fet bàsicament des
del voluntariat i, per tant, no hauria pogut
créixer sense la col·laboració de més d’una
cinquantena de persones. A banda de la
revista, actualment el projecte inclou el programa de ràdio setmanal Valors a l’alça, una
producció de Valors i de MataróAudiovisual que s’emet a trenta ràdios municipals de
Catalunya o el portal de notícies Valors.org,
que a partir d’ara també reforçarà l’aposta
pels continguts propis. REDACCIÓ
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Francesc Amat, Begoña Román, Àngel Castiñeira, Maria Rosa Buxarrais, Francesc Torralba, Maria Coll (codirectora), Àngel Puyol i Joan Salicrú (codirector) són els integrants del Consell Assessor de la revista Valors, que es reuneix dos cops l’any.

I en el proper número...

Com viure en la
societat gasosa?
L’any 2007, Zygmunt Bauman va fer fortuna amb el terme ‘societat
líquida’. Segons el sociòleg polonès, la societat havia passat de
tenir uns fonaments estructurals estables i sòlids a ser una societat líquida on les estructures socials ja no perduraven prou temps
per solidificar-se, i per tant, no servien a la persona com a fonaments on construir la seva vida i crear seva la pròpia escala de
valors. Avui, una dècada després, diversos pensadors ja asseguren
que vivim en una societat gasosa, és a dir, que anem un pas més
de la societat líquida. Una societat encara més inestable, ràpida,
volàtil i canviant, on sembla que res se sustenta en la seguretat
o en la tradició, perquè tot es ven, es compra, es mou ràpid i s’esfuma. Davant aquest escenari, la pregunta és: com viure i generar
pensament en una societat d’aquestes característiques? Ens ajudaran a reflexionar sobre el tema: Pablo d’Ors, escriptor, sacerdot
i assessor cultural del papa Francesc; Francesc Torralba, doctor
en Filosofia i autor del llibre Món volàtil; Alberto Royo, professor
i autor del llibre La sociedad gaseosa; el periodista Albert Sáez i
Núria Sara Mira, professora de Filosofia i codirectora del festival
Barcelona Pensa. 

Noves tarifes
Amb la nova etapa que comença Valors, l’associació
editora ha decidit introduir canvis en les tarifes de
la revista. Així, a partir de gener el cost de la revista
serà de:
- Un exemplar: 4,25 euros.
- Subscripció paper: 42 euros (11 exemplars)
- Subscripció digital (pdf): 35 euros (11 exemplars)
Les subscripcions es poden fer a través de la
pàgina web www.valors.org/subscripcions/. També
podeu demanar més informació en aquest sentit al
correu electrònic redaccio@valors.org i al telèfon
620.49.138.
La revista es pot adquirir o consultar en format digital
a través de dues plataformes de publicacions d’aquestes característiques: iQuiosc.cat, promogut per l’APPEC, i Ztory, d’origen suec. En format paper, es pot
adquirir a tres-cents punts de venta de la demarcació
de Barcelona. 

