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Més enllà dels símbols:
dignitat i justícia

A

quest agost s’ha aprovat per Decret Llei l’exhumació del cadàver del dictador Francisco Franco del
mausoleu que l’ha acollit durant quaranta anys. La
mesura, improbable fa molt poques setmanes, és
un cop d’efecte del nou govern socialista de Pedro
Sánchez i s’inscriu en una sèrie de gestos que pretenen diferenciar-se de l’anterior executiu comandat per Mariano Rajoy.
Políticament és rellevant perquè intenta enviar un missatge de
restitució de la memòria històrica a Catalunya –on el procés
sumaríssim contra el president republicà Companys cou especialment– i, per això, segurament la gran majoria de la ciutadania
hi donarà el seu suport entusiasta.
No serem nosaltres els que considerem innecessari un gest com
aquest, ni molt menys, sobretot si tenim en compte la imatge
anacrònica i la manca de regeneració democràtica que demostra
tenir encara les restes d’un dictador en un mausoleu i a disposició de la veneració ciutadana. Però també és cert que aquesta
decisió precipitada sembla una manera frívola i electoralista de
tractar la qüestió de la memòria històrica, tema que mereix un
debat profund i que la classe política no ha dut a terme fins al
moment.
La Ley de la Memoria Histórica aprovada el 2007 al Congrés
dels Diputats, per exemple, no va acceptar un pla d’obertura
de fosses comunes, cosa que sí que s’ha fet a Catalunya, ni que
els delictes del franquisme haguessin estat comesos contra tota
la societat i la humanitat; en el seu preàmbul s’afirma que “la
memòria de les víctimes del franquisme és personal i familiar”.
Acabar amb els símbols és un primer pas necessari -vergonyant
la simbologia feixista que encara s’exhibeix a Espanya (banderes, plaques, partits, mausoleus)-, però, no el darrer. Cal arribar
a la dignificació de les víctimes i, finalment, a la justícia. Sense
justícia, no hi hi perdó, ni reconciliació. La Llei d’Amnistia de
1977, excusa de tots els governs espanyols per no afrontar aquest
tema, com bé recorda Nacions Unides, no pot emparar criminals
franquistes perquè els “crims de lesa humanitat, no prescriuen”.
En resum, Franco serà retirat del Valle de los Caídos ben aviat,
però el debat sobre la memòria històrica restarà pendent. 
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Entrevista: Nova política

“Els demòcrates no
neixen pel sol fet de
viure en democràcia”
Oriol Bartomeus, politòleg
Com han canviat els valors de les noves generacions de votants? En parlem amb aquest
professor de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), autor del llibre
El terratrèmol silenciós (Eumo Editorial, 2018).
Laura Cera

Fa anys el sociòleg Zygmunt Bauman va
inventar el concepte de societat líquida,
però avui alguns experts ja parlen de “societat gasosa”. Un canvi de model que s’evidencia en el comportament polític de les
noves generacions de votants. El politòleg
Oriol Bartomeus parla d’aquest canvi de
valors en el seu darrer llibre.
L’interès per a la política és avui una tendència a la baixa?
No, tot al contrari. En els darrers anys, a
mesura que hem vist que la política canviava, l’interès per a la política ha crescut. I aquest creixement ha estat degut, en
part, al relleu generacional, però, també, a
la mateixa dinàmica de la política. Quan la
política es torna més interessat, més gent
s’interessa per ella.
El ‘Procés’ també deu haver influït...
Ara la política està més present a les nostres
vides perquè ha deixat de ser aquella política prèvia als anys de la crisi; una política
molt centrada en la gestió del dia a dia, en
els diners, en l’espai públic i en el bé comú.
Ara, com que hi ha conflicte -no solament
pel procés, també degut a la crisi econòmica-, l’interès per a la política és creixent.
La generació de votants nascuts a la
dècada dels 60 perd pes respecte la generació de votants nascuts en democràcia.
Això, en clau de valors, què representa?

Curiosament, a nivell de valors, no comporta un canvi molt gran. Els votants nascuts a partir de 1975, en plena democràcia,
expressen uns valors sobre la democràcia, la política i el sistema molt similars als
valors que expressava la generació nascuda
al final de la Guerra Civil. Són valors de profund allunyament i desconfiança vers els
polítics, la política i les institucions.
Un altre tret d’aquesta generació és la seva
manca de compromís. Si ara es detecta
menys fidelitat als partits, es pot dir que es
vota amb poca responsabilitat?
La política no és diferent a qualsevol altre
aspecte de la vida. Les generacions més
noves han nascut, han crescut i s’han
educat en un món de tria i d’infidelitat
constant. El valor predominant per aquestes generacions és el canvi i la inestabilitat.
En aquest sentit, aquestes són generacions
que voten tenint en compte aspectes més
volàtils. Són generacions més propenses a
votar, a deixar de votar o a canviar de partit,
sense cap recança.
De fet, vostè compara la forma de votar
amb la forma de consumir...
Sí. Les generacions anteriors tenien a
l’abast menys productes i, per tant, tenien
una menor capacitat d’escollir, per la qual
cosa eren més fidels a la tria. A mida que
evoluciona la societat de consum, hi ha més
productes per escollir i la tria es realitza
de forma més automatitzada i accelerada.
Aquesta forma de consumir també es pot
traslladar al terreny electoral.

Com?
Doncs, segons les dades, les generacions
antigues decidien el seu vot amb un termini bastant llarg de temps i eren durant
anys fidels a la decisió pressa. En canvi, les
noves generacions, decideixen el seu vot en
un termini més breu de temps -en les darreres eleccions una tercera part dels nascuts en democràcia van decidir el seu vot el
darrer dia de la campanya o el mateix dia de
les eleccions-, voten de forma accelerada,
trien entre un ampli ventall d’opcions i no
són fidels a la tria. És en aquest sentit que
es pot dir que fan una tria menys responsable. I d’aquesta manera serà com actuaran
també les properes generacions.
Segons el seu estudi les noves generacions
només voten si la proposta els convenç,
això és un perill o un menyspreu per un
dret recuperat?
Un perill? No, senzillament, és així. Anem
cap a una societat en què la tria és més
volàtil i els factors sobre els quals s’aferma
la política són menys sòlids. Això es pot
veure d’una forma negativa... però la realitat és que la societat que tenim és la societat que tindrem i, per tant, la política que
tenim és la política vers la qual anem. Això
fa que, per exemple, l’abstenció, que en
anteriors generacions era un comportament vergonyant, ara forma part del repertori. Si no hi ha ningú que et convenci es
considera lícit no votar o, fins i tot, fer un
vot esbojarrat.
Anem cap a una política més mercantilista?

Passant revista
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En el cap de...
Alexandria Ocasio-Cortez
Completament. Ens dirigim vers una política en què el ciutadà es considera un
client. Però la política no és una excepció.
En les darreres dècades, en molts espais,
el ciutadà se sent com un client, per tant,
actua com a tal. És un consumidor que es
para davant de l’oferta i escull. En aquest
cas, tria un partit en funció del retorn que
espera d’aquest. La política, en aquest punt,
ha perdut un aspecte essencial en democràcia: la confiança. Avui, és evident que l’elector ja no fa un vot de confiança, sinó una
tria mercantil. Podríem dir que l’elector
compra el partit. I si la formació política no
compleix, el votant, a la pròxima elecció,
se’n desentén.
Quines altres conseqüències pot tenir
aquestes mercantilització de la política?
També té conseqüències en la comunicació política. Ara els polítics i les formacions polítiques interactuen amb la societat
d’una forma molt més accelerada i imme-

“L’abstenció, que abans
era un comportament
vergonyant, ara forma
part del repertori”
“Avui, l’elector no fa un vot
de confiança, sinó una tria
mercantil; podríem dir que
compra el partit”

diata; més pròpia de la publicitat que de
la política. A més, ara els partits també fan
molta més pressió als governs perquè les
majories governamentals, no tant les parlamentàries, duren menys. És a dir, encara
que guanyis les eleccions amb bons resultats, al cap de dos dos mesos les enquestes
poden demostrar que el vot obtingut ja ha
desaparegut. La pressió contra els governs
és gran. Estem a la societat de la immediatesa i això crea una nova manera de fer
política.
Es pot afirmar que la generació nascuda
en democràcia té valors democràtics?
Sí, en el sentit que consideren que la
democràcia és el millor sistema polític. Ara
bé, l’individualisme, la desconfiança i el
sentit mercantilista de la política els acosten més a les generacions nascudes abans
del 39 i la distancien de les generacions
dels anys quaranta i seixanta, aquella que
va fer el pas cap a la democràcia. A diferència d’aquesta generació, ells no tenen un
perfil de demòcrates militants.
Aquest procés s’hauria pogut evitar?
A Espanya i a Catalunya s’ha pensat que els
demòcrates naixerien pel sol fet de viure
en democràcia. Però les dades indiquen
tot al contrari. Aquí ha mancat una voluntat de fer demòcrates. Hauríem d’haver
educat les noves generacions en democràcia, cosa que no s’ha fet ni des dels mitjans
de comunicació públics, ni des de les escoles. I, això, ara mateix, i ens els proers anys,
ho trobarem a faltar. 
twitter

Oriol Bartomeus, professor de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Joan Salicrú

Vivim en un temps de desesperança. Arreu del món, a Europa i
també als Estats Units. No podem
negar-ho. Fer-ho és partir d’una
anàlisi de la realitat absolutament
esbiaixat. Vivim desesperançats en
la política, especialment en el meu
país, amb un president que explota
les vísceres de la gent, els sentiments que surten de l’estómac, per
guanyar les eleccions, fent promeses que després no podrà o no
voldrà complir, perquè al capdavall
és un amic dels poderosos, un més
entre ells. Em dic Alexandria Ocasio-Cortez, sóc nascuda el 1989, i el
juny passat vaig guanyar les primàries del Partit Demòcrata en el 14è
districte congressional de l’estat de
Nova York. Vaig guanyar a contrapronòstic, imposant-me a Joseph
Crowley, un veterà dur de pelar.
Però que davant la il·lusió, l’esperança, el desig de crear un futur
junts de la meva candidatura... Va
convertir-se en no res. I això significa que aviat seré congressista
dels Estats Units per aquest estat,
on vaig néixer. De fet, m’agrada
recordar-ho, vaig néixer al Bronx,
un barri estigmatitzat que entre
tots hem d’aconseguir reconvertir
en un espai de vida digna i saludable. Així ho vaig fer jo, una simple
cambrera que treballava a Manhattan, com tants d’altres, de manera
que no hi ha res impossible. Volem
uns EUA millors i un món millor,
més just i més digne per a tothom.
Hem de reconquerir la política,
tornar a connectar amb els valors
dels votants actuals i establir-hi de
nou un vincle de confiança, no pas
una vinculació com si els polítics
fóssim iogurts d’un supermercat,
on acabes comprant el més bonic i
lluminós. Junts tornarem a fer gran
la política d’aquest país! 
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Termòmetre de Valors

Les piulades del mes
DW

Mazoni
@mazonisongs

“Fer el mort a l’aigua amb els ulls
tancats i tot seguit obrir-los per mirar el
cel. A vegades és tan fàcil com això”

Joan Botta Orfila 🎗
@joanbotta

“M’han de portar una rentadora comprada
al meu municipi. Distància 3km. He hagut de
trucar a Alcobendas per gestionar l’entrega”

Un restaurador alemany veta els nens a
l’hora dels sopars: vol un “oasi de pau”
Rudolf Markl, propietari del restaurant “Oma ‘s Küche” (La cuina de l’àvia) ha
desencadenat una polèmica a Alemanya en prohibir l’entrada al seu restaurant als menors de 14 anys en horari vespertí. Aquesta és la seva reacció vers els nens
indisciplinats. El propietari assegura que aquesta mesura no està dirigida contra els
nens sinó cap els pares que no poden controlar els seus fills, que molesten la resta de
comensals, criden, i fan malbé part de l’inventari. Markl busca crear un “oasi de pau”
per als seus clients, de fet, en el 2007 ja es va convertir en el primer hoteler del país a
prohibir el tabac dins del seu local. No és millor educar que prohibir de forma generalitzada? El debat sobre la discriminació per edat ja està servit.

Chicha Mariani, fundadora de
las Abuelas de la Plaza de Mayo

A Espanya es consumeixen cada
dia 13 milions de palletes

“No em puc permetre morir, he
de trobar la meva néta”, deia el
2006 Chicha Mariani, una de les fundadores de les Abuelas de la Plaza de
Mayo. Ha mort sense haver conegut
la nena robada pels militars que van
assassinar la seva jove, Diana Teruggi.

Cada dia s’utilitzen a Espanya
13 milions de palletes de plàstic.
És el país d’Europa que més palletes
consumeix. Greenpeace ha arrencat
aquest estiu una campanya que busca
prohibir per llei la seva venda.

El Govern espanyol recupera
la sanitat per a tots
Abanderant el lema “una societat justa no deixa ningú enrere”,
el Consell de Ministres de l’executiu
socialista ha recuperat la sanitat per a
tothom, deixant sense efecte l’exclusió dels immigrants sense papers que
el PP va aprovar el 2012.

Alemanya legalitza el tercer
sexe en el registre de naixement
Alemanya ha aprovat un projecte
de llei per introduir en el registre de naixement un tercer sexe sota
la denominació de “l’altre” o “divers”.
La mesura segueix una sentència del
Tribunal Constitucional. S’estima que a
Alemanya hi ha uns 80.000 intersexuals.

Ascendeixen a 84 les tortugues
nascudes a la platja de Mataró
58 tortugues de l’espècie caretta
caretta, animal protegit, han
nascut aquest estiu a la platja de Mataró
vigilades per centenars de voluntaris. I
26 ous més han eclosionat a les incubadores de la Fundació CRAM.

Josep Julien
@@josepjulien

“Compte. Mentre apuntes algú amb
l’índex, tens tres dits de la teva pròpia
mà que t’assenyalen a tu”

Roberto Pérez Toledo
@mividarueda

“Em trobo amb habitacions suposadament
adaptades per a clients en cadira de rodes
que tenen el mirall alt, les tovalloles altes,
l’aire condicionat alt ... Creuen que levito?”

Valors comparats

41.000
són els casos de xarampió que hi ha hagut a
Europa només els primers mesos del 2018, 37
dels quals mortals. Una xifra molt alta si tenim
en compte que el 2015 en van ser 3.900. Les
causes: la pobresa i la filosofia antivacunes.

28

són els casos de xarampió detectats a Catalunya
els primers mesos del 2018. Els països més afectats són: Geòrgia, Itàlia, Grècia, Sèrbia, Ucraïna,
Rússia i França. En aquests territoris hi ha comunitats amb menys del 70 per cent de vacunats.

Passant revista

Valors

7

Noms propis

Javier Martínez
un pare
El seu fill de tres anys va morir a l’atemptat de la Rambla,
el 17 d’agost. Un any després, lamenta que durant aquest
temps s’ha sentit molt sol.
Ramon Radó

Era la tarda del 17 d’agost de l’any passat
i en Javier Martínez era treballant a Barcelona. A vint minuts d’on era ell, a
la Rambla, la furgoneta que conduïa
Younes Abouyaaqoub atropellava desenes de persones, entre les quals el seu
fill Xavi.
En Xavi, el seu fill de tres anys, estava
passejant per la Rambla amb la seva
mare, la seva germana i el seu tiet-avi
quan hi va haver l’atemptat. Pocs minuts
després, en Javier creuava la Rambla,
encara plena de ferits estesos a terra,
per anar al CAP on estaven atenent el
seu fill. Allà, no van poder fer res per
salvar-li la vida. Aquella nit, en Javier
va deixar el seu fill mort a l’hospital, un
mosso va donar-li les sabates d’en Xavi
i va tornar cap a casa seva, a Rubí. Sol.
En Javier Martínez va protagonitzar una de les imatges d’aquell estiu
negre. Dies després dels atemptats, es
va adonar que els pares dels nens musulmans que jugaven amb el seu fill al parc
no passaven pel seu carrer. Volia estendre la mà a aquestes famílies i dema-

nar-los que no tinguessin por. D’ençà
dels atemptats ha insistit diverses vegades que vol que la mort d’en Xavi serveixi
“per alguna cosa bonica” i no “per començar una guerra”. “Necessito abraçar un
musulmà”, va concloure.
Quan, en un acte de record a les víctimes
del 17A davant de l’Ajuntament de Rubí, va
veure que l’imam de la ciutat començava a
plorar, s’hi va acostar i el va abraçar. Després es va acostar als nens musulmans que
hi havia a la plaça i també els va abraçar. La
imatge va fer la volta al món. Quan Catalunya encara estava en xoc pels atemptats,
un pare que acabava de perdre el seu fill,
va assenyalar el camí de l’amor en comptes
del de l’odi. En comptes de guerra, coses
boniques.
Un any després de la mort del seu fill,
està de baixa, fent tractament psicològic, i
no ha deixat de repetir que s’ha sentit molt
sol. Aquest agost l’actualitat ha tornat a
trucar a la porta de Javier Martínez. L’han
tornat a buscar, l’han tornat a enregistrar,
li han tornat a fer preguntes. Ell només
demana que el dolor serveixi d’alguna cosa.
Malgrat tot, massa sovint ha semblat que
l’aniversari girava més al voltant de la picabaralla política que no pas de les víctimes

Vol que la mort d’en Xavi
serveixi ‘per alguna cosa
bonica’ i no ‘per començar
una guerra’
del 17A.
En Javier Martínez ens va donar a
tots una lliçó fa un any davant l’Ajuntament de Rubí i ens l’ha tornat a
donar ara, mentre els atemptats serveixen d’excusa per continuar els nostres
retrets de cada dia. Davant del perill
de l’ull per ull, Martínez fa el que pot
perquè el món no acabi cec. I sembla
que, un any després, el país no ha estat
a l’alçada del que en Javier Martínez es
mereixia. 
Ramon Radó és periodista / @ramon_rado

El valor de la paraula

“Durant les pitjors
massacres, el
teatre estava ple”
Dino Mustafic, director de teatre
Ara, 18 d’agost de 2018

Redacció

Dino Mustafic, productor del Festival de
Teatre de Sarajevo, explica com durant el
setge el teatre va ser terapèutic: “En aquell
escenari tan inhumà el teatre va crear una
realitat paral·lela que protegia les ànimes de
Sarajevo de l’odi i del perill de caure en l’autocompassió i en la victimització. Els dies
que hi va haver les pitjors massacres, el teatre
estava més ple. El teatre va ajudar a preservar
els valors que la guerra atacava (...) a evitar
el sentiment de revenja i d’odi col·lectiu”.

Lamentablement també afirma que el conflicte encara no ha acabat: “Les conseqüències de la guerra se segueixen notant a Bòsnia
i Hercegovina perquè vivim en la negació
dels crims que hi va haver: els partits només
saben fer propostes que aglutinen la societat
des d’un prisma ètnic, fomenten unes distàncies molt clares entre els uns i els altres.Vivim
com una societat dividida. Els uns aprenen la
seva història i la seva veritat, que nega la dels
altres. Els criminals de guerra són herois a les
seves ciutats i això fa sortir totes les cicatrius,
traumes i pors, que són usats pels polítics i
contaminen les generacions més joves”. 

8

Setembre de 2018

Passant revista

La màquina d’escriure

El camp dels ‘indesitjables’
Joan Salicrú

A vegades no és una imatge sinó un so.
Arribats al camp de Rivesaltes, a tocar de
Perpinyà, fa vent. Un vent fort, que situa
molt bé l’escena. Actua com de transició cap al passat, com un recurs cinematogràfic que ens redirigeix cap a principis
dels anys quaranta del segle passat, quan
el camp va començar a funcionar com a
“centre d’allotjament per a famílies” –
tot i que aquestes eren separades, precisament, entre homes i dones–. En aquell
primer moment servia pel reagrupament
familiar sobretot d’espanyols i jueus, però
segons fan constar els historiadors citant el
llenguatge de l’època “gitanos, indigents,
opositors polítics, estrangers enemics,
indesitjables o sospitosos per a la seguretat nacional i l’ordre públic” hi van ser
igualment detinguts. En total, entre 1941
i 1942, el camp va acollir 21.000 persones.
Em fixo en el mot “indesitjables”, que
surt citada molts cops a la visita. “Indésirables”, en francès. Els que no vol ningú. Els
que estan fora de la normalitat, del consens... i per tant, en aquell moment, fora
de la llei. Per naixement o per ideologia. I
que si sobreviuen bé... i sinó també.
Poc temps després va servir també per
a hostatjar-hi –sóc molt generós amb la

En quin món vivim

Això va bé
Francesc Raventós

Tenim tendència a queixar-nos. Especialment quan es tracta dels serveis públics. Però
no som justos, els serveis públics tenen una
qualitat força acceptable, tot i que és cert,
que hi ha mancances i que es poden millorar. Sovint he de recórrer als centres sanitaris, i com a conclusió he de dir que, el Servei
Català de la Salut funciona molt bé. Al menys
els centres que jo conec, però crec que és
extensible a pràcticament tots. La qualitat dels serveis mèdics és elevada, no només
per atendre les malalties i els accidents més

joan salicrú

El camp de Rivesaltes, per on
van passar i morir persones
de diverses nacionalitats, és
una metàfora del segle XX
paraula– jueus francesos de la zona de
Vichy en el seu trànsit cap a les càmeres
de gas d’Auschwitz. 215 van morir ja aquí.
I en acabar la Segona Guerra Mundial i
amb les tornes invertides van ser militars
alemanys i italians els que hi van residir.
Però la cosa no acaba aquí. Al final de
la guerra d’independència d’Algèria, el
govern francès hi va situar centenars de
harkis, algerians que havien col·laborat amb
les autoritats de la metròpolis i que França
va prometre acollir en territori europeu en
justa correspondència, quan començaven

usuals, sinó també quan es tracta de casos
complexos. No vol dir que tot vagi sempre
bé, la medecina i els humans no tenen resposta per a tot, però sí, que fan tot allò que
medicament és possible. El tracte del personal és molt professional, però també humà i
amable. És la sort de tractar amb professionals amb vocació.
Hi ha un altra aspecte fonamental és la
universalitat de la sanitat que acull tots els
ciutadans, immigrants sense papers inclosos. És un magnífic gest polític d’humanitat i de generositat del govern català.
Cal també destacar que no fa distinció de
la classe social, de l’origen, ni de la llengua que parlen els pacients. Tothom rep
el mateix tractament; és la democratització de la salut. D’això se’n diu solidaritat. Una societat que té cura de la salut

a ser atacats... i va acabar deportant en un
camp com aquest. Encara més tard, entre
1964 i 1966, van arribar al camp al voltant
de 2.500 guineans, antics militars francesos, repatriats amb les seves famílies, així
com un petit grup d’antics militars repatriats de la Indoxina francesa. Després, als
vuitanta, va ser un centre de reclusos.
Són 612 hectàrees de les quals tan sols
se’n pot visitar un petit bocí, l’illa F. Allà
s’hi pot veure les restes d’algunes de les
150 grans barraques existents així com,
per exemple, les latrines usades pels internats. Tot plegat és, pel visitant, una estremidora metàfora de bona part de la història del segle XX a Europa i al món: règims
totalitaris (o demòcrates de molt baixa
qualitat) que no dubtaven ni un segon a
internar –i, per tant, a privar de llibertat–
a qualsevol que no complís amb els estàndards de cada moment. L’arbitrarietat en el
seu súmmum: ara manen aquests, els enemics són aquells; ara manen els altres, doncs
els enemics són els de més enllà. Els indesitjables de cada moment, en funció de qui mani.
Les coses, excepte pels privilegiats ciutadans de la Unió Europea que tenim llibertat de moviments arreu del nostre continent, tampoc han variat excessivament en
gran part del món. Encara hi ha moltes persones considerades “indesitjables”, arreu. Ens
queda molt camí per recórrer. 
Joan Salicrú és periodista / @joansalicru

i d’una població que envelleix genera
molta demanda d’atenció sanitària i el seu
cost cada dia és més elevat. Noves malalties, especialitats mèdiques, nous fàrmacs,
modern equipaments, personal sanitari
preparat, tot té el seu cost. I any rere any
puja. La preocupació gira a l’entorn de com
podrem mantenir econòmicament un sistema de salut universal de qualitat. La salut
és un dels bens més preuats que tenim. Un
bon sistema sanitari augmenta la qualitat
de vida i l’allarga en bones condicions. És
patrimoni de tots i l’hem de defensar quan
els polítics assignen els recursos procedents dels impostos. I si aquests no arriben
per a tot, abans de fer retallades, haurem de
veure com els augmentem per contribuir a
un bon estat de salut de tots els ciutadans. 
Francesc Raventós és economista / @raventosf

Passant revista

Valors

Geografies

Marges

Reivindicant un
Mandela global

Viure la
vida sense
filtres

Joan Catà

“Madiba –tal com els sud-africans es refereixen a Nelson Mandela (1918-2013)–
ens recorda que no hi ha ningú que neixi
odiant a l’altre pel color de la seva pell”.
És l’elocució de l’expresident dels Estats
Units, Barack Obama, a Johannesburg,
davant de milers de ciutadans reunits
aquest últim 18 de juliol per rememorar la
trajectòria de l’històric líder antiapartheid
el dia del centenari del seu naixement.
Després de subratllar els “temps
incerts” de “por al diferent” que estem
vivint, Obama denunciava aquells que
rebutgen “la veritat objectiva” i que tanquen fronteres. “Som en una cruïlla
-advertia en el seu discurs- en què dues
visions molt diferents del futur de la
humanitat competeixen sobre qui som i
qui hem de ser. Deixeu-me dir-vos que jo
crec en la visió de Nelson Mandela. Crec
en la visió compartida també per Gandhi
i Martin Luther King. Crec en la justícia
i en la premissa que tots naixem iguals.
Crec que un món governat per aquests
principis és possible”.
Hores més tard, a Nova York, a la seu de
les Nacions Unides, el seu secretari general, el portuguès António Guterres, també
honorava el líder sud-africà que va viure
reclòs entre reixes un terç de la seva vida.
“[Mandela] s’erigeix avui -assenyalavacom un model dels valors universals: pau,
perdó, humilitat, integritat, passió, respecte i servei. Madiba ens va ensenyar que
no són només paraules ni ideals vagues,
sinó accions concretes que tots podem
portar a terme”, afirmava el president de
la institució.
L’ONU reivindica Mandela aquests
dies com a fonament de l’Agenda 2030 per
al desenvolupament sostenible. Es tracta
d’un pla d’actuació a favor de les persones,
el planeta i el progrés que vol enfortir la
justícia i la pau. Amb una fita clau, l’eradicació de la pobresa. L’única manera d’arribar a un desenvolupament sostenible. Les
paraules de Mandela, recollides en una
senzilla exposició, parlen soles.

“Vèncer la pobresa no és un gest de
caritat. És un acte de justícia. És la protecció d’un dret humà fonamental, el dret
a la dignitat i a una vida decent. Mentre
persisteixi la pobresa, no hi haurà una
autèntica llibertat” (2005). “Que el nostre
govern hagi aconseguit avenços significatius a l’hora de portar l’aigua potable a
tanta gent, és una de les fites més importants de la democràcia al nostre país”
(Cimera Mundial sobre Desenvolupament
Sostenible, 2002).
“L’educació és l’arma més poderosa
que podeu utilitzar per canviar el món”
(2003). “Mentre les formes de pensar
segueixin impedint que les dones facin
biografiasyvidas

La visió de Mandela sobre
la justícia social i la cultura
de la reconciliació avui
segueix vigent
una contribució significativa a la societat,
el progrés serà lent” (1996).
“La pau no és només l’absència de conflictes. La pau és la creació d’un entorn on
tots puguin prosperar, independentment
de la raça, el color, el credo, la religió, el
gènere, la classe, la casta o qualsevol altre
marcador social de diferència” (Convenció mundial sobre la pau i la no violència,
2004).
La visió de Mandela, un dels referents
del segle XX, segueix vigent. I no només
per la transcendent lluita contra l’apartheid. També per la contribució a la justícia
social i a la cultura de la reconciliació. La
seva és sobretot una concepció global de la
humanitat que ens fa molta falta. 
Joan Catà és periodista / @Joan_Cata
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Consol Prados

Sóc usuària de les xarxes socials. Trobo
que tenen molts aspectes beneficiosos.
M’hi informo, m’hi expresso... i em permeten estar en contacte amb gent que
d’una altra manera potser no ho estaria.
Les defenso. Ho dic d’entrada abans de
continuar escrivint.
Quantes fotografies es deuen fer i
penjar a les xarxes durant l’estiu? En
alguns moments m’he entretingut a
mirar les postures de la gent davant
el pal de selfie, a l’estil Martin Parr, un
fotògraf excel·lent i irònic que capta
els turistes fent-se fotos. I com a amant
de la fotografia m’he vist temptada de
seguir els seus passos. Però la reflexió
no és fotogràfica, o no només. Adolescents que imiten patrons de portades
de revista de moda. Qui marca el patró?
La captura de la icona de la visita turística, sovint fent-se lloc entre l’aglomeració suada que vol el mateix. Aquesta
pressió constant de mostrar com de bé
ens ho passem, quins llocs visitem, com
de feliços ens sentim, quina marxa que
portem, que atractius som... Portem
una càmera a la butxaca amb moltíssims filtres per maquillar el que no ens
acaba d’agradar. Però la perfecció no
existeix.
Potser és un signe més de la inestabilitat de l’ésser humà, de la transitorietat i la velocitat de la vida. Crec que
haurem d’atendre la frustració que pot
provocar, especialment entre els més
joves. He descobert un concepte en
japonès, wabi-sabi. No té traducció literal, com molts d’altres d’aquest idioma
i per tant d’aquesta cultura i manera de
mirar el món. Fa referència a la bellesa
de la imperfecció i del que no és permanent. Una bellesa subtil i discreta del
que tenim, del que realment som, de
l’envelliment, del moment. Sense estridències. Segurament es tracta d’això. I
és també un aprenentatge. 
Consol Prados és sociòloga /
consolprados
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Gran angular

Contravalors

Mons no
binaris

Els immigrants:
perillosos o
necessaris?

Miquel Urmeneta

És vostè del Barça o del Madrid? De dretes
o d’esquerres? Independència: sí o no? Les
simplificacions són molt còmodes: ens fan
més fàcil entendre la nostra realitat. Nosaltres, les persones humanes, ho fem sovint
això de simplificar: els polítics, els enquestadors, els periodistes i, finalment, tots els
ciutadans.
Els sondeigs d’opinió tenen aquest problema i, de fet, molts d’altres. Es força a
prendre partit quan moltes vegades la persona enquestada no té una opinió formada
(i a vegades ni tan sols la pot arribar a tenir,
pel grau d’especialització o d’altres). Ara
bé, tot i les seves limitacions aquest instrument ens pot donar algunes pistes. En el cas
que ara ens ocupa –el suport a la independència de Catalunya– les enquestes disponibles donen moltes dades més enllà del sí/
no, que és el que solen destacar els mitjans
de comunicació i el que interessa més a les
forces polítiques per a alimentar la confrontació partidista.
Sobre la qüestió de la independència,
les dades parlen d’una situació estancada i
empatada. Catalunya és un país partit per
la meitat en aquest punt des de fa temps
i no sembla que s’hagi de moure. No obstant, existeixen altres consensos en l’opinió
pública. Per exemple, les relacions entre
Catalunya i Espanya és un dels problemes que més preocupa i un 62,3 per cent
pensa que Catalunya ha assolit un nivell
d’autonomia insuficient. Són dades de l’últim baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya,
publicat el juliol del 2018.
Enquestes anteriors han posat de manifest que, després de les eleccions, un 35,9
per cent estava a favor de buscar un acord
bilateral amb el Govern central. Aquesta
era l’opció amb més suport i tenia un
grau d’adhesió important entre votants de
tots els partits. La segona amb més suport
era abandonar el Procés i participar en la
comissió de reforma de la Constitució i de
reforma del sistema de finançament (20,8
per cent). Les dues combinades agrupen

més del 50 per cent dels entrevistats. Altres
sondeigs han aportat dades sobre el rebuig
majoritari de la violència de l’1-O i de la
presó preventiva pels líders polítics.
Les preferències dels ciutadans fan
pensar que es podria articular una discussió
pública més enllà de la dicotomia entre el sí
i el no a la independència. En altres paraules, hi ha una base sobre la qual parlar. A
més, s’estan produint moviments en alguns
mitjans de comunicació que podrien ajudar
en aquest procés: els canvis de responsables
a RTVE i la nova direcció de El País. Així,
en el moment d’escriure aquest text, sembla
que es donarien condicions favorables pel

Es tracta de construir una
solució que permeti superar
el conflicte a partir de les
raons de l’altre
diàleg polític. La pregunta ara és què faran
els nostres governants (i, també, l’oposició).
S’acceptarà que si bé el suport a la independència no és indiscutible tampoc no és un
suflé? S’apostarà per establir un veritable
diàleg o, si més no, se li donarà una oportunitat? Potser convé recordar que el diàleg
entre defensors de dues posicions enfrontades no és un intercanvi per veure quina
de les dues acaba imposant-se. Es tracta de
construir plegats una solució que permeti
superar el conflicte a partir de comprendre
les raons de l’altre. Ara bé, aquest procés de
creació i innovació té el petit inconvenient
de la incertesa. Una incertesa multicolor,
molt allunyada de les seguretats en blanc i
negre dels mons binaris. 
Miquel Urmeneta és periodista i professor
universitari / @miquel_urmeneta

Xavier Manté

Sempre m’han inquietat les dades demogràfiques i com hi influeixen les migracions. Trobo a faltar diàlegs polítics seriosos sobre aquests dos temes; diàlegs
basats en dades històriques i en estudis
dels especialistes i no en prejudicis ideològics de dretes o d’esquerres. Com és
lògic, aquest estiu, he recorregut a la
catedràtica septuagenària Anna Cabré,
tot un referent en la demografia històrica catalana, que ella defineix com
demografia de baixa natalitat i de gran
immigració. La majoria de dades les he
obtingut de la seva dilatada obra.
Ens diu que si a l’any 1900, quan a
Catalunya érem dos milions de catalans, algú hagués pronosticat que a l’entrar al segle XXI estaríem a prop dels 7,5
milions ningú se l’hagués cregut perquè
ningú hagués sabut dir on i en què treballarien, quines noves terres haurien
ocupat i quina elevada natalitat haurien
de tenir aquests dos milions de catalans.
Ha passat l’any 2015 i ja som més dels 7,5
milions. Això sí, de cada quatre catalans,
tres tenen avantpassats de fora. I si l’any
2000 els catalans érem el deu per cent de
la població de l’Estat espanyol, ara representem més del 16 per cent, malgrat tenir
una natalitat més baixa que la resta de l’estat. El nombre dels nous catalans els fem
créixer pel sistema natural de tenir fills,
però també acceptem aquells que venen
de fora que inicialment no són catalans,
però els anem catalanitzant un cop aquí.
A Europa, el debat social de la immigració s’ha fet abans que aquí i els resultats no
han estat gaire positius. A Itàlia, Hongria i
Àustria han aparegut idees xenòfobes anti
immigració, cosa que a Catalunya encara
no passa. És més, la societat civil ha promogut campanyes de solidaritat com Casa
nostra, casa vostra o Volem acollir de principis
del 2017 i el vaixell de l’ONG Proactiva
Open Arms salva nàufrags. Haurem d’estar amatents que aquestes idees antisolidàries no arrelin a casa nostra. 
Xavier Manté és enginyer
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Valors

Generem solucions

Amb dorsal

Els sabors...
creen addicció?

Prohibir
les dones
a la grada

Xavier Serra

No els ha passat mai comprar un tub dels
llargs de Pringles, i no poder deixar de menjar-ne? A mi, sí! L’única solució és comprar-ne un pot petit. Tot és atractiu: el logo,
la massa de patata deshidratada i fregida, el
tap de plàstic que en facilita la reutilització,
etc. No vull fer-ne publicitat, sinó preguntar-me: què és el que ens “enganxa” d’allò
que ens agrada menjar? És a dir, a quines
coses comestibles som addictes? I, per què?
Siguem rics o pobres, jovenets o ja grandets, tots tenim obsessions gastronòmiques:
unes olivetes, els calamars a la romana, els
After Eight. Només d’escriure-ho, ja em
venen ganes d’un d’aquests sobrets tan fins!
Hi ha experts mundials sobre el sentit del
gust. Certament, els altres sentits no són pas
indiferents a la “psicogastronomia”: la vista
(color, lluminositat...), el tacte (cruixent
com les xips o suau com el iogurts), l’olfacte
(del cafè o de la carn a la brasa) o fins i tot
l’oïda (xarrupar, llepar). Ara bé, sobre la percepció del gust hi ha molta feina feta: veig
cursos i postgraus a les Universitats de Nottingham, Calgary, Sydney o Ohio, i revistes
especialitzades, com Flavour o The Journal of
Sensory Studies. Fins i tot una web, foodpairing.com. Hi ha de tot. Siguem breus: apart
de les oloretes i aromes, bona part del gust
és a les deu mil papil·les gustatives de la llengua, que capten allò dolç (a la punta), amarg
(als laterals), agre, salat, umami i algun altre
sabor bàsic. Certs estímuls provoquen reaccions fisiològiques de defensa: el suc de llimona ens fa salivar, mentre que l’alcohol té
cert efecte càustic al paladar. I no oblidem
l’efecte “temperatura”: les cerveses fredes
són més àcides i els gelats esdevenen més
dolços com menys glaçats els prenem. Però,
l’atractiu de bona part del que mengen prové
de la “barreja” de sabors primaris: el sucre en
el cafè o degustar el quetxup modern combinant vinagre, sucre i sal a la salsa de tomàquet, són genials. Allò agredolç ens confon
sensorialment, ens fa sentir –si és mesuratd’allò més bé. És clàssic parlar de quatre
sabors: amarg, àcid, dolç, salat, tot i que –per
exemple, a l’Índia- se’n descriuen dos més:

el picant i l’acre (sensació de sequedat o arenositat a la boca, com el que ens dona el te,
el plàtan verd, la magrana, el caqui o la cúrcuma). I ja més amunt he citat l’umami, un
gust carni, d’algues, de formatge parmesà,
d’anxoves o semblants.
Som animals sotmesos a les dictadures
gastronòmiques? És un fet cultural o genètic? Tenen sentit les dietes mèdiques o simplement estètiques o del benestar, les obsessions per experimentar allò original? La
nostra societat de consum ens ofereix tantes
possibilitats de triar, que ens tornem consentits (llencem els que no ens ve de gust), i
moltes vegades judiquem fins i tot èticament

Pexels

Sovint judiquem èticament
pel fet de tenir la panxa
plena o gaudir de certes
exquisideses
pel fet de tenir la panxa plena o gaudir de
certes exquisideses. A mi em mareja veure
tantes opcions de vins, salses, cereals, etc., a
les lleixes dels supermercats. D’altra banda,
estic fart de parlar tot el dia de salut, colesterol, dietes i punyetes relatives al que engolim. Anem bé? Aquesta vegada seré molt
breu, en el suggeriment pràctic: a) les persones som sempre més importants que el
menjar (fins i tot quan es té gana o s’han
gastat molts diners en anar a cert restaurant);
i b) quan tenim problemes, ens sobra tanta
golafreria: com diu la dita, “al gust estregat,
el dolç li és amarg”. Tot i que també és cert
que a allò que ens plau menjar, no li hem
de dir que no. Ni tan sols si estem malalts o
deprimits. Què tenen un After Eight? 

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

Ni bengales, ni tabac. Ni actituds incíviques o, directament, violentes. Res
d’això. A Roma una part de l’afecció de
la Lazio –club històric de la ciutat– ha
proposat que les dones siguin excloses de les deu primeres files del gol on
s’allotgen els seguidors incondicionals. La proposta, publicada en octavetes que han aparegut on s’allotgen aquests
‘tifossi’, argumenta que la seva àrea és un
lloc “sagrat” on els partits es viuen com
si “d’una trinxera es tractés”. Per aquesta
raó els radicals de la Lazio conviden totes
“les dones, xicotes o esposes” a marxar-ne
ja que “no hi són admeses”. El document,
signat per l’autoproclamat col·lectiu ‘Diabolik Pluto’ ironitza sobre aquells que
confonen l’estadi olímpic de Roma amb
una vetllada romàntica a Villa Borghese,
cèlebre parc de la ciutat eterna.
El futbol italià mostra un cop més
l’acceptació i aixopluc amb el qual l’extrema-dreta s’hi mou. El feixisme a
Itàlia, de fet, ha trobat en aquest esport
un àmbit on ha pogut sobreviure sense
problemes. Ara, amb part del país escorat cap a partits racistes, la situació és
més inquietant encara. La directiva de
l’equip assegura que investigarà aquesta
acció però els fets parlen per si sols: l’any
passat la seva afecció va imprimir uns
fulls de format equivalent on, en aquella ocasió, es feia escarni d’Anna Frank.
Mentrestant les agressions vinculades a
aquests grups creixen al país, dins i fora
els estadis. El que a Alemanya o França
s’hauria prohibit a l’instant en altres
latituds troba tota mena de facilitats. A
Espanya, per exemple, part de l’afecció
de l’Atlético escarneix a Aitor Zabaleta
(afeccionat de la Real Societat assassinat
per un membre del Frente Atlético) quan
l’equip juga al seu estadi. Tot plegat més
simptomàtic del que sembla, en aquesta
Europa on la xenofòbia cotitza a l’alça i
on grups ultres són excusats i blanquejats
per grans grups de comunicació. 

Manel Bosch és periodista
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Cartes creuades

Memòria
agraïda
De: Jordi Cussó
Per: Cinto Amat
CC: 	Revista Valors
Assumpte: La Memòria
Data: 20 d’agost de 2018

Benvolgut Cinto
Aquesta setmana he participat en la celebració d’uns amics que fa trenta anys que
van arribar a la República Dominicana
per iniciar uns projectes. El que presidia
la trobada va fer una exhortació que vaig
trobar molt interessant. Va posar l’exemple
d’Holanda, país que va edificar una sèrie
de dics per contenir el mar i assolir un
bon tros de terra. Gràcies a aquesta obra
d’enginyeria, Holanda avui és més gran.
L’Agustí ens deia, que quan celebrem
trenta anys d’un esdeveniment és habitual mirar el passat, però cal vetllar aquest
record: correm el risc que el passat se’ns
mengi el present, que quedem atrapats
en l’enyorança i no puguem gaudir de la
resta de coses viscudes. El més greu és que
si no podem gaudir del present, tampoc
podem construir nous projectes de futur.
Cal, doncs, construir dics que continguin
el passat i ens deixin gaudir del present, i
la millor eina que existeix per fer aquesta
tasca és la memòria agraïda. Ser capaços
de mirar el passat amb agraïment.
He donat voltes aquests dies a aquesta
idea. Hi ha molta memòria ressentida, ferida,
victimista i, fins i tot, gloriosa, però poques

vegades agraïda. Ja sé que l’exercici de recordar no és senzill i que no sempre recordem el
que volem i que sovint hi ha coses que ens fan
mal i no som capaços d’oblidar-les. A més, la
memòria és emocional i les emocions no es
poden controlar o gestionar. Però intueixo
que fer l’esforç d’una mirada agraïda ens pot
ajudar a sanar la memòria adoloria i ferida.
No ens farà oblidar les coses, perquè no hem
d’oblidar, però, la mirada agraïda sí queesdevindrà el marc adequat perquè aquelles coses
que ens han fet mal i que encara recordem
amb dolor, puguin ressituar-se i sanar-se de
ressentiments i rancúnies. Aquesta mirada no
serà la solució de tots els mals, però agrair el
passat, és una manera de sanar-lo per gaudir
del present sense carregar amb culpabilitats i
ferides que no ens ajuden a viure.
Entenc que moltes de les coses viscudes van ser dolentes o jo les vaig viure al seu
moment com quelcom negatiu. Però, després, amb el pas del temps, aquella vivència ha portat unes conseqüències concretes, que fins i tot poden haver resultat bones.
Vaig haver de deixar un poble, una família,
una relació, una feina..., però amb el temps
això pot haver estat un bé per a mi. També
he de poder agrair allò que en aquell moment
vaig viure malament, que em va fer patir, i
aquest agraïment és el que pondera i matisa
el dolor que brolla quan recordo aquell esdeveniment. La vida no és una concatenació de
punts o esdeveniments; és un aiguabarreig de
moltes coses, vivències, sensacions, i al final
tot constitueix una mena de xarxa existencial. Penso, Cinto, que la mirada agraïda pot
ser el marc que contingui tot aquest grup de
vivències i assereni el mar d’emocions i sentiments que sovint ens aclaparen i ens impedeixen viure amb pau i alegria.
I si aquest treball em sembla important fer-lo a nivell individual, encara és més
urgent fer-lo a nivell de grup, pobles i països.
No sento aquesta mirada agraïda a nivell

internacional, més aviat sento remor de ressentiments que acaben esclatant en diferents formes de violència. Sento uns memorials gloriosos, èpics, ressentits, que acaben
constituint uns relats nacionals, que fan viure
el present dels pobles d’una determinada
manera. Hauríem de fer un esforç global,
per posar en comú la memòria agraïda, que
dibuixés un relat, real i veritable, de totes
aquelles coses que han possibilitat el que som,
tenim i vivim. I, aquest relat agraït podria
esdevenir el marc adequat per encabir-hi
altres fets, que objectivament podem catalo-

La mirada agraïda és el
marc adequat on les coses
que ens han fet mal puguin
ressituar-se i sanar-se
La vida és un aiguabarreig
de vivències i sensacions, i
al final tot constitueix una
xarxa existencial
gar de dolents, però que amarats d’agraïment,
podrien pacificar i ajudar a no repetir-los.
Sé que no és senzill, que és un tasca complexa, però estic convençut que hi ha molta
gent que fa temps que treballa en aquest
recull de memòries que ajuden a construir
un relat de convivència agraïda. Però com
totes les coses importants de la vida, aquest
recull no fa soroll, no el podem percebre
enmig del xivarri de tants relats que cerquen assolir altres propòsits. Però com passa
sempre Cinto, aquelles accions que menys
veiem i sentim són les que ens permeten
construir present i somnis de futur.
Gràcies Cinto per aquest temps de creuar
cartes. Una abraçada. 
Jordi Cussó és capellà i economista
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Benvolgut Jordi
M’agrada que em parlis de la relació que
tenim amb el temps com a membres d’una
comunitat o del temps viscut per les generacions que ens han precedit. En el temps
van incloses totes les accions empreses, les bones i les dolentes. És un tema
que sempre m’ha apassionat, però el que
m’interessa ara és subratllar el que exposes sobre l’experiència personal d’aquesta
relació amb el temps per mitjà de la memòria. Parlem molt de la memòria històrica
per referir-nos a un tema més filosòfic i
polític que no personal, però ben segur
que cadascú pot fer balanç de la pròpia
història, valorar-la, criticar-la, treure’n
conclusions, participar-la amb els altres
pensant en el present i el futur dels més
joves, sobretot quan s’arriba a certa edat.
Subratlles l’aspecte positiu d’aquesta experiència tot i assumir allò negatiu, i ho exposes amb la qualificació benvolent de memòria agraïda. En bona part hi estic d’acord.
G.Steiner, estudiós reconegut de les
cultures i la història del pensament, va tenir
una intuïció que fa pensar: i si la nostra relació maldestra amb les coses, les persones i
els fets que enfrontem estigués en el fons
afectada per un condicionant primigeni
que, sense eliminar les categories morals
de la història i l’exigència de responsabilitat, ens aboqués inevitablement al fracàs
com estat natural de la nostra condició, de
manera que tota temptativa de millora és
alhora una evocació del paradís definitivament perdut i irrecuperable? No és això el
que fa que tots els ideals que s’han donat
en la història hagin fracassat, i que en totes
les obres, tant en les reeixides com en les
imperfectes o directament immorals, sobresurti un sentiment de culpa que entortolliga
més que no pas desembolica la troca de la
història humana?
No cal ser, però, totalment pessimis-

tes, perquè l’assumpció realista d’aquesta
condició radical també ens ajuda a viure.
D’acord amb aquesta intuïció, Steiner es
refereix el pensador social Max Horkheimer en el mateix sentit i acaba amb aquesta
reflexió que no vull deixar de reproduir
íntegrament: “El concepte del pecat original és la percepció més important que hagi
arribat a tenir mai l´home. La noció d’una
culpa primigènia heretada és moralment
revoltant. Malgrat tot, no puc evitar tenir,
sense ser capaç d’explicar-ho, el pressentiment, la reminiscència, d’una catàstrofe
inicial. Alguna cosa va fallar estrepitosament al principi. Enterrades en algun lloc
del magma de l’inconscient, hi ha traces
d’aquest desastre-un terme que ens remet a
la caiguda dels astres-, records que la memòria no pot tornar a capturar. És com si haguéssim estat o haguéssim esdevingut uns convidats inoportuns de la Creació. Com si, en
ser, no haguéssim estat benvinguts. Això pot
explicar la fúria suïcida amb què ara saquegem el nostre planeta, amb què ens esforcem per eradicar els últims i acusadors vestigis de l’Edèn. Sentim el pes d’algun record
irrecuperable, situat a anys llum, o, més ben
dit, a anys foscor. Aquest sentiment no justifica pas el patiment humà des de cap punt

Juntament amb l’experiència
d’una memòria agraïda
tenim també la percepció del
fracàs recurrent
Julien Gracq parla de
‘calma tardana’ com d’una
“promesa confusa d’una
altra joia encara per venir”
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de vista racional, no dóna validesa a la derrota recurrent dels ideals morals. Però, tal
com han vist els grans mestres de la tristesa,
sí que et permet continuar vivint. Fracassa,
fracassa una altra vegada i després fracassa
millor” (Beckett).
Penso, doncs, que juntament amb l’experiència d’una memòria agraïda tenim
també la percepció del fracàs recurrent
que ens retorna tant personalment com col·
lectivament, com un avís permanent de la
nostra condició, de les nostres limitacions i
de la nostra fragilitat.
De tota manera, vull recuperar la teva
definició de memòria agraïda. Potser són
els poetes els portadors per excel·lència
d’aquesta relació amb el temps com generadora de llum per revisitar la memòria amb
lucidesa crítica i per treure’n forces de cara
al futur. Trobo la mateixa experiència en el
concepte de “calma tardana” que vaig llegir
en la preciosa obra de Julien Gracq, Les
aigües estretes, quan parla de la promesa confusa d’una altra joia encara per venir després
del que s’ha viscut al llarg d’una jornada o
d’un temps amb les seves ombres i llums: “la
imatge d’una altra vida pressentida que no
pot mostrar-se en tota la seva esplendor si
no és més enllà d’un cert “passatge obscur”,
lloc d’exili o vall de tenebres. Potser també
la suggestió optimista d’una aturada possible en el declivi, i fins i tot d’una inversió
del curs del temps, es produeixi en la nostra
íntima percepció per aquesta regeneració,
per aquest rejoveniment del sol de la tarda.
No tinc, en tot cas, gaire dubtes que una
memòria més alta dins nostre avala la realitat d’aquestes promeses vagues i al mateix
temps vehements que ens fan a cada instant
l’hora, el temps i l’estació”.
Rep una forta abraçada. 

Cinto Amat és advocat

Correm el risc que el record del passat se’ns mengi el present.
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M

—Editorial

la font dels
conflictes
actuals

S

“Tenen drets els musulmans
a construir un oratori
al barri? Tenim dret els
catalans a votar si volem
ser un país independent?
Encara que no ho sembli
ambdues preguntes
compateixen un mateix
tema de fons:
el dret de les minories”

egons les Nacions Unides, que el 18 de desembre de 1992
va aprovar la Declaració sobre el dret de les persones membres de
minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques, una minoria inclou “tots aquells grups que són menys nombrosos
que la resta de població d’un estat, que no es troben en
una posició dominant, que tenen lligams de llarga duració amb l’estat, que tenen característiques ètniques, religioses o lingüístiques diferents a la resta de la població” i que “mostren un sentiment
de solidaritat, encara que sigui implícit, dirigit a la conservació de la
seva identitat”. Per tot això, les minories tenen moltes probabilitats de
ser “discriminades o marginades” i, en conseqüència, generen un augment de lleialtat vers el grup. Una complexa definició que mostra la
dificultat que representa establir què és i què no és una minoria.
En el món actual –multiètnic, multicultural i multilingüític– la
gestió de les minories és una realitat, a tots nivells: al bloc de pisos on
vivim, a l’escola, al barri, a la ciutat, al país... Tenen drets els musulmans
a construir un oratori al barri? Tenim dret els catalans a votar si volem
ser un país independent? Encara que no ho sembli ambdues preguntes compateixen un mateix tema de fons: el dret de les minories. Una
democràcia té l’obligació de respectar els ciutadans dels abusos de l’estat, però també dels abusos soferts per parts dels altres ciutadans. És
a dir, les minories han de ser respectades per la majoria. Quan nosaltres som minoria, considerem una evidència aquesta afirmació, però,
i quan formem part de la majoria? I què passa quan la demanada de la
minoria contradiu els valors de la majoria? O com gestionar els drets
de les minories en el marc de la normativa de les institucions parlamentàries?
Quan són preguntades per aquest tema la majoria de les persones es mostren a favor de la defensa dels drets de les minories, però
és en la seva aplicació quan apareixen els conflictes. La vulneració
dels drets de les minories són avui la causa de fons de la majoria de
conflictes actius. Només cal pensar amb els roghinyas a Birmània,
els kurds a Turquia, els uigurs a la Xina, els dalits al Nepal... la llista
és llarga. Les persones integrants d’una minoria, ja siguin nacionals,
ètniques o culturals, sovint se senten menystingudes, ferides en la
seva dignitat. Sentiment –de fet, ressentiment– que sovint es transmet de generació en generació. Però les minories representen valors
culturals, ètnics, lingüístics i religiosos que enriqueixen una societat, valors que cal preservar. En conclusió, seria bo veure la diversitat com una riquesa i no com una amenaça. 

Valors

‘Dibuixant sobre el tema’ —Toni Batllori
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Els drets de les minories

—Daniel Innerarity
El filòsof, catedràtic de Filosofia Política de la UPV/EHU i director de Globernance, Institut
de Governança Democràtica del País Basc, reflexiona en aquest article sobre què és una
minoria i quin paper tenen en l’Europa del segle XXI.

LA PERSPECTIVA
DE LA MINORIA

L

a democràcia és un sistema que permet que la
majoria prengui decisions i impedeix que
aquestes decisions
suposin una imposició
sobre la minories. On
no es dona el primer cas, tenim un sistema
polític incapaç de prendre decisions, de
dur a terme les reformes oportunes, dominat pels que tenen capacitat de veto; quan
no hi ha prou respecte cap a les minories,
el sistema polític pot ser eficaç i fins i tot
aconseguir alguns resultats notables però
no compleix els paràmetres de respecte
cap a la diversitat o equilibri entre els
interessos contraposats que es donen en
el seu si. La democràcia és el govern del
poble, però pot haver-hi dèficits d’efectivitat, manca de cratos; que sigui del poble
vol dir que ha de ser d’alguna manera “de
tots”, un demos inclusiu, i la majoria triomfant pot estar temptada de perjudicar sistemàticament a una minoria.
Les democràcies han de protegir determinats béns que el joc electoral no atén
prou; d’alguna manera ha de defensar-se
contra si mateixa, contra l’absolutització
de la seva pròpia lògica. Tot el que té a
veure amb la protecció de les minories, la
justícia intergeneracional o certs compromisos mediambientals –és a dir, amb els
interessos que per definició estan escassament presents en els nostres procediments de decisió– requereixen algun tipus
de justificació que no depèn de la voluntat
dels electorats realment existents.

No hi ha una fórmula matemàtica que
resolgui d’una vegada per totes aquest
dilema d’efectivitat i democràcia, com
tantes vegades passa amb els problemes
polítics, i fins i tot pot ser que el punt
d’equilibri no estigui sempre al mateix
lloc, sinó que oscil·li cap a un dels dos pols
en funció de l’assumpte o del moment
concret en què ens trobem. Hi ha vegades
que el sistema polític s’encalla perquè hi
ha massa poders que veten, mentre que en
altres ocasions els problemes es deuen al
fet que no hi ha prou garanties i les majo-

La millor manera d’examinar
la legitimitat dels
procediments és posar-se
en el lloc de les minories
La democràcia no és un
sistema perquè decideixi la
majoria sinó per impedir el
domini de la majoria
ries arrasen. Fins i tot pot passar que sigui
inevitable sacrificar algun dels dos valors
en litigi (efectivitat i diversitat), tot i que
no podria ser més que de manera excepcional o provisional, si volem mantenir fora
de perill els valors que caracteritzen una
societat democràtica.
Sempre podem recórrer al principi que
hauríem de dissenyar les institucions pensant des de la hipòtesi de la minoria, entre

altres coses perquè les majories tenen
menys necessitat de defensar-se que les
minories. Per tant, la millor manera d’examinar la legitimitat dels nostres procediments és posar-se sempre en el punt de
vista de les minories, com si estiguéssim o
poguéssim estar en aquesta posició.
Qui té la capacitat d’imposar unes
regles, acordar un procediment o dissenyar una constitució és perquè disposa de
la majoria i es pot veure temptat d’aprofitar aquesta situació o simplement resultar-li inversemblant la possibilitat de
perdre un dia la seva hegemonia. Però la
vida política és gairebé sempre canviant i
depèn del context. Un pot estar en majoria en un àmbit i minoria en un altre, ser-ho
en un moment però perdre aquesta majoria
en el futur. Dotar-nos d’unes regles del joc
equitatives és una qüestió de justícia, però
també són aconsellables encara que només
sigui per un propi interès ben entès. Unes
regles justes són aquelles que no ens beneficien en excés quan gaudim d’una posició majoritària, ni ens perjudiquen massa
quan som minoria, just el contrari del
que tendim a fer. Des d’una perspectiva
republicana, Philipe Pettit formulava la
mateixa idea d’una altra manera: la democràcia no és tant un sistema per permetre
que decideixi la majoria com per impedir
el domini de la majoria.
Què és una majoria?

Certament això és fàcil de dir i difícil de
fer. Pensem en una de les majors dificultats: com es decideix què és la majoria, per
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congreso de los diputados

Les democràcies han de
defensar les minories, però
no existeix una forma matemàtica. Un pot estar en
majoria en un àmbit i en
minoria en un altre.

exemple, en estats compostos o en espais
d’integració com Europa? Poso aquests
dos exemples per mostrar fins a quin punt
l’àmbit de validesa i la mateixa consideració de què és una majoria i una minoria
depenen d’uns criteris que no són sempre
compartits, que tenen una major contingència del que solem suposar. El problema del demos és que acceptar les decisions majoritàries significa donar per bo
l’àmbit de validesa en el qual es prenen
les decisions. Tenir l’anomenat “consentiment dels perdedors” (Anderson/Blais/
Bowler/ Donovan/Listhaug 2005) vol dir
que el demos no és contestat, el que no sol
succeir ni als Estats compostos ni a la Unió
Europea.
Comencem amb el cas dels estats compostos, és a dir, en aquells en els quals hi ha
uns demos contestat. El nus gordià de l’assumpte és que no hi ha nació sense donar
per suposat una cosa que en principi no se
sotmet a discussió, com a marc de referència o subjecte de la sobirania. “El poble no
pot decidir res fins que algú decideixi qui
és el poble” (Jennings 1956, 56; Whelan
1994). De fet, qualsevol sistema democràtic és incapaç de resoldre democràticament la qüestió sobre “qui decideix què”

i remet sempre a un marc previ de sobirania (Walker 2011, 103-104). Com deia
el politòleg Dahl, “els criteris del procés
democràtic pressuposen que el subjecte
és el correcte” (1983). Quan el subjecte

L’aspiració a decidir sols i
la de codecidir amb la resta
de l’Estat espanyol són
igualment democràtiques
Una nació pot exigir a
l’estat del qual forma part
el reconeixement que obté
en la seva pròpia nació
és contestat, en aquells casos en què hi ha
un persistent qüestionament de la sobirania, perquè uns entenen que el seu titular som tots i d’altres que són una part a
la qual consideren tots... com resolem el
dilema? No hi ha altra solució que pensar
el demos com una realitat reflexiva, discutible, revisable i oberta. Per això hi ha d’haver procediments per renovar o modificar
el pacte que constitueix la nostra convi-

vència política. L’embús es produeix quan
les identitats polítiques són considerades dades irrefutables i no tots ho veuen
així; molts espanyols no consideren legítim que els catalans decideixin sense tenir
en compte la seva opinió i molts catalans
estan en desacord amb què el seu futur es
decideixi donant per entès que són una
part dels espanyols, cosa que els impediria la possibilitat de sortir d’un sistema de
decisió en el qual sempre serien una minoria. No hi ha cap argument convincent per
declarar cap de les posicions il·legítimes:
l’aspiració a decidir independentment i la
de co-decidir amb la resta dels habitants
de l’Estat espanyol són igualment democràtiques. El que no seria en absolut raonable és considerar una d’elles menys
democràtica. El nostre punt de partida hauria de ser el reconeixement que
les dues aspiracions són democràtiques
i legítimes independentment d’allò que
cadascú consideri millor.
com solucionar la situació?

D’acord amb el principi de protecció de
les minories, podria pensar-se en realitzar
una sèrie d’exercicis de reciprocitat que
ens disposin vers la trobada. La recipro-
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Mojca JJ

El problema de la relació
entre majories i minories
afecta la política interna
dels estats, però també la
Unió Europea.

citat elemental es formula en aquell principi de no voler per a un altre el que no
vulguis per a tu. Aquest principi pot traduir-se políticament de diverses maneres. Per exemple, una versió que planteja
l’assumpte des de l’òptica de les minories: jo no suportaria viure en un estat que
imposa per les mateixes raons per les quals
em posaria de part d’aquells als quals se’ls
imposa una nació. Podem enfocar-ho des
del punt de vista del pluralisme, que s’ha
convertit en un valor llancívol que serveix
per impugnar el que proposen els altres,
mentre un es despreocupa d’aplicar-ho a
si mateix. Podríem formular aquest exercici de pluralisme recíproc de la següent
manera: tenim legitimitat per exigir cap a
fora el respecte de la pluralitat quan i en la
mateixa mesura que la respectem internament. I des de l’òptica del reconeixement:
una nació té el dret d’exigir a l’estat del
qual forma part el mateix reconeixement
que obté en la seva pròpia nació, ni més ni
menys. Aquí hi ha tot un terreny que valdria la pena explorar i permetria reformular obligacions i drets d’una manera constructiva, com les actes-limitacions mútues,
de l’estil d’entendre que el dret a decidir
ve acompanyat del deure de pactar o el

binomi no imposar/no impedir pel qual
un estat es compromet a possibilitar tot
allò que hagi estat prèviament pactat i una
nació no reivindica cap a fora res més que
el que ha aconseguit en el seu si.
En el marc de la Unió Europea

L’altre cas controvertit és el de la Unió
Europea, on es polaritza la discussió entre
intergovernamentalistes (que no volen

On no hi ha ‘demos’
els ciutadans no estan
disposats a pagar la mala
fortuna dels altres
El dret a decidir ve
acompanyat del deure
de pactar o el binomi no
imposar/no impedir
avançar més enllà dels demos existents) i
federalistes (els qui aspiren a reforçar el
demos europeu i desitjarien augmentar els
procediments majoritaris de decisió). Les
principals teories sobre la democràcia a

Europa coincideixen en què no hi ha un
demos europeu (lamentablement o inevitablement, segons un sigui federalista o
intergovernamentalista). Aquesta manca
d’una comuna identitat nacional seria la
causa que la justícia distributiva no pugui
aplicar-se a nivell europeu (Grimm 1995
i 2012; Streeck 1995; Scharpf 1999; Offe
1998 i 2000). On no hi ha demos els ciutadans no estan disposats a pagar la mala
fortuna dels altres; no seria possible el
“consentiment dels perdedors”. Els que
estan en contra de l’avanç en la federalització solen assegurar que falta a Europa
un sentit de solidaritat subministrat per
una història comuna, el que impediria dur
a terme polítiques redistributives i altres
polítiques en què hi hauria clarament
guanyadors i perdedors, que requereixin
un règim majoritari (Majone 2009, 65).
Només un demos robust faria acceptable els
deures de justícia. I perquè aquests deures
siguin compresos i assumits és necessari
un sentit de copertenència que cap instància administrativa sembla en condicions
de subministrar. Alhora, sense un equivalent funcional del vincle que proporciona
la solidaritat, és inevitable que qualsevol
decisió sigui entesa per uns com a imposi-
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ció i per altres com a transferència immerescuda, com si no es ventilés en això res
en comú. El camp de batalla es polaritza
al voltant dels qui creuen que hi ha massa
solidaritat o massa poca.
Davant dels que, des d’una dimensió
més aviat estàtica, consideren que el problema és l’absència de demos a nivell europeu o global, tenim l’experiència que les
relacions intenses poden anar creant elements d’un demos transnacional, com a
resultat de la dinàmica pròpia de les institucions o les transaccions, en termes
de solidaritat, confiança i construcció de
memòries compartides. Aquesta dinàmica es pot veure fins i tot en les institucions internacionals, que han passat, tot i
que encara de manera feble, d’una simple
agregació d’interessos a comunitats amb
destins cada vegada més compartits. Per
exemple, s’ha suavitzat l’exigència d’unanimitat cap a decisions majoritàries en
institucions com el Fons Monetari Internacional o el Banc Mundial; hi ha molts
elements deliberatius de sobirania compartida a la Unió Europea, per descomptat, però també en la Cort Criminal Internacional, l’Organització Mundial del
Comerç i fins i tot, en certa mesura, al
Consell de Seguretat de l’ONU.
En la recent història europea –encara
que sigui enmig d’avenços i retrocessos–
es verifica l’emergència de processos de
decisió-making cada vegada més semblants
als d’un demos nacional. Des de la meitat
dels 80 la UE ha anat transformant-se
a poc a poc en un sistema majoritari: el
“qualifed-majority voting” (QMV) el Consell cobreix ara les principals àrees relacionades amb el mercat intern; el Parlament

Europeu té el mateix poder de decisió que
el Consell Europeu en gairebé totes les
àrees de la regulació econòmica i social;
si la Comissió presidida per Santer era el
més semblant a una gran coalició, les de
Prodi i Barroso han obeït més a la lògica
del centre-esquerra i el centre-dreta respectivament; el Tribunal Europeu de Justícia no es limita a arbitrar entre pretensions governamentals que competeixen sinó

El dilema actual és: més
Europa o més capacitat
de veto dels seus estats
membres?
La UE és cada vegada
menys consensual i més
majoritària en el seu
sistema de decisions
que afegeix nous elements a l’ordre legal,
de manera que la seva aplicació teleològica del dret ha promogut una major integració. La Unió Europea és cada vegada
menys consensual i més majoritària en
virtut del seu sistema d’adopció de decisions, l’increment del poder del Parlament i
el canvi en la manera de triar a la Comissió
i el seu president.
un nou dilema

Com quasi sempre en política, tornem
a constatar un dilema de difícil solució:
ens quedem amb la legitimitat que dona
el respecte a les minories (en aquest cas,
els espais nacionals de decisió) o avan-
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cem cap a una major integració (que inevitablement implica una major intromissió i un menor respecte cap a la sobirania
de les nacions que constitueixen la Unió)?
Dit d’una altra manera: més Europa o més
capacitat de veto dels seus estats membres?
Sens dubte la Unió Europea és un sistema d’integració més republicà que
democràtic, en la mesura que obstaculitza la dominació; per exemple, dificulta que es formin coalicions hegemòniques permanents (Fabbrini 2007, 197).
“La dispersió de la governança a través
de múltiples jurisdiccions és més eficient
i normativament superior que el monopoli estatal central” entre altres coses
perquè “pot reflectir millor l’heterogeneïtat de les preferències dels seus ciutadans” (Marks/Hooghe 2004, 16). Però
això implica també que Europa cau amb
freqüència en “el parany de la decisió
conjunta” (Scharpf) i es multipliquen els
vetos que impedeixen avançar en la direcció desitjable.
Segurament només sortirem d’aquest
atzucac reequilibrant allò particular i
allò comú, la perspectiva de les minories
i la majoria, i en la mesura que deixem de
reduir “el comú” a la interacció o a l’acord
entre elements autosuficients i l’entenguem des de la perspectiva de les obligacions recíproques i les responsabilitats que,
de fet, compartim. 

Daniel Innerarity és filòsof, catedràtic de Filosofia Política i Social de la UPV/EHU, titular
de la càtedra Davis de la Universitat de Georgetown, director de l’Instituto Globernance
Democrática del País Basc i autor de diversos
llibres / @daniInnerarity

20

Setembre de 2018

Monogràfic

Els drets de les minories

L’entrevista
David Minoves, politòleg

El món s’ha globalitzat, els trets identitaris de les minories
cada vegada són més difusos però continuen existint. En
parlem amb el president del CIEMEN.

Per parlar dels drets de les minories en el
segle XXI entrevistem David Minoves, president del Centre Internacional Escarré
per a les Minories Ètniques i les Nacions
(CIEMEN), una associació no-governamental fundada el 1974 per Aureli
Argemí i Roca, antic monjo de d’Abadia de Montserrat i secretari de l’abat
Aureli Maria Escarré. Una associació que
promou el coneixement i reconeixement
no només de la realitat nacional catalana,
sinó també de les minories nacionals d’arreu del món en general i europees en particular.

“la relació
estat-minoria
És un acord”
S.RUIZ

Què és una minoria?
Quan va néixer el CIEMENa finals del franquisme, parlàvem de minories ètniques i
nacionals, enteses com a nacions que no
estan en majoria dins del propi estat. Ara,
però, parlem de pobles minoritzats. Un
poble minoritzat és aquell que ha patit una
situació de persecució o de substitució cultural, lingüística...
Parlem d’un poble menystingut, doncs.
Sí, seria un sinònim. La minorització explicaria per a quina raó aquesta realitat
nacional o ètnica està en una situació de
desprotecció i amb menys capacitats per
desenvolupar-se amb normalitat. És a dir,
quan la teva llengua no està estandarditzada, s’està minoritzant. Per exemple, en
el context d’Europa, el poble català és una
minoria relativa perquè té més gent que els
poble croat o el danès, però, a diferència
dels catalans aquests pobles estan protegits pel fet de ser estats.
Per tant, ser o no ser minoria no és una
qüestió de dades.
No, és una percepció. Per exemple, nosaltres parlem de minories ètniques nacionals, però jo crec que en el context de la
Catalunya d’avui és molt difícil definir el
poble català com una minoria nacional.
Segurament som una minoria electoral
dins el marc electoral espanyol, però no
som una minoria nacional en comparació
amb altres nacions del context europeu.
Què ha canviat respecte fa uns anys?
Avui, Catalunya, com a poble d’acollida,
porta una motxilla carregada de moltes
altres identitats. De fet, els darrers anys,
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hem vist com allò que més aglutinava era
una voluntat de ser, de construir nació, i
no assolir una nació definida, tancada i
ja decidida d’antuvi. No parlem una única
llengua, ni una única cultura, ni tenim una
única adscripció nacional d’origen, ni un
sol credo religiós... És a dir, un es pot sentir
català amb una motxilla identitària diferent o sense parlar català. I no passa res.

Si totes les minories tenen com a comú
denominador el menyspreu, com es gestiona aquest fet?
És necessària l’acceptació de la diversitat
com un bé natural de la societat i de la condició humana. Una diversitat que també ha
de tenir una expressió en la protecció dels
elements que identifiquen aquestes diversitats com pot ser la llengua, la cultura o el
credo religiós.
En aquest moment, a diversos països
d’Europa, la diversitat no és un valor a
l’alça...
Hem d’acceptar que la diversitat és a casa
nostra i aquest és un repte que cal gestionar. Aquí s’ha fet molt bé, però, a diferents llocs d’ Europa, certament, hi hagut
porcions identitàries negatives: contràries a l’arribada de refugiats i islamofòbiques en defensa de certs drets nacionals.
Catalunya, en canvi, en mig d’un procés de
reivindicació nacional i d’emancipació, ha
proposat un model d’acollida. Recordem la
manifestació de Volem acollir o el rebuig
de les accions islamofòbiques després dels
atemptats del 17-A.
Un estat que no accepta les seves minories
es pot considerar un estat democràtic?
No. Un estat que no protegeix les seves
minories, no és un estat profundament
democràtic. Els drets dels pobles haurien
de formar part de l’ordenament jurídic protegit internacionalment i no ho estan prou.
Ja en el seu moment el CIEMEN va promoure la Declaració Universal dels Drets
Col·lectius dels Pobles (1990) i, conjuntament amb el PEN, la Declaració Universal
del Drets Lingüístics (1997).
Els estats han de protegir les minories o
els han de donar quota de participació
política?
És difícil contestar de forma global perquè

hi ha moltes realitats nacionals diferents.
Nosaltres entenem, que des del respecte a
la diversitat, és necessari un acord. Sense
un pacte és molt difícil garantir la protecció. Si un estat entén que garanteix una
minoria, però aquesta no se sent protegida,
hi ha una manca d’eficàcia. Poden haver-hi
tantes solucions com nacions: un cos electoral diferent, un reconeixement lingüístic, acceptació de la plurinacionalitat des
de la centralitat o conformació d’organismes d’autogovern... en el cas català, és un
tema de sobirania. Tot depèn d’una voluntat d’acord.

La relació entre majories i minories és la
principal causa dels principals conflictes
del món?
Absolutament. La major part dels conflic-

“Un estat que no protegeix
les seves minories, no és
un estat profundament
democràtic”
“La major part dels
conflictes del món són
produïts per un mal encaix
de nacions o ètnies”
tes produïts per causes no naturals que
avui hi ha arreu del món són degut a problemes polítics i concretament al mal encaix
de nacions o ètnies; nacions que s’han
sentit excloses i busquen restablir el seu
estatus. De fet, l’Estat espanyol ha estat
protagonista d’un d’aquest conflictes, del
qual se’n parla molt poc: el cas del Sàhara
Occidental.

Tenint en compte que les reivindicacions de les minories poden esdevenir
conflicte, les minories tenen alguna responsabilitat?
No podem atribuir a la minoria la responsabilitat de la seva minorització. Fins i tot,
com passa amb Palestina, la responsabilitat no solament és de l’estat ocupant, cal
atribuir-la també als cossos que la permeten. Una altra qüestió és si la minoria gestiona la seva situació de la forma més eficaç
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Entre la política i
la societat civil
David Minoves i Llucià (Barcelona, 1969)
és activista polític i del moviment per
la pau i la solidaritat internacional.
Actualment és president del CIEMEN,
però al llarg de la seva carrera ha treballat per la pau i els drets humans des de
diverses entitats, entre les quals: membre
de la Junta de Govern de l’ICIP, coordinador del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament (FCCD), membre d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme i de
Stop Mare Mortum. A l’àmbit polític ha
estat director de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (20042006), director general de Cooperació al
Desenvolupament i Acció Humanitària de
la Generalitat de Catalunya (2006-2010) i
responsable de Nova Ciutadania de l’ACM.
També col·labora habitualment com analista en diversos mitjans de comunicació
catalans. 

possible. Si algunes d’aquestes minories
no haguessin utilitzat la violència –des
d’aquesta casa sempre hem defensat els
valors de la pau i de la noviolència–, segurament no haguessin aparegut mai a l’arena
internacional com un problema i no haurien format de les taules de negociació. De
fet, molts d’aquests conflictes s’han cronificat i no s’han resolt. El Caixmir, els tàmils
o Xipre en són exemples. Però també molts
altres s’han resolt. En els anys setanta en
el CIEMEN vam fer el mapa de les Nacions
d’Europa i avui moltes d’elles són estats
consolidats.

Anem cap a un reconeixement de les
minories?
Sí, a l’opinió pública internacional i, sobretot a Europa, ara hi ha major consciència
de la necessitat d’un major respecte a les
minories, però, per altra banda, també hi ha
pulsions negatives. Avui qualsevol persona
amb una mica d’interès pot conèixer la situació de qualsevol minoria. Donar a conèixer la realitat és molt important perquè
després la societat civil pugui pressionar
governs i fer canviar coses.  maria coll
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Els drets de les minories

—Francesc Torralba
Coneixem la situació de moltes minories culturals, ètniques i religioses. L’únic que cal és superar
els interessos creats, les resistències egocèntriques que farien possible edificar un món en pau.

La justícia,
fonament de la pau

L

a justícia és un dels
pilars fonamentals de
la pau. No és l’únic
fonament, també cal
la pràctica del perdó,
l’exercici de la reconciliació i la cura de
la memòria, però si manca la justícia, és
impossible que hi hagi pau en el món.
La genuïna pau és el resultat de la
lluita constant i tenaç contra la pobresa
que esclavitza les persones i humilia els
pobles. No hi ha dubte que un món en el
qual milions d’éssers humans passen fam
i en el qual una quarta part de la població mundial està sumida en la pobresa més
severa, no pot ser de cap manera estable.
L’alternativa a la barbàrie, a la violència, al terrorisme, a la guerra, consisteix,
avui més que mai, a construir una societat respectuosa amb els drets humans, amb
les minories ètniques, és a dir, més justa,
més lliure, més democràtica, més pacífica i
més solidària. Si no actuem solidàriament i
amb velocitat a favor del desenvolupament
dels pobles empobrits, dels quals provenen
les grans masses migratòries, de les minories culturals i religioses, serem víctimes
de la seva misèria, que ens haurem limitat
a observar amb indiferència.
Si partim de la definició d’Ulpià, segons
la qual, la justícia consisteix en “donar a
cadascú el que li correspon”, no hi ha
dubte que el més difícil és, precisament,
aclarir què correspon a cadascú i qui té la
facultat de decidir-ho. La justícia distributiva elemental exigeix donar a cada ésser
humà aquells mínims materials perquè

pugui desenrotllar la seva vida dignament.
Això també val per les minories culturals,
per les identitats vulnerables. La determinació d’aquests mínims tampoc no és una
tasca fàcil, perquè segons en quina àrea
del món visqui, necessitaria un nombre de
béns molt més elevat per poder, senzillament, viure, que altres.
D’aquí es desprèn una idea molt bàsica:
ser just no significa donar a tots el mateix;

Si no actuem amb velocitat a
favor del desenvolupament
dels pobles empobrits serem
víctimes de la seva misèria
Quan la injustícia esdevé
el pa de cada dia, neix el
ressentiment, l’odi envers
qui la distribueix
sinó a cadascú segons les seves necessitats.
Les persones som diferents, tant física com
intel·lectualment; tenim necessitats diferents, també vivim en contextos distints.
Donar a cadascú el que li correspon exigeix un treball d’aclimatació i de coneixement dels contextos. Quan la injustícia
esdevé el pa de cada dia, neix el ressentiment, l’odi envers el qui distribueix i
aquest odi encén l’espiral de la violència.
La injustícia genera malestar i aquest
malestar es tradueix en revolta, en revolució. Mentre en el món hi hagi un greu
desequilibri en el repartiment de la

riquesa natural, mentre hi hagin desigualtats socials, econòmiques, educatives i
sanitàries, no hi haurà pau en la terra.
Tota pau serà provisional i estantissa,
amenaçada sempre per una nova revolució, per un acte de terrorisme, per un crit
de desesperació. Tal com exposen els grans
demògrafs, en l’actualitat hi ha béns en la
terra per a poder pal·liar la fam de tots els
homes; disposem d’instruments tecnològics per a produir aliments per a tots; però
cal voluntat explícita i acords globals.
No podem excusar-nos, doncs, en la
ignorància; ni tampoc en la incapacitat. No podem justificar-nos i dir que no
ho sabíem, ni exculpar-nos i dir que no
teníem mitjans tècnics. Coneixem la misèria i tenim capacitat per pal·liar-la. Estem
informats de la situació de moltes minories culturals, ètniques i religioses en el
món. L’únic que cal és superar els obstacles, els interessos creats, les resistències
egocèntriques que farien possible edificar
un món en pau.
El efectes del tracte injust

El qui se sent tractat injustament, el qui
veu vulnerats els seus drets mentre els
altres gaudeixen de tot allò que volen, no
resta en pau; sinó que exigeix igualtat i
aquesta exigència, mentre no sigui reconeguda, és motiu de tensió, de confrontació.
Si aquesta hipòtesi és vertadera, significa que treballar per la pau, edificar un
planeta més estable, més harmònic, exigeix, necessàriament el treball per la justícia. Fóra cínic esperar la pau en el món
sense garantir uns mínims de justícia. La
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Firdaus Latif

Nens rohingyes a una
madrassa. Avui, gairebé un
milió de membres d’aquesta
cultura viuen refugiats en
els camps de Cox Baazar, a
Bangladesh.

pacificació del món no s’ha d’entendre en
termes de submissió, de resignació, d’abdicació de la dignitat, tot al contrari.
Quan es vulneren els drets de les minories ètniques, dels grups culturals vulnerables, és fàcil que emergeixi el ressentiment
col·lectiu. El ressentiment és una emoció
tòxica, summament perjudicial que quan
rosega l’ànima ennegreix la vida de la persona que el pateix i totes les activitats
que desenvolupa. És com un verí, pitjor
encara, una intoxicació de la vida interior
que amargueja i que queda a dins hermèticament tancada, creixent de dimensions
cada cop més destructives.
No neix per casualitat. És fruit d’un
greu comparatiu, d’una ferida que ha
tingut lloc en el passat i que es va fent gran
al llarg del temps, perquè el ressentiment
és cíclic. Consisteix a tornar a sentir el
tracte injust que vaig rebre, el greuge que
em van causar, la humiliació a què em van
sotmetre. El ressentiment, però, crea cultura. És una cultura que expressa aquest
odi contra el causant del greuge, contra
la causa eficient de la injustícia que vaig
sofrir. S’expressa a través de l’obra, de les
lletres, de les arts, de l’oratòria. El ressentiment sempre busca alguna escletxa per
alliberar-se, per sortir de la caixa negra.
El ressentiment no és, en cap cas, una
casualitat. Qui ha estat tractat justament,

no sent rancor, però qui ha estat tractat
injustament i aquesta injustícia es reitera i
se sent impotent per plantar cara i abandonar l’actitud servil, només li queda el ressentiment que el fa envellir abans d’hora
i el converteix en una mala companyia.
Hi ha fills ressentits contra els seus pares,
alumnes ressentits contra els seus professors, artistes ressentits contra el seu públic.
Hi ha cultures minoritàries ressentides
contra aquelles cultures colonials que les
han subordinat i explotat. El ressentiment
neix d’una manca de reconeixement i d’un
esperit comparatiu. El ressentit es queixa
perquè veu que l’altre és tractat millor i
que no se li reconeixen les seves qualitats.
Aquesta injustícia, si es cronifica, fa augmentar el ressentiment de tal manera que
es propaga de pares a fills i creix cada cop
de més proporcions enfosquint l’ànima
d’aquell col·lectiu.
Pobles ressentits

Quan una minoria és tractat injustament,
quan se li nega la seva mateixa condició
de poble, quan reiteradament se’l vexa
i se l’humilia, és lògic que emergeixi el
ressentiment, però si aquest poble no
és capaç de transformar aquesta passió
tòxica, aquesta emoció tan summament
destructiva en energia creadora i positiva, aquest poble no té futur i als ulls

del món és un poble que fa el ploricó i el
paper de víctima.
El ressentiment no és un sentiment
noble, però tampoc no ho és la venjança,
ni la gelosia. Són passions humanes tan
antigues com la mateixa humanitat. Una
minoria ha de ser saber trobar antídots
al ressentiment i mecanismes per alliberar-lo abans que no sigui massa intens i
massa voluminós. Ha de poder expressar en el món la seva singularitat, la seva
bellesa, la seva creativitat i riquesa inherent i, a la vegada, ha de poder reivindicar allò que és just per a ell, el reconeixement que mereix.
El món sabrà reconèixer-ho si allò que
fa és bo i té qualitat, fins i tot encara que
el veí més pròxim li hagi negat sistemàticament el seu dret a existir. Les minories no viuen del ressentiment. Més aviat
al contrari: el ressentiment els enverina i
els mata.
El treball per la justícia involucra tots.
No tan sols els governs més rics del món,
els organismes internacionals i els Estats;
també la societat civil degudament organitzada, les institucions educatives i els
mitjans de comunicació en la mesura en
què informen de les situacions d’injustícia
que hi ha arreu. 

Francesc Torralba és teòleg i catedràtic de Filosofia de la URLL
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Els drets de les minories

— Maria Forteza
A Catalunya, malgrat les lleis, les minories religioses tenen
dificultats degut als prejudicis i a la cultura catòlica dominant.

Les minories
religioses

L

es minories religioses a
Catalunya són una realitat cada vegada més
present. Les darreres
dades del Mapa religiós de Catalunya del
2017, segons la Direcció General d’Afers Religiosos, ens indiquen
que existeixen els següents llocs de culte de
les minories: 684 centres evangèlics, 270
llocs de culte islàmic, 119 salons del regne
dels Testimonis Cristians de Jehovà, setanta
centres budistes, 55 esglésies orientals i 136
centres d’altre minories (hinduistes, adventistes, mormons, sikhs, Bahà’ís, taoistes,
jueus...). Hem de tenir present que hi ha
llocs de culte on poden arribar a assistir-hi
al voltant de 400 o 500 persones. En aquest
context de creixent diversitat, les minories
religioses han de fer front a diversos reptes
com són l’obertura dels llocs de culte, el
compliment dels preceptes religiosos dins
les institucions públiques (centres sanitaris,
centres educatius, centres penitenciaris,
etc.) o les manifestacions públiques de religiositat, entre d’altres. Les societats modernes es caracteritzen per l’existència de
marcs jurídics que garanteixen la llibertat
de pensament i regulen els actes dels seus
ciutadans. Així, diverses normes jurídiques a nivell català i espanyol garanteixen
els drets relatius a la creença i la pràctica
religiosa. La Constitució espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya defensen la igualtat de totes les persones independentment de la seva religió, alhora que
promouen la cooperació amb les comunitats, proposant així un model positiu de

laïcitat en què es reconeixen els actors
religiosos com a actors socials rellevants
en l’esfera pública. Una altra norma jurídica important en aquest camp és la Llei
orgànica 7/1980, del 5 de juliol, de Llibertat religiosa, que regula els drets de llibertat religiosa i de culte. Aquesta llei contempla, entre altres drets, poder portar a
terme la pràctica dels actes de culte; rebre
assistència religiosa de la pròpia confessió
en els centres d’internament; commemorar les festivitats, i per tant, poder absentar-se, o bé de l’escola, o bé de la feina;
poder ser enterrat segons els propis preceptes religiosos; reunir-se o manifestar-se públicament amb finalitats religioses o establir llocs de culte o de reunió
amb finalitats religioses, entre altres drets.
Per una altra banda, el 1992 es firmen els
Acords de Cooperació entre l’Estat espanyol i les minories religioses (evangèlica,
musulmana i jueva), que tenen com a finalitat equiparar els drets de les confessions
minoritàries amb els de l’Església catòlica.
Així, es regulen drets relatius al finançament, els efectes civils dels matrimonis
religiosos, la celebració de festivitats, l’ensenyament religiós a les escoles, la regulació dels ministres de culte, l’assistència
religiosa a centres d’internament, el dret
a enterrament segons els propis preceptes
religiosos, o la inviolabilitat dels centres
de culte, entre altres drets.
Per tant, les normes jurídiques estableixen una llibertat religiosa que hauria
de permetre la normalitat de la creença i la
pràctica religiosa, però el cert es que molts
cops les minories es troben amb diverses

dificultats; per una banda, les institucions
estan impregnades d’una història culturalment catòlica que en situacions concretes
posen de manifest la falta d’acomodació
de les creences de les minories religioses
en el funcionament quotidià de les institucions; per altra banda, les minories han
d’enfrontar-se, en ocasions, a persones
amb prejudicis no només sobre la religió
en general, sinó també sobre les religions
que no es coneixen. De fet, el Baròmetre
sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva
diversitat posa de manifest que els musulmans són els que s’han sentit més discriminats per raons religioses que persones que
professen una altra religió; una altra de les
dades del Baròmetre indica que les persones enquestades manifesten que els molestaria més tenir a prop de casa un centre
islàmic que d’una altra religió.

Per falta de permisos o
per l’oposició dels veïns,
l’obertura de llocs de culte és
un dels reptes de les minories
En general, molesta més
tenir a prop de casa un
centre islàmic que d’una
altra religió
Com dèiem al principi, l’obertura de
llocs de culte és un dels reptes de les minories religioses ja que, en ocasions, es troben,
o bé amb l’oposició del veïnat o bé amb dificultats per a que els ajuntaments els donin
els permisos. De fet, la realitat és que avui
dia alguns centres de culte, sobretot els islàmics, es troben en els polígons industrials, a
les afores dels centres urbans, amb les consegüents dificultats d’accés per part dels
fidels. Els llocs de culte són l’espai que les
comunitats necessiten per poder portar
a terme les seves pràctiques religioses,
alhora, són espais de sociabilitat i de construcció d’identitat personal i comunitària. La integració dels llocs de culte en en
els municipis ha d’estar a l’agenda política
dels ajuntaments per facilitar la convivència de la diversitat a la nostra societat. 
M. Forteza és tècnica de l’ISOR-UAB
(Investigacions en socologia de la religió)
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Història —Ramon Salicrú

Abdullah Öcalan (Ömerli, 1948) ha estat el principal
capdavanter de la lluita d’aquesta nació.

ELS KURDS: un poble,
DIFERENTS ESTATS
Després d’uns suposats contactes a finals
d’aquest juliol entre el govern de Síria i la
minoria kurda que habita a la zona nordest d’aquest país, és el moment de parlar
del poble kurd. Des de la meva joventut,
l’exemple clàssic d’una nació dividida en
diferents estats, d’acord amb les demarcacions territorials fetes per a salvaguardar
els interessos econòmics i polítics dels més
poderosos, és el Kudistan.
Els kurds no tenen un estat propi, han
quedat esquarterats entre els diferents
estats de la zona: Síria, Turquia, l’Iraq i
l’Iran. En cap d’ aquests països representen més del vint per cent de la població
total. I és lògic que el moviment independentista kurd, pel damunt de les divisions
geogràfiques, lluiti d’entrada perquè el
Kurdistan esdevingui un sol Estat.
Abdullah Öcalan (Ömerli, 1948) n’ha

Via Haber

Abdullha Öcalan, líder kurd.
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estat el seu principal capdavanter. Nascut
a la zona kurda de Turquia, va ser perseguit per les autoritats d’aquest país i capturat finalment a Kenya (1999). Seria condemnat primer a mort i després a cadena
perpètua. Öcalan, nacionalista radical en
un origen, va evolucionar cap a posicions
més moderades, després de demanar el
cessament de la lluita armada tret que els
kurds fossin amenaçats d’“una destrucció
total”.
Salvant les distàncies, la realitat del
poble kurd és clarament extensible a altres
àrees del món amb conflictes nacionalistes oberts. És obvi que cal respectar d’entrada els drets dels individus, fent possible
a la vegada unes noves estructures organitzatives que assegurin la identitat i la integritat de tots els pobles..
Venturós serà però el dia que, amb el
diàleg i esperit de consens, siguin esborrades les línies divisòries conflictives de
molts estats actuals. El criteri és clar, per
utòpic que sembli: redissenyar els mapes
perquè cada nació, per minúscula que
sigui, pugui “realitzar-se” degudament,
segons els seus propis designis, tot quedant garantida la convivència amb els
veïns. Els organismes internacionals i, en
particular, una remodelada ONU, hi haurien de tenir molt –però molt– a veure i a
dir, a curt, a mitjà, i a llarg termini. 

Ramon Salicrú és historiador

Deixa’t perdre —Eulàlia Puigderrajols

minories míseres
Quan anava a l’escola les nenes que tenien
com a llegua vehicular el castellà eren
poques. Ara, a la mateixa escola, s’hi parlen
diverses llengües i la meva és minoritària.
Sols han passat cinquanta anys, però socialment hi ha hagut canvis importants.
No em centraré en les minories lingüístiques o nacionals, sinó en com pot canviar
tot en un curt període de temps, perquè
la vulnerabilitat no té a veure en ser pocs
sinó en ser pobres. No es tracta sols de
protegir aquella llengua o aquella ètnia,
sinó també en canviar la manera de fer i si
convé protegir-nos de nosaltres mateixos,
d’aquest egoisme innat o d’aquest pensar

que som més perfectes que la resta. Gosaria dir que tenim un problema de fabricació: ens sonen millor les nostres paraules, ballem més a gust les nostres cançons,
assaborim millor els nostres guisats i ens
governen millor els qui hem votat.... Els
que viuen nord enllà o sud enllà els falta
aquesta D.O. que nosaltres atorguem a allò
que ens és propi.
Si crec en quelcom és en l’educació. Les
societats que es doten de models inclusius,
aules poblades de gent diferent, amb bons
recursos i infraestructures, professionals preparats, sense separació de sexes, classes socials i credos tenen més feina feta i millor que

nosaltres. Cal que vetllem perquè tots tinguem les mateixes oportunitats reals d’aprendre, de gaudir del lleure... Val la pena preocupar-nos de legislar per cap minoria? El
respecte naixerà quan mirem a l’altra abans
de mirar-nos el melic. Perquè comptat i
debatut, quan podem considerar que estem
en minoria? Respecte de què, de qui? I,
sobretot, si la minoria que ens ocupa té poder
adquisitiu, la considerem minoria o una elit?
Podríem anar al començament de l’article i
parlar de si les minories, si són pobres estan
en més minoria. O tal vegada el problema de
les minories és que són míseres. 
Eulàlia Puigderrajols és mestra
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Els drets de les minories

Filosofia —Albert Botta

La cultura de la llibertat, el compromís cívic i la democràcia
poden ser base del reconeixement dels drets de les minories.

El Drets de la minoria,
elits i cultura
No tothom pensa ni vol viure igual. Els
valors no són universalment compartits. A
més, Heràclit ja va dir que res és permanent. Canvia la realitat, canviem nosaltres,
i canvien les societats, les cultures, les religions, l’Ètica, les polítiques, les legalitats....
O és que sempre hi ha hagut tolerància religiosa, dret de sufragi i vot femení, acceptació de LGBTI...? Mai hi ha hagut en el món
tanta cultura de llibertat i mai hi ha hagut
tantes democràcies (o versions de democràcia). Per a Fukuyama o Huntington és l’estadi polític definitiu (per bé que canviïn
institucions, sistemes electorals, o la qualitat i arrelament social). Avui ningú impugna
intel·lectualment la democràcia (i el valor
de la ciutadania, la participació i resolució pacífica de conflictes -no violència-, i
els drets de les minories religioses, lingüístiques, culturals, etc., i que pot dur a la discriminació positiva). Rawls i altres han fet
seva la defensa del respecte pels radicalismes, fonamentalismes, sectes..., (només amb
la limitació de no posar en perill la cultura
de llibertat que els acull). Segons Habermas,
democràcia és vertebració de la societat civil
(i no simplement partits polítics, institucions, i una legalitat).

Hi ha Estats neutrals lingüísticament i
culturalment (Suïssa, Bèlgica, països nòrdics...) i d’altres que no ho són (França,
Marroc, països sud-americans...). Què fa
l’Estat Espanyol? Qui el manega? Quin grau
de democràcia i quina cultura de llibertat
tenen una elit i uns mitjans de comunicació que banalitzen les minories o presenten
conductes de “a por ellos” (Herding behavior
descrita a Animal Spirits d’Akerloff, George
A. i Shiller, Robert J.)? Per l’assagista Ignacio Sánchez Cuenca (La impotencia democrática: sobre la crisis política en España) “La
posició dominant al nostre país és que Catalunya ha de romandre a Espanya al marge de
quina sigui la voluntat majoritària dels catalans. En principi, això tanca les portes a una
resolució democràtica del conflicte”. Qui
vol la resolució democràtica dels conflictes? És democràtic impedir que una minoria decideixi sobre si mateixa? És una qüestió de fatalisme històric, i de no hi ha res a
fer i a plegar, perquè l’elit i els seus mitjans
mai canviaran? Té futur implicar-se cívicament en pro d’una identitat i una cultura
minoritària, i només usant mitjans propis de
la democràcia)? 

Albert Botta és professor de filosofia i ètica

El racó poètic
—Albert Pera

Minories

Miro enrera: camí fet.
Miro davant, l’esperança
d’un final plàcid i breu.
Em sento tendre per dins,
d’accés lliure a qui m’estimi:
la minoria dilecta.
Sóc finestra oberta al sol
i a tots els amics fidels:
la minoria estimada.
Arribo al final alegre,
ric de tot el que he viscut.
Minoria cordial,
si ja no hi sóc, no ploreu
s’ha clos el curs d’una vida
no del tot malaguanyada. 
Albert Pera és poeta
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Estat de flux — Àngel Puyol

L’obsessió per
la identitat

“Mentre som alguna
cosa, som; i això és ja tot
un triomf sobre el pitjor
enemic de la identitat:
no ser res”

“Qui sóc jo?”, es pregunta un personatge del
genial Gianni Rodari en un dels seus contes.
“Tu ets el meu fill”, li respon la mare. “I què
més?”, insisteix. “I també ets un nen”. Així
comença un dels desigs més antics de l’ésser
humà: la identitat, saber qui som. Molts individus, acomodats en una inexcusable però
habitual economia mental, en aquest punt
deixarien de preguntar. La identitat familiar i
sexual imposada és la primera de totes i, per a
moltes persones, l’única que compta de debò.
Les polítiques d’identitat més potents i antigues del món enfonsen les seves arrels en les
dues respostes bàsiques de la mare de Totó, el
personatge del conte de Rodari. De la identitat familiar es passa a la tribal, la nacional i
l’ètnica; i de la identitat sexual acaben sorgint
els rols de gènere i la construcció de l’imperi
més gran, potent i durador que mai ha conegut la humanitat: el patriarcat.
Afortunadament, Totó té una bella
ànima filosòfica que no li permet conformar-se amb cap de les respostes que va
rebent a la seva insaciable curiositat identitària. Així, li pregunta a la germana,
l’avi, el cosí, la mestra, el guàrdia, el conductor de l’autobús, la presentadora de
la tele, un veí, els amics, fins i tot li pregunta a un llibre. I les respostes que obté
són cada vegada més variades: resulta que,
a més a més de fill i nen, és germà, nét,
cosí, telespectador, ciclista, amic, lector i
ciutadà. Totó, lluny de cansar-se de preguntar o de pensar que té prou informació per saber qui és, arriba a una conclusió meravellosa que li comunica a la mare
quan aquesta s’acosta al matí següent per
despertar-lo: “em llevo ara mateix per ser
més coses encara”. I és que la identitat personal és un procés sempre obert, ple de matisos i contradiccions, i tan ric que és impossi-

ble d’abastar. Cada pas que fem en el camí de
la vida ens permet ser alguna cosa més que no
érem abans (amant, pare, informàtic, representant polític,...). I amb cada pas, també, es
poden anar desfent altres camins ja traçats
(passar de ser informàtics a ser caixers d’un
súper, de ser nens a ser nenes, de tenir uns
pares coneguts a descobrir que som adoptats,...). La identitat és polièdrica i potencialment infinita, i ens persegueix i ens redefineix fins i tot després de la mort, com quan
descobrim dels avantpassats que en realitat
van ser estafadors, esclavistes, traïdors, herois
o artistes. No sempre som el que volem ser
i no sempre volem ser tot el que som, però
acceptar una identitat sòlida, fixa, identificable i concloent, còmoda per a un mateix
i els altres, és voler viure una vida retallada,
una vida pobre i insípida, una vida covarda i
al servei del poder que els altres volen exercir
sobre nosaltres i que nosaltres volem exercir
sobre les ànimes lliures i curioses com la d’en
Totó. Hi ha persones que tenen vàries pàtries,
que canvien la seva sexualitat i la seva filiació política obeint únicament al seu instint,
que han descobert que el seu fill no té la seva
càrrega genètica, que han deixat de ser joves
fa molt de temps, o que gaudeixen tant amb
Wagner com amb el reggaeton. Som i podem
ser tantes coses, tan distintes i aparentment
oposades, que resulta gairebé inútil definir la
nostra identitat. Tot el que podem dir d’ella
és que, mentre som alguna cosa, som; i això
és ja tot un triomf sobre el pitjor enemic de
la identitat: no ser res. Quan em pregunten (o
em pregunto) qui sóc jo, si sóc català, espanyol, heterosexual, homosexual, culer, marit,
adúlter, ateu, creient,... m’agradaria respondre: vull ser com en Totó. 
À. Puyol és professor de filosofia (UAB) i autor
de El derecho a la fraternidad (Catarata, 2017)
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Històries amb valor —Maria Coll

I va prometre el mar...
Antoni Benaiges, professor de
Mont-Roig del Camp, va ser
afusellat per aplicar el mètode
pedagògic Freinet a una
escola rural de Burgos.

Il·Lustració: raÚl campuzano

V

eureu el mar!”, va sentenciar el professor
Antoni Benaiges davant
dels seus alumnes de
l’escola de Bañuelos de
Bureba (Burgos) l’hivern
de 1936. Aquella era una promesa ferma,
possible i viable. I, de seguida, la il·lusió va
créixer entre els infants. Però el juliol de
1936, mentre preparava el gran viatge, tot
es va estroncar.
El català Antoni Benaiges, nascut a
Mont-Roig del Camp el 1903 i llicenciat
a l’escola Normal de Barcelona el 1929,
havia estat destinat a aquesta petita localitat rural, de dos-cents veïns, 58 cases i
32 nens, l’any 1934. Abans havia exercit de
suplent a un centre de Madrid i de titular a una escola de Vilanova i la Geltrú,
on havia après el mètode pedagògic Freinet, un sistema que apostava per l’educació com a eina d’integració social, treballava les necessitats i inquietuds dels nens
i nenes segons la seva realitat i aplicava
mètodes moderns com la impremta escolar, el text lliure, el diari escolar o la correspondència interescolar.
Entusiasta d’aquesta pedagogia, Benaiges va decidir aplicar-la al centre de
Bañuelos de Bureba. De la seva butxaca
va comprar una impremta i va proposar als
nens publicar dues col·leccions de petits
quadernets –Gestos i Recreo– fets a partir
de dibuixos i textos de les seves reflexions. En definitiva, una mostra de la seva
visió del món. Els temes que s’hi tractaven eren molt diversos: la família, l’amistat, la població, les festes, els jocs... I el dia
que va descobrir que els seus alumnes no
havien vist mai el mar, van dedicar una
publicació a com s’imaginaven què havia
de ser. La van titular: El mar. Visión de unos
niños que no lo han visto nunca. Aquesta no va
ser la única novetat que el català va imple-

mentar. També va comprar un gramòfon,
perquè els nens aprenguessin a ballar.
Un testimoni de l’època, Jesús Carranza, explica: “Ensenyava els nens a
pensar. Els nens estaven contents perquè
van canviar un mestre que pagava amb la
vara i els castigava durament per un que
els portava d’excursió, els ensenyava i, fins
i tot, els comprava menjar”. Però la forma
educativa de Benaiges ben aviat va desa-

Beinaiges va ser detingut,
acusat “d’indigne, antisocial,
immoral, viciós, comunista i
anarcosindicaista”
gradar algunes famílies conservadores
del poble i a les autoritats locals. Només
necessitaven una excusa i aquesta va arribar el 18 de juliol de 1936.
L’endemà del cop d’estat militar contra
la República, Beinaiges va ser detingut,
acusat “d’indigne, antisocial, immoral,
viciós, comunista i anarcosindicaista”, torturat i, finalment, afusellat. El 29 de juliol

Una exposició
S’han publicat diversos llibres i s’ha fet
un documental sobre la vida d’Antoni
Benaiges, però ara i fins el març de 2019,
el Museu Marítim de Barcelona acull la
mostra Antoni Benaiges, el mestre que
va prometre el mar. 

les seves restes van ser enterrades a la fossa
comú de Montes de Oca. I tot el material
de l’escola va ser cremat. Els seus alumnes no van poder veure el mar, però mai
van oblidar aquell mestre que els va ensenyar a somiar, que els va respectar i els va
oferir el seu amor per l’educació. Benaiges va deixar escrit: “Els nens no poden
ser allò que un vol. No són coses. Han de
ser segons els valors que amaguen. Això
mateix, ells mateixos. Que pensin, que
sentin i que estimin. Deixem que siguin
nens. Respectem-los en tot moment”. 

Maria Coll és historiadora i periodista/
@mcollpigem
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L’altra cara de la ciència — Aina Fernàndez

Aprendre a programar:
l’alfabetització del segle XXI
Gerd Altmann

La programació no ens
ha de fer por, és el lleguatge
del futur. Els nens i nenes
ja l’aprenen a l’escola
d’una forma bàsica.

L

a programació és el llenguatge de la tecnologia.
Ordinadors, robots, dispositius... cada cop el codi
és més present a les nostres vides, però la majoria de nosaltres no el comprenem, així que
«ho deixem als experts».
Lògicament, l’especialització és vital en
una societat tan complexa com la nostra.
No tots estudiarem medicina, així que no
tots ens faríem una operació a cor obert.
Però tothom qui ha passat per un procés
de malaltia greu sap com és d’important
aprendre algunes nocions bàsiques d’allò
que ens passa per poder interpretar el que
et diuen els metges i ser capaços de prendre una decisió sobre la nostra vida.
Seguint amb el mateix símil, que no ens
fem una operació a cor obert no treu que
puguem saber com curar un refredat. Així
doncs, tenir nocions bàsiques de qualsevol
cosa forma part del que s’anomena «cultura general».
I, la programació ja forma part
d’aquesta nova cultura general. El codi és
cada cop més present a la nostra vida, és
una evidència que hem de poder entendre. De la mateixa manera que s’està introduint en les escoles com un element bàsic
de l’alfabetització digital pels nostres nens
i nenes, els adults també haurien de formar-se en algunes nocions bàsiques de
programació.
La programació fa desenvolupar el pensament lògic i ens ajuda a entendre com
funcionen les màquines que ja formen part
important de la nostra vida, és a dir, quina
és la manera lògica de donar-los instruccions. La programació ens aporta criteri
per discernir quina forma d’estructurar
les coses pot tenir més sentit, i, també en

Hi ha programes específics, la majoria gratuïts, per començar a aprendre a programar.

entorns professionals, ens ajuda a entendre què podem i què no podem demanar
a la informàtica.
Finalment, saber escriure algunes línies
bàsiques de codi ens pot ajudar a personalitzar els nostres dispositius i experiments
electrònics.
Què hi podem fer?

El primer que cal fer és escollir un llenguatge de programació. Els criteris poden
ser diversos, però segurament, a més de la
seva possible senzillesa, un bon criteri serà
que ens permeti fer alguna cosa concreta,
un projecte que ens resulti interessant.

La programació fa
desenvolupar el pensament
lògic i ens ajuda a entendre
com funcionen les màquines
Als nens, per exemple, se’ls ensenya bàsicament mitjançant dos possibles elements
a fer: robots o videojocs. Hi ha programes
específics, la majoria gratuïts, per començar a aprendre com funciona la programació per a nens, que els adults també
poden utilitzar: Scratch, per exemple, és
un software gratuït per a crear videojocs
senzills per a nens.

Code Clubs?
Els Code Club (en català: clubs de codi o
clubs de programació) són una xarxa d’activitats gratuïtes gestionades per voluntaris amb l’objectiu de que els infants
tinguin la oportunitat d’aprendre a programar. Aquestes activitats es porten a
terme en horari extra-escolar, ja sigui a la
mateixa escola, a un biblioteca, un centre
cívic o qualsevol lloc que disposi d’ordinadors. Actualment, hi ha més de 1350 Code
Clubs repartits per tot el món. 

Si pugem una mica la dificultat, hi ha per
Internet diversos cursos (molts d’ells gratuïts i oberts, com els MOOC) per aprendre a programar en diversos llenguatges,
com Python. D’una forma bàsica, és clar.
També hi ha kits robòtics que estan pensats per aprendre nocions bàsiques de
programació i electrònica, com els diversos kits d’Arduino, que et permet fer petits
projectes electrònics pas a pas. 
L’Altra Cara de la Ciència és una secció escrita
per Pol Bartrès i Aina Fernàndez

Per saber-ne més:
LATORRE, José Ignacio; Cuántica. Tu
futuro en juego. Ed.Ariel, 2017.
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Fem un pensament —Ramon Bassas

El futur
del taxi

Què passarà amb els taxis
quan, d’aquí a deu anys, els
cotxes autònoms siguin
més segurs, més barats, més
puntuals i eficients?

M’

ha sorprès que
en els comentaris a la premsa
sobre la vaga de
taxis de finals
de juliol i principis d’agost no s’esmenti gaire un aspecte
rellevant. Més enllà de com es resol l’enrenou legislatiu i competencial de les llicències de VTC (la no resolució del qual
pot portar a noves aturades del sector a la
tardor), a mi em sembla un exemple paradigmàtic l’impacte sobre el mercat de treball en sectors pretesament madurs de dos
fenòmens del nostre temps, fruit, en molt
bona part, de l’acceleració tecnològica.
El primer fenomen ja el coneixem una
mica. Amb la proliferació d’ofertes de
llocs de vacances “domèstics” al marge
de la indústria hotelera, a través d’operadors que tan sols posen en contacte l’usuari i el llogater, Barcelona -per exemple- ha
hagut de respondre amb regulacions, sancions i altres mesures que n’evitin els efectes no desitjats (competència deslleial,
gentrificació, inseguretat jurídica…). La
digitalització del màxim nombre de productes i serveis possibles i el canvi de rol
del consumidor, que tendeix a prescindir
dels intermediaris, i que prefereix “usar”
a “tenir”, provoca, doncs, canvis estructurals als subsectors de l’oci, el del transport –
com veiem–, però també el financer, el del
comerç al detall, el cultural…
L’altre fenomen del que s’ha parlat poc
és el de la robotització que, més enllà del
sector secundari, impacta més del que ens
pensem al terciari. ¿Què passarà amb els
taxis quan, d’aquí a deu anys –per posar
una data llarga– els cotxes autònoms siguin

De baix a dalt
—Arpad Pou

Educació
que no
integra
més segurs, més barats, més puntuals i eficients que els taxistes? Si és així ¿qui aturarà
les inversions rendibles que pot suposar
una expectativa així? I qui se’n beneficiarà?
Què passarà amb els treballadors del taxi i
els seus deutes descomunals? I com influirà
al subsector de l’automòbil, tan rellevant en
l’estructura econòmica de Catalunya?
No sé si tenim l’economia, les ciutats o
la política prou preparades pel que caurà,
molt més enllà del món el taxi. Les conseqüències de la robotització que, anant
bé, reduirà la necessitat de mà d’obra a
uns nivells especialitzadíssims i reduïts,
obliguen a pensar sobre la redistribució
dels beneficis (i l’autoritat que ho vetlla),
la idea d’ocupació o l’ús del temps, fins i
tot la centralitat humana en un món que
depèn principalment de robots autònoms,
amb el risc d’estralls perillosíssims si no
es resol. Les classes mitjanes acostumades al món postindustrial de les societats

No sé si tenim l’economia,
les ciutats o la política
preparades pels efectes
de la robotització
occidentals ja ho temen especialment, la
crisi que fa deu anys que patim ha ensenyat greument les orelles del llop. Sóc
dels que pensa que la reacció política de
l’anomenat “populisme” (des del fenomen
Trump a Salvini, des de l’independentisme al Brexit), respon a aquestes pors,
amb solucions pírriques, de replegament.
I que amb l’evangèlic “no tingueu por” no
en tindrem prou. 

Ramon Bassas escriu a ramonbassas.cat /
@ramonbassas

Ja fa un any dels atemptats de Barcelona i Cambrils i, per aquest motiu, pren
una rellevància vital tornar a posar en
el centre de les nostres reflexions els
aspectes capitals que van propiciar un
dels atacs terroristes més colpidors que
recorda la societat catalana. Per què,
quatre nens de Ripoll, d’origen marroquí, establerts al nostre país des de
ben petits i escolaritzats sota un model
educatiu basat en la diversitat, es varen
convertir en assassins? A tots els instituts de Secundària de Catalunya existeix un Moussa, un Said, un Mohamed
i un Younes. Els seus noms prenen altres
formes i els seus rostres altres geometries
que es difuminen en un sentiment de
generalització que cultiva, inexorablement, el racisme i la xenofòbia, i actua
de mur de contenció contra un model
educatiu que desintegra i exclou, que
no és capaç de combatre les desigualtats que emanen de la migració en un
context d’austeritat. El fracàs escolar a
l’ESO entre els adolescents immigrants
és cada cop més ampli respecte els adolescents autòctons, un abisme entre uns i
altres que “apunta a una intolerable racialització», segons una investigació del
Centre d’Estudis Demogràfics (CED)
de la UAB. L’estudi, que fa referència
al curs 2015-16 i que es va publicar el
mes de juliol, revela que el 29’2 per cent
dels alumnes immigrants no assoleixen
l’ESO, molt per sobre del 10’3 per cent
de joves d’origen català que no la superen. La situació és especialment preocupant entre els alumnes d’origen marroquí, el col·lectiu que més creix, on el 15’9
per cent no poden treure’s l’ESO. Les
dades admeten la pregunta: si el model
educatiu no és capaç de vertebrar les
necessitats educatives dels nouvinguts,
la frustració que se’n deriva es pot convertir en el pal de paller de l’adoctrinament jihadista? 
A.Pou és llicenciat en Filosofia i membre de
Termitas y Elefantes / @termitaelefante
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Dilemes ètics —Soraya Hernández

Tornada
a l’escola

Uns pares deixen de portar el seu fill malalt a l’escola per por a que pugui agreujar-se la
seva situació. El metge assegura que no té criteris mèdics per quedar-se a casa i el fiscal els
denuncia. És ètic que un jutge decideixi per uns pares?

J

a són diverses les ocasions en
què ens hem preguntat sobre els
límits de l’autonomia d’uns pares
quan es pot veure compromès el
benestar del seu fill. En aquest
cas tornem a l’àmbit escolar de
mà d’una notícia real que ens
farà reflexionar sobre les decisions dels pares sobre la salut dels seus fills,
les conseqüències de l’absentisme escolar,
la gestió de les emocions i les mancances
del sistema per donar resposta a les necessitats de les famílies davant la incertesa i
la malaltia.
Jutjats de Girona. Uns pares afronten
una multa de 3.600 euros per l’absentisme
continuat del seu fill a l’escola, acusats de
delicte d’abandonament. Segons explica el
fiscal durant el curs 2013-2014 el noi va
registrar una taxa d’absentisme del 60 per
cent. Durant els anys 2015-2017 les faltes
s’eleven al 91 per cent. Aquests fets arriben a la comissió tècnica corresponent i
s’inicien els tràmits de denúncia.
En Jan (nom fictici), de 14 anys, pateix
una malaltia cardíaca considerada greu
que ha suposats ingressos continuats així
com algunes intervencions quirúrgiques.
Els pares presenten informes mèdics on
queda constància de l’existència d’aquesta
malaltia i les necessitats especials del Jan
així com refereixen que si no porten el
seu fill a l’escola és perquè tenen por que
li pugui passar alguna cosa que agreugi
el seu estat. Descriuen com els altres fills
estan escolaritzats i si el Jan té aquesta
taxa d’absentisme és per poder protegir-lo ja que a casa intenten continuar
amb una educació adaptada. Malauradament el metge forense dictamina que no
hi ha criteris mèdics que justifiquin que el
Jan s’hagi de quedar a casa o no pugui fer
vida normal, fet que els metges ja havien
explicat als pares. Amb un coneixement
del centre de les seves característiques
i d’eines per actuar en cas de taquicàr-

dia intensa el nen podria anar a l’escola.
El fiscal al·lega sobreprotecció que influeix negativament en el benestar del noi.
Es pot acusar els pares d’abandonament?
Tenen dret a no portar el seu fill a l’escola?
S’hauria de poder ajudar els pares en la
gestió de la seva por en lloc de castigar-los
directament? Hi ha recursos per fer-ho?
Aclarim en un primer moment que l’assistència a l’escola és un dret dels menors.
Sense una justificació mèdica privar-los
d’aquest dret implicaria unes responsabilitats pels progenitors. Val a dir també
que si existeix un criteri mèdic el sistema
permet el mestre a domicili tant de l’escola
ordinària com de l’especial. Finalment,
cal recordar que altres tipus d’educació a
domicili, arrel una sentència del Constitucional el 2010, no està contemplada com
una opció pels pares. Llavors, què hauria
de decidir el jutge?

L’assistència a l’escola és
un dret dels menors, privarlos d’aquest dret implica
responsabilitats pels pares
Podria valorar que realment hi ha un
abandonament i imposar la multar tot
obligant-los a portar el nen a l’escola.
Podria també assessorar-los coordinant-se
amb els equips mèdics referents per facilitar l’acompanyament i el treball familiar
cap a l’acceptació del recurs. Finalment,
podria valorar que no es tracta de sobreprotecció ja que el risc pel noi és real i no
fer-hi res.
Què us sembla? Penseu que s’està vulnerant el dret del menor? Canviaria la
vostra opinió si hagués un criteri mèdic
justificatiu o s’hauria de passar per sobre
del risc per garantir l’estat relacional dels
nens? Ara, teniu vosaltres la paraula. 

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

Identitat
i defenses
adaptatives
La persona, habitualment, en la seva
relació amb el món i els altres, ho fa des
d’aquelles identificacions que li donen
consistència i completesa.
Més enllà de les respostes racionals i
conscients, com poden ser les dites “mentides piadoses”, per posar un exemple, el
psiquisme ja efectua les operacions necessàries per tal d’evitar, en la mesura que li
és possible, aquelles representacions insuportables o que no poden assimilar-se en
la consciència. Procura, mitjançant el
mateix pensament i/o la raó, articular respostes defensives davant l’angoixa que li
pot emergir puntualment, o bé davant
aquella exigència interna que demana ser
satisfeta però que pot esdevenir conflictiva en la seva materialització.
La persona percep inconscientment
aquest component intern d’agressió,
entès com a element desestabilitzador
del Jo, i sense saber-ho, posa en joc diferents mecanismes de defensa. Així doncs,
de manera no pensada, davant el que és
conflicte subjectiu i desequilibri al que
es veu abocat el Jo, es construirà una sortida psíquica, talment una disfressa, per
donar resposta a la necessitat d’adaptació
a aquella realitat que incomoda.
Així poden copsar-se varietat de respostes i conductes que configuren també
la Identitat però que alhora, esdevenen
màscara de la mateixa persona: Desplaçar, desviar, traslladar, expulsar, substituir,
reprimir, retornar, dividir, negar, anular,
aïllar, transformar en allò contrari, sublimar... energies vitals que es canalitzarien
cap a una representació mental, element,
objecte, activitat o persona però que per
necessitats narcisistes i adaptatives es
transformen en manifestacions externes
diferents a les que realment són sentides.
La capacitat de no deixar-se enganyar
amb les pròpies defenses joiques esdevé
per tant, un altre element de reflexió en
el creixement personal. 
Joaquim Trenchs és psicòleg
Escriu a www.joaquimtrenchs.com
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Vist pel món —Albert Dresaire

Gent
GISÈLE MOLLFULLEDA

Una colla de
malparlats
Enfeinats
L’any 1909 es va fundar a
Barcelona la Lliga del Bon
Mot. Aquesta entitat dirigia
una croada contra les males
paraules.

L

a Lliga del Bon Mot va
ser fundada l’any 1909 a
Barcelona. Aquesta entitat va desenvolupar una
intensa activitat en contra
de la blasfèmia i els mots
grollers. Activitat que es
va concretar en l’edició de cartells i postals, en la convocatòria de mítings, reunions i aplecs, en l’organització de conferències i actes de propaganda, en el patrocini
de campanyes en diaris... Una croada contra
les males paraules que s’estengué a escoles i centres religiosos, i també a fàbriques
i ateneus. La lluita de la Lliga del Bon Mot
tenia un caire religiós, però també patriòtic i de defensa de la llengua. I si va aconseguir portar a terme una activitat tan gran
va ser gràcies a un nombre molt gran de col·
laboradors i col·laboradores, i també gràcies
al suport econòmic de molts socis protectors. A més, l’entitat va comptar amb la simpatia de polítics, de religiosos i de diverses personalitats de l’època. Fins i tot Joan
Maragall es va distingir públicament a
l’hora de promoure la Lliga del Bon Mot.
Tot i que l’entitat va perdurar oficialment fins l’any 1962, el seu auge va ser

durant el primer terç del segle passat. És
una història del passat. I, certament, tot
explicant-la t’adones que aquest anhel
«censurador» de la Lliga del Bon Mot té un
aire ranci.
O no. Perquè potser ara ningú et dirà res
si deixes anar un renec, però pots rebre un
retret si dius alguna cosa que surti del políticament correcte. Expressions que eren
inacceptables fa cent anys, ara es diuen
sense cap problema. I paraules que ara ens
Takuro Obara

Ningú et dirà res si dius un
renec, però pots rebre un
retret si dius alguna cosa
políticament incorrecte
escandalitzen, fa cent anys formaven part
del llenguatge més innocent.
En cent anys han canviat coses, però
el fons segueix sent el mateix. De vegades
encara utilitzem les paraules per perdre
respecte als demés, enlloc d’usar-les pel
que haurien de ser: un espai de llibertat. 

Albert Dresaire és consultor en TIC i gestió
documental

Els enfeinats són o n’estan. N’hi
ha que només n’estan a temporades. Tenen puntes de feina: a final
de temporada, de curs, d’any. Després, amb sort, poden gaudir de nou
de la calma. N’hi ha, però, que n’estan sempre, d’enfeinats. Sempre
tenen coses a fer, estan atabalats,
van depressa, cansats. Amb alegria o amb mal humor, amb energia o arrossegant-se entre llistes de
coses a fer. Si fa uns anys passejaven amb carteres, carpetes i agendes, avui viuen enganxats a telèfons, tauletes i ordinadors. Sempre,
sempre tenen feina. La tenen o se
la busquen. Perquè els cau a sobre
o perquè no saben estar-se sense.
Perquè la volen o perquè no en
tenen més remei. Perquè els plou
la feina o perquè, a més, de la feina
que els dona de menjar, en tenen
d’altra. A casa, als clubs, a les associacions. Treballar, criar, cuinar, comprar, netejar, organitzar... Amics,
aniversaris, lectures, espectacles.
Res és excusa per estar enfeinat.
Necessiten tenir el cap ple, les mans
ocupades, el cos en tensió. Bullen
d’idees o de ganes, o badallen de
cansament entre projecte i projecte.
De tanta feina, sovint no escolten.
Hi senten, et miren, però no t’escolten. Et responen, però no et llegeixen. Zum-zum. Fent feina, fent-ne
una, fent-ne moltes. Tornen de les
vacances no havent parat. 
Isabel Yglesias és advocada

33

Valors

propostes
L’alegria
Celebrem que aquesta temporada torni
un dels espectacles més aplaudits l’any
passat a la Beckett: L’alegria de Marilia
Samper (12 desembre). Aquesta obra
explica la història de la Júlia, una dona
sense estudis ni recursos, que cria amb
tendresa i atenció, el seu fill Eli, que té
paràlisi cerebral. Un noi de vint anys,
que no parla i que es mou amb una
cadira de rodes. La lluita comença quan
la Júlia demana als veïns una rampa a
l’entrada de l’edifici on viuen. 

Terrors de la ciutat
La Sala Beckett inaugura temporada teatral amb un cicle de quatre
textos reflexius i actuals sobre la
por i com gstionar-la: ‘Ofici de tenebres’, ‘Blues’, ‘Amnè(i)s(t)ia’ i ‘La
benviguda’.
Redacció

A finals d’agost tots els teatres presenten la
programació de la nova temporada escènica.
Enguany, s’oferten propostes molt interessants i tornen a la cartellera alguns espectacles
que l’any passat ja van triomfar. Una de les propostes més reflexives en clau de valors arriba
aquest curs novament des de la Sala Beckett,
quelcom més que un teatre, un espai de creació presidit per Sergi Belbel. Aquest teatre, ara
ubicat al Poble Nou, alça el teló aquest octubre
amb el cicle Terrors a la ciutat. Escenaris de conflicte i de por, comissionat per Isaac González,
professor de Sociologia de la UOC. La Beckett
afronta la reflexió sobre perquè les ciutats
actualment provoquen en aquells que hi habiten “un sentiment d’amenaça constant que
s’infiltra en la vida quotidiana”, una sensació
que “influeix en les decisions individuals i col·

lectives”. D’on surt aquesta por? Com l’hem de
gestionar? Com ens hi relacionem? Però la por
urbana no serà la única por que passarà per
aquest escenari, perquè l’home és un ser permanentment poruc.
El primer espectacle en pujar a l’escenari (3
octubre/Sala Dalt) serà un text de Joan Rusiñol,
dramaturg, periodista i corresponsal al País
Basc. Ofici de tenebres és un thriller moral que
comença amb la sortida de presó d’un home,
després de complir anys de condemna per terrorisme, i el retrobament d’ell amb la seva família
a una ciutat europea. Una trama detectivesca i
religiosa en què la consciència del Bé i del Mal
tortura els protagonistes. Res és el que sembla.
La segona proposta és Blues de Sergi
Pompermayer (3 octubre/Sala Baix). En aquesta
història, l’Anna, la directora general de policia, ha de fer front a un possible atac terrorista
de caire islamista, però els seus problemes no
acaben aquí. A casa les coses tampoc són fàcils.
I és que el terrorisme ens fa por, però també
tenim por d’envellir, emmalaltir, perdre la feina,
la parella, els fills, que s’enfonsi la nostra cultura i identitat, que el món com el coneixem
es col·lapsi. Aquesta obra, dirigida per Norbert
Martínez, reflexiona sobre com ens governa la
por i com ens torna extremadament febles i ens
fa perdre el sentit crític.
En tercer lloc es podrà veure Amnè(i)s(t)ia de

Chokri Ben Chikha (7 novembre), un projecte
d’IT Teatre, format per graduats de l’Instituts
del Teatre, que ens aquesta ocasió presenten
un espectacle sobre els prejudicis i les pors
col·lectives i la seva relació amb els mitjans
de comunicació. Què fem amb persones que
prenen decisions extremes que les col·loquen
fora de la societat? Què en fem de les persones que són considerades un perill per a la societat quan es penedeixen de la seva tria i volen
tornar? Els oferim una segona oportunitat o les
oblidem? Un tema d’absoluta actualitat.
I, finalment, es podrà veure La benvinguda de
Marc Guevara (15 novembre). L’Anna torna d’un
voluntariat a la frontera i no ho fa sola. Arriba
amb la Tahiya, que s’ha passat tot el viatge en
cotxe amagada sota una manta. A en Xavi, la
parella de l’Anna, la situació l’agafa per sorpreresa. Què en saben, realment, d’aquesta noia?
Què n’espera d’ells? I ells, n’esperen alguna cosa
d’ella? Fins a quin punt són suficients, les bones
intencions?
Quatre obres de teatre amb un mateix fil conductor, la por, i amb textos punyents i reflexius,
que no deixaran indiferents els espectadors. 

Més informació a: www.salabeckett.cat/intercanvi/terrorsde-la-ciutat/
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Tendències

Fotograma de la pel·lícula ‘Yo, Tonya’, sobre la vida de la patinadora Tonya Harding.

Un cinema més femení
Les dones cada vegada tenen més
presència al cinema, tant com a
protagonistes de les històries, com
en els equips de producció. Però és
aquesta una percepció real?
Judith Vives

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

www.assegurancesfeliu.cat

En els darrers mesos s’han estrenat diverses pel·lícules que porten a la gran pantalla la
vida de dones singulars. Des de la primavera
i durant l’estiu hem pogut veure els biòpics
de Mary Shelley, Nico, Maria Callas o Whitney
Huston, que se sumen a d’altres films recents
que també recuperen les històries de personatges femenins, des de Yo, Tonya, sobre la patinadora Tonya Harding, passant per Molly’s Game,
que retrata la jugadora de pòquer i estafadora
Molly Bloom, o Figuras ocultas, sobre les primeres científiques afroamericanes que van
treballar per la NASA. El tipus de dones que es
representen a les pel·lícules també està canviant. La majoria d’aquests biòpics també estan
dirigits per dones, cosa que aporta un punt de
vista diferent a la tradicional mirada masculina.
En conseqüència, apareixen a la gran pantalla dones imperfectes, d’edats diverses i que no
representen un cànon de bellesa i d’èxit.
Les reivindicacions feministes que han pres
volada en els darrers temps reclamen, entre
d’altres coses, una major presència de les dones

a les pàgines d’opinió dels diaris, als llocs de
decisió de les empreses i a la cultura. També al
cinema. Col·lectius com Era 50/50 o Women and
Hollywood també estan pressionant per exigir
una representació igualitària de les dones al
cinema. I cada vegada són més els projectes de
Hollywood que inclouen el concepte “inclusion
rider”, una obligació contractual que obliga a
incorporar la diversitat tant en els equips com
en els models que es mostren a la pantalla.
Potser aquesta proliferació de biòpics femenins ens pot fer pensar que les reivindicacions
comencen a donar els primers fruits. Que ens
pugui cridar l’atenció un augment de pel·lícules
sobre vides de dones ja és un fet força significatiu. Ara bé, fa uns dies The Guardian publicava
un estudi realitzat per la Universitat de Sudàfrica que analitza la representació al cinema
de les dones, juntament amb persones de color,
personatges LGBT i personatges amb discapacitat. L’estudi ha agafat mil cent pel·lícules
comercials dels deu darrers anys i ha arribat a la
conclusió que entre el 2007 al 2017 no s’ha donat
cap millora estadística significativa en la representació de les dones. El que s’ha produït és una
“disponibilitat heurística”, és a dir, “la tendència de les persones a sobreestimar l’ocurrència
d’un element determinat a causa d’exemples
que fàcilment venen a la ment”. Sigui com sigui,
ja és prou important que la presència de personatges femenins protagonistes i de dones directores ens comenci a cridar l’atenció. 
Judith Vives és periodista / @judithvives
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Històries de pau

Sèries
atresplayer

Els Cascos Blancs
Aquest cos de defensa civil protegeix i salvaguarda les víctimes dels
bombardejos de la Guerra Civil de
Síria. Imatges que, després de vuit
anys de guerra, ja no ens remouen.
Xavier Garí

Síria viu des de fa uns vuit anys una guerra
civil cruenta. El món sencer la segueix per la
televisió, mentre una part es veu afectat per
les onades de refugiats i les quantitats d’ofegats a la Mediterrània, o bloquejats a les fronteres orientals d’Europa, o sotmesos a les
bombes i a la destrucció causada per uns o
altres en aquest conflicte. I el món segueix
mirant-s’ho des del sofà mentre només alguna
estona la nostra consciència ens vol remoure
sense èxit. Però a Síria, com en altres països i
en altres èpoques, s’ha creat una defensa civil
basada en la noviolència i que arrisca fins i tot
la pròpia vida, en la protecció i salvaguarda
dels supervivents innocents dels bombardejos. Es tracta d’una d’aquelles històries que
d’aquí uns anys se’n faran pel·lícules, però que,
ara per ara, hi ha qui no vol dedicar-li temps
en els mitjans de comunicació, ni entra a sorprendre l’opinió pública internacional. Els
Cascos Blancs (www.whitehelmets.org) van
ser fundats el 2014 per James Le Mesurier, un
exoficial de l’exèrcit britànic i actualment consultor de seguretat privada, que va organitzar
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un cos de defensa civil per a protegir i salvaguardar les víctimes dels bombardejos de la
Guerra Civil de Síria. Són finançats per organitzacions o entitats britàniques i nord-americanes, la qual cosa ha motivat el desprestigi per
part del règim sirià i de Rússia, que hi veuen
la mà d’Occident i acusen els EUA de connivència amb el terrorisme; hi veuen, també,
l’ocasió de fer entrar espies, insurrectes o propers invasors occidentals d’una Síria feta ja
avui un autèntic caos. La història de les guerres, tan preconitzada fins i tot en els llibres de
text escolars, no accepta la història de la pau
que la humanitat també ha recorregut; i això
és per un interès ben buscat: per perpetuar
en les ments dels infants i dels joves i de l’opinió pública en general que la violència sempre
ha existit, no ha tingut mai cap alternativa
viable i no en podrà tenir mai. És, clarament,
una estratègia d’èxit que fa que sigui més fàcil
justificar i fins i tot defensar l’ús de la violència. No obstant, en la història de la humanitat hi ha autèntiques històries de pau que han
donat lloc a un món menys injust, malgrat tot
el que veiem actualment. Els Cascos Blancs
sirians són l’última història real d’un món violent que fa segles que fa la guerra, però que
té qui li vol fer front. Sense els Cascos Blancs,
Síria seria més infernal; hi hauria moltes més
víctimes mortals; amb ells, la seva gent manté
un bri d’esperança que a la resta ens hauria
de remoure del tot, si és que aquest món pot
tenir sortida. 
Xavier Garí és professor de la facultat d’Humanitat d’UIC-Barcelona / @XavierGari
VISUAL OMELETTE

‘Fariña’,
dimonis d’avui
Rafael Navarro

Fariña (Atresmedia) serà una de les millors
sèries espanyoles de 2018 per molts motius.
Primer, per la valentia d’explicar una història recent i punyent, la del narcotràfic a
Galícia durant els 80 i els 90. Aquesta producció ha vingut precedida pel descomunal èxit
de Narcos i la publicitat de l’absurd segrest
de la novel·la homònima. A més dels aspectes conjunturals, Fariña és una sèrie molt
ben feta, amb un guió adaptat àgil i colpidor,
una producció exemplar i un treball actoral
de primer ordre. Una història propera, que
molts vam seguir als mitjans, i que culmina
amb l’operació Nècora del jutge Garzón. I, a
més, Fariña és un clar exemple que si el món
va com va, és perquè el sistema està muntat
malament. La sèrie dona noms reals tant de
l’univers dels narcotraficants com dels polítics que van permetre que Galícia es convertís en l’autopista de la cocaïna provinent de
Colòmbia. Esfereïdora la seqüència en què el
president de la Xunta viatja a Portugal d’incògnit per repatriar els “capos” del narcotràfic fugits de la justícia amb l’argument que
eren “patrimoni gallec” i acorda amb ells un
armistici. Si mires Fariña, no hi ha més remei
que refermar-te en una visió podrida del sistema jurídic, perquè no entra al cap que persones de demostrada trajectòria criminal
continuïn immunes. I, per a mostra, alguns
exemples. Aquell president de la Xunta va
morir sense ser jutjat. El principal protagonista de la sèrie, Sito Miñanco, el van tornar
a detenir, el passat mes de febrer i tot just
a principis d’agost, els principals membres
d’un dels clans, els Charlines, van ser detinguts en una batuda vinculada a un carregament de dues tones i mitja de cocaïna. Els
anys passen i res va a millor. 
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Llibres

La tornada a l’escola no
és un eslògan comercial

Des de Túrquia
torna Orhan
Pamuk

svklimkin

Francesc Bechdejú

L’inici de curs és un bon moment per plantejar preguntes difícils, però necessàries.

Jordi Alcàsser

Les famílies cada any pateixen un tràngol,
un moment crucial i radical: el moment de
tornar a l’escola. Aquest instant és important
sobretot pels fills que s’han d’enfrontar a un
nou curs més difícil o mirar de millorar l’anterior perquè han repetit. També és un moment
que alguns pares desitgen que arribi perquè
estan cansats d’estar tot el dia amb els fills.
Molts esperen que arribi aquest moment per
tornar a la feina. Doncs sí! A molts els és difícil viure en vacances, en la vacuïtat de no
estar organitzats prèviament per un amo, no
estar emmarcats en un entorn repetible.
Però quina és la millor manera de tornar a
l’escola? Oberts de ment. Fàcil! Preguntemlos què volen fer durant aquest nou curs.
Fem-los aquesta pregunta unes setmanes
abans de començar l’escola. Quins extraescolars volen fer? Com volen organitzar l’horari? També ens hem de qüestionar quines
coses volem canviar en relació a ells. Més responsabilitats? Menys responsabilitats? És el
moment per deixar-los un joc de claus? Què
fem amb el telèfon mòbil? Són preguntes a
provar de respondre i ara és un bon moment
per plantejar-les.
Aleshores, com emmarquem la vida durant el
següent curs dels nostres fills? També és un

bon moment per pensar si ho estem fent bé,
si ho hauríem de fer d’alguna manera diferent. Els atabalem massa amb els deures? Els
deixem massa poc temps per mirar la televisió i esbargir-se? Les rutines no venen per si
soles, també es construeixen.
Ah! També és un bon moment per plantejar
preguntes difícils, però necessàries. Hem de
deixar d’anar al logopeda? O deixar aquella
medicació que li donàvem durant el curs per
a la hiperactivitat; de debò fa falta? Aquelles
idees sobre la superdotació o si té intolerància al gluten, també les podem pensar amb
la parella. Aquestes són les preguntes difícils
perquè no són de resposta evident, però fentles posem alternatives a una situació fixada
per la rutina. I els problemes no es solucionen fixant una rutina.
Doncs ja veieu que per mi tornar a l’escola
no és un eslògan comercial, és un moment
important, com cada moment de canvi, per
plantejar com estem vivint. Cada moment
que passem amb els nostres fills és determinant. Ho és perquè som els seus pares, res
més, però això s’ha de tenir sempre present.
Sense atabalar-nos. Com els tractem? Com els
ajudem? Què els donem? Com els ho donem?
Són preguntes que tots els pares i mares es
fan en algun moment i això sempre és bo. 
Jordi Alcàsser és psicòleg i psicoanalista /
@jordialcasser / www.jordialcasser.com

Ens arriba el darrer llibre publicat en
català del Premi Nobel turc Orhan Pamuk
(Istambul, 1952). Un escriptor compromès
que viu en precari a la Turquia del president Recep Tayyip Erdogan i que en diverses ocasions s’ha vist obligat a abandonar
el seu país per la repressió de diversos
règims imperants en aquest espai tan
convuls.
Cada obra d’aquest autor és una delícia
per la capacitat de barrejar les tradicions amb l’anhel de vida moderna que trasbalsa el seu país. La història i la religió
són un llast que marca els seu habitants,
que passen d’uns certs aires d’obertura a
molts moments de regressió i de retorn a
essències del passat.
La dona pèl-roja, la seva darrera obra
publicada, ens explica la història d’un
jove de família benestant que voldria ser
escriptor, però que la vida el porta per
altres camins. Marxa de casa per diversos motius i es posa a treballar d’ajudant
d’un poater, un home que es dedica a fer
pous per trobar aigua i poder així abastir d’aquest element a empreses i cases
ubicades en llocs on no n’hi ha. La relació amb aquest home senzill l’ajudarà a
madurar.
Un llibre autèntic, escrit amb aquesta
màgia que només els orientals saben
filar. 
PAMUK, ORHAN.
La dona pèl-roja. Traducció
Anna Turró. Ed. Més Llibres.
Barcelona, 2018. 304 pàgs.
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L’empatia
periodística

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.

Els llibres basats en cròniques periodístiques estan de moda. Una bona
oportunitat per conèixer la feina
dels corresponsals, sovint menystinguts pels seus propis mitjans.
David Casals

“L’olor de la guerra mai s’oblida”. Ho diu
Arturo Pérez-Reverte, que fou corresponsal
de guerra per a TVE durant el col·lapse de l’antiga Iugoslàvia,. Tot i que després s’ha centrat
en la narrativa, Pérez-Reverte forma part d’una
saga de reporters que es van especialitzar en
països en conflicte, juntament amb altres pioners com Miguel de la Quadra Salcedo, Carmen
Sarmiento, Jesús González Green, Manu
Leguineche i Alberto Vázquez-Figueroa, i els
reporters gràfics José Luis Márquez i Manuel
Ovalle. En aquests darrers 25 anys, noves generacions han anat agafant el relleu i demostren
que el compromís amb l’excel·lència professional es manté. Tot i això, els periodistes tenen
avui unes condicions laborals molt pitjors.
Un element que malauradament tampoc ha
canviat és la llunyania entre el reporter que
cobreix un conflicte i la visió dels seus caps.
Són aquests els qui, a centenars de milers de
quilometres de distància, li assignaran temps
i/o espai per explicar què veu i què sent.
Aquesta falta d’empatia cap al periodista que
es juga la vida és dels principals retrets d’un
dels grans corresponsals espanyols del darrer
quart de segle, Alfonso Armada (Vigo, 1958), vinculat majoritàriament a El País i a ABC. L’any
2015 va publicar Malpaso ‘Sarajevo’, on compagina el relat del seu dietari personal amb
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les cròniques que va publicar. Armada se sent
sol, incomprès i de vegades deixat a la mà de Déu
en un territori en guerra. “A qui li hagués importat si haguéssim perdut la vida al Neretva? (...)
Quan per fi vaig arribar a contactar amb Madrid,
la seva única i despietada preocupació era saber
si podia transmetre”. Tot i la “deshumanitzacio”,
assegura que ell és periodista en zones de conflicte per “obligació moral” i que el seu afany es
“escriure el patiment i el martiri” que veu en primera persona. L’obra descriu minuciosament el
setge que va patir Sarajevo per part de les tropes
serbobosnianes. Armada el va conèixer amb unes
condicions de treball molt difícils. “Mai vaig imaginar que vindria a escriure d’aquesta ciutat, sense
llum, sense aigua i sota les bombes” i que viuria
en un “hotel amb vistes a la mort i amb so de bombardejos reals”. Per ell, informar de la catàstrofe
era un compromís: “És la meva quota, la part que
em toca contra l’amargor, la crueltat i la destrucció del món”. En l’obra, lamenta que hi haguessin
companys d’ofici que es limitaven a “observar els
habitants com si fossin animals exòtics”.
Igual que els mitjans de comunicació generalistes de llarga trajectòria, el sector editorial també
viu un procés de canvi provocat per la crisi, la
irrupció de les tecnologies i els nous hàbits dels
lectors. En aquest context, la industria del llibre
de Barcelona posa de manifest que, tot i que és
un gènere minoritari, la crònica periodística viu
un bon moment. Entre les novetats de l’any, hi
ha Xina Fast Forward, on el periodista i director
de Beteve Sergi Vicente repassa la seva etapa
com a corresponsal de TV3 a la Xina; els llibres
de Xavier Aldekoa, corresponsal a l’Africa de La
Vanguardia, i també els que ha publicat sobre
Orient Mitjà el corresponsal d’EITB i Vocento,
Mikel Ayestaran. 
David Casals és periodista / @informatiu

En el proper número: Feminisme i feminitat
La veu femenina durant molts segles ha estat apagada per una veu més forta i dominant, la veu
masculina. A més, la dona, d’una forma més agosarada que l’home, ha estat sotmesa a la dictadura de la uniformització. En nom de la feminitat, la personalitat de moltes dones ha estat
soterrada. Acompanyats de la doctora en Ciències de l’Educació Anna Pagès, que acaba de publicar el llibre Cenar con Diotima (Herder), en el proper número de Valors, analitzarem la base de
la feminitat més enllà dels arguments culturals de gènere i analitzarem si les reivindicacions
feministes actuals i els moviments socials de demanda d’igualtats entre gèneres, segueixen les
estratègies i els missatges idonis per recuperar la veu de la femenitat. 

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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El conte d’Isabel Sanfeliu

Terra
Hem sortit de casa emparats per la foscor de la
nit. No hi ha lluna i sembla que les estrelles hagin fugit
amb ella. Som ombres lliscant per una terra que ens
nega el suport i l’aliment, que ens escup i ens rebutja.
Ens allunya, ens desarrela i ens empeny a buscar paradisos distants. Caminem amb silenci, un silenci que
crida por i murmura desesperació. No ens coneixem,
som desconeguts d’una mateixa terra amb un únic
objectiu: fugir. Els peus nusos besen l’aigua que ens ha
de portar lluny. Aigua tranquil•la ennegrida per un cel
fosc que confon el mar més enllà de l’horitzó. Una nau
de paper plena de desesperació es fa a la mar. Capiculats, atapeïts, espantats anem agafant un lloc pagat a un
preu exorbitant. Les hores passen com pesades lloses
i es dipositen damunt nostre en forma de cansament i
gana.
El bot avança en un mar cada cop més mogut.
L’aigua, gelada, s’escola per un petit forat que esquinça
lenta però implacablement la fràgil embarcació, el
temps s’escurça i escurça també la nostra vida feble de
nàufrags. No hi ha esperança per uns quants que han
sucumbit en plena travessia i ja no arribaran al paradís. L’aigua del cel es barreja amb l’embranzida de les

ones d’un mar enfadat i alterat. Els llamps il•luminen
a intervals i deixen al descobert el desastre de tanta
aigua, de tanta misèria, de tanta màfia sense escrúpols
que aprofita la necessitat dels seus. De fons els trons
retrunyen com animals ferits.
Les hores donen pas a un nou dia més tranquil
on el sol es torna enemic en regnar en el cel. I passa un
dia i un altre, i un altre... i quan tot s’ha assecat, quan
les goles han emmudit, quan l’aigua ocupa un lloc que
no li pertany, algú assenyala cap endavant en un últim
gest de coratge i mussita la paraula promesa, la paraula
màgica, la paraula de la felicitat i de les oportunitats.
Terra. Terra més enllà del aigua i esperança i plors i
abraçades. I terra.
Braços forts que salven, mantes que abriguen,
institucions que alimenten, centres que acullen. No
importa la incertesa d’un futur insegur, hem arribat a
la terra promesa que ens ha d’acollir, a la terra maca
que haurem d’estimar. 
Isabel Sanfeliu és membre de Planeta Lletra
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