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es darreres setmanes ha sortit a la llum pública –o
s’ha evidenciat de forma més clara– una problemàtica vinculada a la immigració que és especialment
delicada: la dels menors estrangers no acompanyats
(menas) que arriben a casa nostra, cada cop en un
nombre més gran. Les imatges de menors dormint en comissaries dels Mossos d’Esquadra han demostrat que el nostre país
no està preparat per aquest fenomen, cosa lògica si tenim en
compte l’increment dels darrers dos anys: si el 2015 el nombre
de menors sense referents que arribaven a Catalunya va osciar
entre els 300 i els 400, el 2017 van ser uns 1.700 i aquest any es
preveu tancar per sobre dels tres mil.
En vam parlar ara fa dos anys al nostre programa de ràdio, Valors
a l’Alça: Albert Parés, advocat expert en immigració i president
de l’Associació Noves Vies, denunciava que la pròpia Generalitat, la ﬁscalia i la policia incompleixen la llei d’estrangeria
quan han d’entendre menors immigrants no acompanyats: “La
llei aﬁrma que quan es localitza una persona menor d’edat i en
situació de desemparament el primer que s’ha de fer és acompanyar-lo en un centre protecció de menors i aleshores la Generalitat comunica el cas a la ﬁscalia”, explica Parés. “A la pràctica,
però, els Mossos d’Esquadra i els educadors de carrers quan
localitzen un menor l’obliguen que primer vagi a la ﬁscalia i no a
un centre de protecció”.
L’ajuda pública que rebin aquests menors –des del govern de la
Generalitat i la societat civil– ha de ser immediata, però el tema
s’ha de tractar a llarg termini: si aquests menors són rebuts amb
desconﬁança generarem en el futur ciutadans desconﬁats. Cal
valorar la situació des de la perspectiva del menor, com a víctima,
no només des de la nostra. Cal preservar la seva dignitat humana,
travar-hi llaços de conﬁança i procurar-los una acollida correcta,
sense caure en l’assistencialisme.
Tampoc podem obviar que són joves que arriben amb una motxilla a l’esquena (fam, maltractaments, abusos). Si acaben quedant-se aquí, hauran d’integrar-se i ho hauran de fer sense cap
suport emocional: sense pares i, a partir dels 18, sense l’administració de coixí. La seva vida no serà fàcil. Estem davant un
problema relativament petit en les xifres, però absolutament
estratègic de cara al futur. No s’hi val a badar. 
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Entrevista: Llibres d’autoajuda

“Els llibres d’autoajuda
basats en el pensament
positiu són perillosos”
Juan Carlos Siurana, professor de Filosoﬁa de la Universitat de València
Cada any apareixen al mercat milers de llibres d’autoajuda, però realment aquests
productes són beneficiosos per aquells que busquen solucions? L’estudi Felicidad a golpe de
autoayuda. Tu vida en manos de un betseller intenta donar resposta a aquesta pregunta.
Laura Cera

A les llibreries les obres denominades
d’autoajuda sembla que han conquerit les seccions de filosofia i de pensament. Alguns d’aquests títols, fins i tot,
encapçalen els primers nivells de les llistes de llibres de no ficció més venuts.
Són llibres de temàtiques diverses però
que segueixen una línia: vida sana, educació, autoestima, comprendre la parella, pensament positiu... La pregunta és:
els llibres d’autoajuda realment serveixen? A què respon aquesta increment de
demanda? Juan Carlos Siurana, professor de Filosofia Moral de la Universitat
de València, acaba de publicar Felicidad a
golpe de autoayuda. Tu vida en manos de
un bestseller (Ed. Plaza y Valdés), un crit
d’alerta sobre aquest tipus de lectures.
Quin és el secret de l’èxit del llibres d’autoajuda?
L’èxit d’aquests llibres recau en la forma de
comunicació que tenen els autors vers els
seus lectors o lectores: fan servir un llenguatge molt emocional, expliquen anècdotes i històries i, fins i tot, busquen l’intriga.
Asseguren que els explicaran un secret
que fins ara ningú els ha explicat. Els prometen que trobaran l’èxit econòmic, la felicitat, el benestar emocional, etc. Al final hi
ha lectors que consideren déus els autors
d’aquest tipus de llibres, perquè no són
capaços de llegir-los amb la prudència que
correspon.

Fins a quin punt aquests llibres també responen a la necessitat actual d’obtenir una
resposta ràpida als nostres problemes?
Alguns comparen el fenomen de l’autoajuda amb el fenomen del menjar ràpid, en
el sentit de l’ansietat de satisfer ràpidament una necessitat. Com que anem molt
accelerats no podem dedicar una part del
nostre temps a anar al psicòleg perquè
ens faci un seguiment. I aleshores un
llibre d’autoajuda és allò que tenim més a
l’abast.
A nivell general, els llibres d’autoajuda ens
venen fum o no hauríem de generalitzar?
El món dels llibres d’autoajuda és molt
ampli i cada vegada podem trobar llibres
amb una major fonamentació psicològica, filosòfica, científica... Però hi ha una
línia bastant forta, la del pensament positiu, que es basa en una sola idea: “Només
cal que vulguis una cosa amb molta energia i l’aconseguiràs”. El pensament positiu es basa en un pensament màgic, que
no està fonamentat en res, que ven milions de llibres i que jo, personalment, considero perillós.
Concretament, quin tipus de perill poden
fer els llibres d’autoajuda basats en el
pensament positiu?
Alguns autors han assenyalat històries
destacades de danys que han provocat
aquests tipus de llibres. Per exemple, s’ha
demostrat que durant la crisi econòmica
molts grans empresaris i banquers es van
voler rodejar de persones amb pensament

positiu. La idea “pensa que tot anirà bé i
llavors tot anirà bé” els grans directius la
van comprar i això va fer que no veiessin la
realitat de les coses. Això a nivell empresarial. Però a la vida quotidiana, no veure els
problemes, et pot provocar greus dificultats econòmiques i de salut.
Vostè assegura que un dels autors d’autoajuda de més èxit mundial és Donald
Trump, per què?
Trump és un autor que ha aconseguit un
dels èxits més importants, ser president
dels Estats Units; però, a més, és autor de
divuit llibres d’autoajuda, alguns en coautoria, d’altres personals. El seu pensament fonamental és “pensa en gran”. És
a dir: “Pensa que pots aconseguir grans
coses i fes creure a la gent que t’envolta
que també poden aconseguir grans coses”.
Aquesta filosofia de vida també té una
dimensió perillosa. Aquest tipus de pensament està dirigit exclusivament a la
persona. Però què passa amb aquelles persones que no tenen l’èxit que tu esperes
d’ells? No és un pensament solidari, sinó
legitimitzador del neoliberalisme actual
i que ens situa en una societat molt competitiva. “Pensa en gran” no és un pensament universalista que integra els pobres,
els immigrants, etc. com han demostrat les
polítiques de Trump. El pensament positivista és insolidari perquè està dirigit exclusivament a l’individu.
Tots els llibres d’autojuda generen més
individualisme?
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En el cap de...
Jorge Bucay
Sí, no solament els de pensament positiu.
En general, tots els llibres d’autoajuda, fins
i tot aquells que parlen d’aprendre a meditar o a aprendre a dirigir la teva pròpia
vida, contribueixen a generar una societat
més individualista, perquè estan pensats
per a l’individu. A més, no podem oblidar
que aquest tipus de llibres acaben dient
que la persona és culpable de la seva situació: culpabilitzen a la víctima. I, aleshores,
si la persona no aconsegueix superar el
problema amb la solució màgica que li ofereix el llibre, encara se sent pitjor. Quan, de
vegades, aquestes persones no se senten
malament per ser com són, sinó perquè la
societat és insolidària i injusta.
Un dels temes estrella d’aquests llibres
és la recerca de la felicitat. Una recerca
obtinguda a través d’un manual i entesa
de forma individual. Això és felicitat?
No. Alguns autors han batejat aquest fenomen com “la felicitat bronzejada”. La per-

“Aquests llibres generen
addicció, les persones volen
tornar a sentir allò que van
sentir mentre llegien”
“Els llibres d’autoajuda
generen una societat més
individualista, perquè són
pensats per a l’individu”

sona, quan llegeix el llibre, se sent bé,
acompanyada, el llenguatge l’atrau i la
connecta emocionalment. Però, al final,
en ser una relació seva amb el llibre, acaba
sent una relació individual. En definitiva, es tracta d’una felicitat passatgera.
Una felicitat que dura el temps que dura
la lectura. Per això, també adverteixo que
aquests tipus de llibres generen addicció,
perquè les persones volen tornar a sentir
allò que van sentir mentre llegien. Per això
aquests llibres venen tant. Estem parlant,
però, d’emocions irreals: l’important és
crear entre tots una societat que ens possibiliti ser feliços d’una forma duradora.
Tenen alguna cosa positiva els llibres d’autoajuda?
Sí, és clar. Una gran part de la recerca de
la felicitat té relació amb l’autoconeixement. I la recerca de nosaltres mateixos és
el primer pas per avançar en el desenvolupament de l’ètica i de la justícia. Si aquests
llibres estan basats en bons fonaments
de psicologia i filosofia ens poden ajudar
a conèixer-nos més a nosaltres mateixos,
però, fins i tot en aquests casos, també és
bo llegir-los amb algun tipus d’assessorament professional. Per exemple, hi ha llibres que recomanen oblidar el passat, no
sentir culpa per coses que has fet.... consells molt discutibles. Alguns, per exemple,
recomanen estimar-se més, i si això ho llegeix una persona de tendència narcisista...
Cal vigilar molt! Aquests llibres parlen de
forma general i les mateixes receptes no
valen per a tothom. 
twitter

Juan Carlos Siurana, professorde Filosofia Moral de la Universitat de València.

Joan Salicrú

M’anomenen “psicodramaturg”,
sóc terapeuta gestàltic i em considero escriptor, de l’Argentina.
Especialment, però, m’agrada
deﬁnir-me com un “ajudador professional” ja que –ho afirmo amb
rotunditat– mitjançant les meves
conferències i els meus llibres ofereixo eines terapèutiques perquè
cadascú sigui capaç de sanar-se
per ell mateix. Alguns ens acusen
de “curanderos”, de simples fabuladors que amb quatre paraules
boniques diem que resolem els
problemes de la gent. No és cert.
S’ha arribat a generar una mena
d’odi cap a nosaltres, cap al nostre
èxit en donar llum a moltes persones. El 2003 vaig ser acusat de
plagi en un llibre i finalment es
va demostrar –així ho vam corregir en una següent edició d’aquell
llibre– que simplement havia oblidat citar la procedència de set
paràgrafs (primer deien que havia
copiat seixanta pàgines!). Crec que
tot plegat es deu al nostre èxit, a la
nostra capacitat de, amb històries
senzilles i metàfores quotidianes,
arribar al cor de les persones. El
món dels ﬁlòsofs ha estat tradicionalment molt elitista i els que som
simplement uns “aprenents de la
vida”... els fem nosa. Per nosaltres,
però, aquests a qui despectivament
s’anomena “autors de llibres d’autoajuda”, com si no fóssim simplement escriptors, tenim un tresor,
que és haver pogut ajudar tantes i
tantes persones arreu del món, de
totes les classes i condicions socials, homes i dones, grans i petits...
els asseguro que poques coses
omplen tant a la vida com ser conscient que amb la paraula escrita –la
paraula, sempre la paraula!– hem
aconseguit redreçar situacions ben
dicils de tanta gent. 
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Termòmetre de Valors

Les piulades del mes
Lluís Foix
@llfoix

“Què passaria si les converses dels
sopars d’aquest estiu sortissin als
mitjans? Tots tenim un titular que ens
avergonyaria. Oi que sí? O no?”
Diana Riba
@DianaRibaGiner

“Hi ha dies que la injustícia es fa
insuportable. Avions de paper com a prova
de rebel·lió i sedició. Si no hi haguessin
presos i exiliats riuríem. Però no fa gràcia”

Els infants espanyols segueixen heretant
el fracàs escolar dels seus pares
A Espanya, encara que l’educació ja és un dret universal, el fracàs escolar és
hereditari. El país pateix el que s’anomena una “trampa generacional” que
confirma la desigualtat social. Si els teus pares tenen un nivell baix d’estudis els fills
segueixen el seu camí. Això ho dictamina l’últim informe de l’OCDE, en el qual s’especifica que més de la meitat (55 per cent) dels fills de pares que no han superat el nivell
de estudis relatiu al Batxillerat no aconsegueixen tampoc passar d’aquesta graduació. La bona notícia és que el 24 per cent d’aquests joves amb pares amb estudis
inferiors a Batxillerat sí que aconsegueixen accedir als graus superiors, com és la universitat, un percentatge superior al 21 per cent, mitjana de l’OCDE.

Un nen trasplantat es veu
obligat a canviar d’escola

Barcelona aprova un percentatge
de nous pisos a preu assequible

Un nen de vuit anys trasplantat
de medul·la ha hagut d’abandonar la seva escola a la regió del Vèneto
(Itàlia), perquè part dels seus companys no estan vacunats. La comunitat mèdica ha dit: “Aquesta situació no
és digna d’un país civilitzat”.

Barcelona ha aprovat que els promotors privats destinin el 30 per
cent de sostre de les noves edificacions
o grans rehabilitacions a habitatge protegit. Aquests pisos podran ser de venda
o de lloguer, sempre a preu assequible.

Un home amb paràlisi des del
2013 torna a caminar
Un equip d’investigadors de la
Clínica Mayo de Minnesota i la
Universitat de Califòrnia (Estats Units)
han aconseguit, a través d’una teràpia
que ha combinat l’estimulació elèctrica de la medul·la espinal i la fisioteràpia, que un home paraplègic des del
2013 torni a caminar.

Acomiadada una professora
per puntuar amb un zero
Una mestra d’una escola de secundària de Florida ha estat acomiadada per puntuar amb un zero alguns
alumnes per no lliurar un treball a la
data acordada. La política de l’escola diu
que la qualificació més baixa sempre ha
de ser el 50 per cent (o sigui, un 5).

Els joves prefereixen estudiar
per YouTube que amb llibres
Un estudi, fet als Estats Units,
alerta que un 59 per cent dels estudiants que pertanyen a l’anomenada
Generació Z, és a dir, aquells que tenen
entre 14 i 23 anys, prefereix estudiar a
través de YouTube, mirant vídeos, en
comptes d’obrir llibres escolars.

Àngel Castiñeira
@angcastineira

“L’admirable no és tenir idees i
projectes, sinó dur-los a terme i, si és
possible, amb èxit”

Marta Roqué
@mroqvef

“Avui, tocava tribunal, avaluant un bon
treball d ﬁnal d màster, fruit d moltes
hores d feina i d recerca. Avergonyida dels
polítics a qui han regalat títols i màsters”

Valors comparats

377
són el nombre de menors estrangers no acompanyats , denominats ‘menas’, que van arribar a Catalunya el 2015, menors que han de ser
acollits per la direcció general d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència (DGAIA).

1.451
són els ‘menas’ atesos entre gener i juliol
d’enguany; s’espera que a finals d’any la xifra
superi els 3000. Des de la DGAIA, després que
alguns menors hagin dormit en comissaries del
Mosssos, ja es parla “d’emergència nacional”.
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José M.Cedillo i Julen Mendoza
dues branques d’olivera
El fill d’un policia nacional assassinat a Errentería el 1982 va
plantar una olivera amb l’alcalde d’EH-Bildu, partit hereu
d’una esquerra ‘abertzale’ que no va condemnar ETA.
Ramon Radó

Una olivera, símbol de la pau, plantada a les muntanyes del País Basc. El
15 de setembre, José Miguel Cedillo,
ﬁll d’un policia nacional assassinat per
ETA, va plantar l’arbre als Alts de Perurena, el lloc on van matar el seu pare fa
36 anys. Ho va fer acompanyat de Julen
Mendoza, alcalde d’Errentería, i Isidoro Ramos, alcalde del municipi sevillà
d’Olivares, d’on provenien tant la família de Cedillo com l’olivera plantada.
Les dues meitats del drama basc
van plantar juntes una olivera al bell
mig de Guipúscoa. En l’acte, Cedillo
va voler reconèixer el paper de Mendoza, d’EH-Bildu, el partit hereu d’una
esquerra abertzale que no va arribar mai
a condemnar la violència d’ETA.
Era la primera vegada que tornava al
País Basc des de l’assassinat del policia
Antonio Cedillo. Només tenia tres anys
quan va pujar amb la seva mare i el taüt
del seu pare a un avió cap a Andalusia.
Aleshores, Julen Mendoza en tenia
quatre. Fill d’un capellà que va penjar
els hàbits quan es va enamorar d’una

feligresa, va créixer en un poble esquitxat per la sang del conflicte basc. ETA hi
va assassinar dos regidors del PP i un agent
de l’Ertzaintza va quedar ferit greu quan
es va cremar una furgoneta policial. També
a Errentería, un jove del mateix barri que
Mendoza va morir en saltar pel balcó abans
de ser detingut.
Mentrestant, a centenars de quilòmetres, Cedillo es feia gran a Andalusia entre
atacs d’angoixa i visites al psicòleg. La seva
mare mai va explicar-li com havia mort el
seu pare i va descobrir la veritat quan ja
tenia més de trenta anys, fullejant un llibre
sobre víctimes d’ETA. Era en una llibreria
quan va patir una commoció.
Més o menys a l’època que Cedillo va
saber qui havia matat el seu pare, Mendoza era escollit alcalde d’Errentería. El
jove advocat, que s’havia distanciat de l’esquerra abertzale amb el trencament de la
treva de 1999, va encapçalar la candidatura de Bildu al poble després que ETA
abandonés deﬁnitivament la violència. Va
guanyar les eleccions de 2011 i va repetir
victòria quatre anys més tard.
Fa dos mesos, Cedillo es va posar en
contacte amb Mendoza per explicar-li que
volia organitzar un acte de record al seu

Va descobrir la veritat
quan ja tenia més de 30
anys, fullejant un llibre
sobre víctimes d’ETA
pare al mateix lloc on l’havien matat.
No havia passat ni una setmana quan
l’alcalde va agafar un avió cap a Sevilla
i, al mateix aeroport, es va reunir amb
ell durant quatre hores pensant l’homenatge. Per Mendoza, Errentería té
“un deute” amb la família Cedillo.
Després dels seus discursos, Cedillo
i Mendoza es van abraçar. Al lloc on fa
36 anys van matar quatre policies, sota
l’ombra d’un roure, ara hi creix una olivera. 
Ramon Radó és periodista / @ramon_rado

El valor de la paraula

“Per innovar i
governar bé no
calen doctorats”
Charles Edquist, expert en innovasió
La Vanguardia , 26 de setembre de 2018

Redacció

Charles Edquist, va néixer en una granja on
no hi havia cap llibre, però avui és conseller
d’Innovació de Suècia, potser per això aﬁrma
que “per innovar i governar bé no calen doctorats”. De fet, la seva nova manera de concebre la innovació està revolucionant el país.
Edquist defensa que l’esquema lineal d’innovar I+D+i, és a dir, focalitzar la innovació
en el primer tram del procés, és erroni i fa
perdre inversions, “el que sí que és efectiu és
posar en mode innovador tot el sistema produc-

tiu” i per això aposta per un model holístic.
En aquesta línia, Suècia ha creat un Consell
d’Innovació en el qual hi participa el primer
ministre, cinc ministres i diversos consellers i
investigadors. I posa com a exemple d’això un
canvi senzill que ara s’aplica en els concursos
públics de Suècia: “Fins ara els tècnics estatals triaven el millor i més barat entre els projectes presentats per les empreses seguint el
guió establert”. Però ara l’Estat només anuncia quin producte necessita i no especifica
detalls. “Si l’Estat vol innovació no ha d’especiﬁcar què vol comprar, perquè així tanca les
possibilitats de crear”. Obvi, però no es fa. 
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La màquina d’escriure

La Dinamarca del Nord
Joan Salicrú

Hi ha valors inherents als països, a les societats? Hi ha actituds ètiques que es puguin
identiﬁcar amb una societat? Sempre recelo
davant d’un hipotètic sí a aquesta pregunta. Em sembla ridícul pensar que algú
és com és perquè forma part d’una comunitat nacional, d’una nació o d’una ètnia.
Menys encara ara, amb una cultura fortament globalitzada, on –amb excepcions
com França– un se sent per exemple en el
conjunt dels països anglosaxons i germànics
en una mateixa cosmovisió, amb referents
comuns, imaginaris compartits i una llengua
–l’anglès– que ho relliga tot plegat. Però, a
vegades, com ara mateix després de tornar
de Dinamarca, tendeixo a pensar que sí.
Que la història d’una comunitat nacional, la seva mida, la seva economia, el
tipus d’oci que practica... són alhora causa
i conseqüència de la difusió d’uns valors
que es van impregnant en la mentalitat de
la seva gent. Evidentment que no es tracta
de valors que es puguin vincular a tota la
població, però sí d’una forma prou massiva
com per contradir els meus dubtes inicials.
En aquest país nòrdic –fortament idolatrat des de casa nostra (el sobiranisme
insisteix que la Catalunya independent
serà “la Dinamarca del Sud”)– em sembla
que s’hi pot identiﬁcar una manera de ser

legoland

La paraula de moda a
Dinamarca és “hygge”, una
mena de filosofia de “la
felicitat de les petites coses”
concreta. No dic que a Dinamarca només
hi hagi aquesta manera de ser ni que
aquesta manera de ser existeixi només a
Dinamarca, però em sembla provat que
es poden observar actituds que fan pensar
en “els danesos” com un coectiu més o
menys homogeni o, si més no, amb uns elements compartits ben sòlids. La paraula de
moda en relació a Dinamarca –i que resumeix aquest “danish way of life”– és “hygge”
i prové d’una paraula noruega que signiﬁca “benestar”. Es podria resumir com una
mena de ﬁlosoﬁa de “la felicitat de les peti-

tes coses”. Té a veure amb la calidesa, amb
la capacitat d’acollida, amb la voluntat de
compartir, amb la centralitat de les famílies,
amb la importància de la llar, i diuen que és
el que ha permès que en algunes estadístiques Dinamarca hagi superat Suïssa i Islàndia com el país més feliç del món.
Havent passat uns dies en aquest país
de 5,5 milions, que també va tenir el seu
imperi, que segueix sent una monarquia,
que té unes polítiques socials avançadíssimes, que no té euro per desig propi –tot i
ser membre de la UE– i que gaudeix d’una
envejable salut democràtica –només cal
veure la sèrie Borgen, ben descriptiva de la
realitat política danesa–, s’arriba a la conclusió que potser podríem fer una excepció i assegurar que Dinamarca té uns
valors propis ben afermats.
Si tenen la sort d’anar-hi, no deixin
passar l’oportunitat de visitar el parc Legoland i sobretot LegoHouse, una nova installació d’aquesta fàbrica de somnis que té
enamorats milions de nens -i de grans!- a
Billund, al centre de la península de Jutlàndia. Lego és una marca sorgida de l’abreviació de “leg godt”, jugar bé en danès. Jugar bé,
segons s’explica a LegoHouse, en el sentit
de jugar a construir cases, ciutats, parcs..
com a forma d’aprendre a construir una
societat millor. Això també deu tenir a veure
amb la ﬁlosoﬁa “hygge”. 
Joan Salicrú és periodista / @joansalicru

En quin món vivim

Divuit cims
Francesc Raventós

El dia 13 d’octubre milers de muntanyencs de
Catalunya faran un dels divuit cims emblemàtics que s’han seleccionat en la campanya Cims per la llibertat per fer una acció conjunta en defensa de la llibertat i els drets civils
i mostrar la solidaritat amb els presos i exiliats polítics. Als muntanyencs ens uneix no
només l’estima per a la muntanya i la natura,
sinó també valors com l’estima pel país,
que volem obert i acollidor, la defensa de la
democràcia i la justícia social. No podem ser
“neutrals” en la societat en què vivim. Jo no

podria participar en un grup muntanyenc en
el qual no s’hi respirés democràcia, tolerància, paciﬁsme o que fos ultradretà o xenòfob.
Una característica de la societat catalana
és la riquesa del seu teixit associatiu, format
per milers d’associacions culturals, de lleure,
esportives o veïnals. Moltes d’elles sempre
han mostrat una alta sensibilitat per la història, la cultura i els problemes de la societat. El Centre Excursionista de Catalunya,
fundat l’any 1891, sempre ha estat compromès amb el país, com ho és el Club de Futbol
Barcelona, que amb més de 100.000 socis és
“més que un club”, i ha participat en campanyes a favor de la llibertat i dels presos polítics. I què dir de les colles de castellers!
Com a ciutadans hem de respectar tots els
punts de vista. Un pot ser independentista,
republicà, monàrquic, laic, nascut a Girona,

a Badajoz o a Teheran. Tot són opcions legítimes. El que no es pot acceptar és que s’acusi
de rebeió a unes persones per haver participat a unes manifestacions massives, festives
i pacífiques. La concentració del setembre
del 2017 davant la Conselleria de Finances a
la Rambla de Catalunya de Barcelona va ser
més un aplec de “combaiàs” que una rebeió.
Vivim en temps de gran complexitat, que ens exigeix sensibilitat, tolerància, comprensió, diàleg i voluntat
d’entesa, però també defensar valors i
principis bàsics pel funcionament d’una
societat culta i justa. Cims per la llibertat és
una mostra més de solidaritat i denúncia
sobre una situació que molts creiem que
és injusta, pel que volem que els presos i
exiliats tornin a casa en plena llibertat. 
Francesc Raventós és economista / @raventosf
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De les vacunes i de
les escoles bressol

The Movement,
un nou polvorí
a Europa

Joan Catà

Que la criatura estigui vacunada, requisit
indispensable per entrar a l’escola bressol.
Aquest és un dels plantejaments dràstics que
té sobre la taula el govern holandès per frenar
la davallada de les immunitzacions i, conseqüentment, la reaparició de malalties, pràcticament erradicades, com el xarampió. Tres
dels quatre partits de la coalició de govern
ja defensen el dret dels centres escolars de
negar-se a admetre nens no vacunats. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) exigeix que el 95 per cent de la població estigui
vacunada per garantir la immunitat de tota
la comunitat contra el xarampió, les galteres
o la rubèola. Segons les últimes xifres oﬁcials, només el 90 per cent dels nens de 2 anys
d’Holanda s’havien vacunat l’any passat. Un
percentatge que ha encès les llums d’alarma.
La majoria de malalties infeccioses de la
infància han desaparegut. Evidentment, les
regles d’higiene i els hàbits alimentaris hi fan
molt, però no són suﬁcients. Sense vacunes,
malalties com el xarampió o la poliomielitis
reapareixerien. Avui la seva gravetat es subestima massa fàcilment i molts pares donen credibilitat a falses creences sobre efectes secundaris escampades per les xarxes socials tot i
no haver estat provades cientíﬁcament.
Les tesis contràries a la vacunació infantil
es van estendre a partir d’un article publicat
l’any 1998 a la revista The Lancet en què s’associava la vacuna triple vírica amb l’autisme.
La hipòtesi, refutada després per nombrosos
estudis, va obligar a la revista a retirar el treball original ﬁns i tot dels seus arxius. Però el
mal ja estava fet. Ni tenen relació amb l’autisme, ni amb la mort sobtada, ni la millor
immunització és passar la malaltia. Holanda
vol dir prou. “Encara que hi ha evidències irrefutables que les vacunes són segures, les taxes de vacunació estan disminuint
i és hora de protegir als pares que estan preocupats per les conseqüències”, clama Rens
Raemakers, diputat de Demòcrates 66 que
lidera la iniciativa. La proposta ja té el suport
de dues terceres parts de la cambra (94 diputats) perquè es discuteixi.
Fins fa quatre dies s’hauria considerat dis-

criminatori que una llar d’infants denegués
la matrícula basant-se en les creences religioses o la ﬁlosoﬁa de vida dels pares. Els brots
repetits de xarampió en coectius no vacunats que han posat en quarantena a tots els
que hi estaven en contacte i que s’han acabat
amb víctimes mortals ho estan replantejant.
Les creences religioses de comunitats
recloses -com és el cas a Holanda-, les excellències d’una vida més natural i més sana
practicades a la babalà, la mala fama de les
farmacèutiques, les retallades pressupostàries que obliguen a costejar algunes vacunes
a les famílies o l’auge antiestablishment que sacseja la vella Europa fan trontollar les campanyes de vacunació amb l’ajut inestimable de
bArek Socha

Em costa creure que es
generalitzi la no vacunació,
és una irresponsabilitat que
no ens podem permetre
les xarxes socials. Però una mentida repetida mil vegades no es converteix en una
veritat, ni amb l’ajut de les xarxes socials.
Convé complir el calendari de vacunacions.
Vacunar als infants protegeix a qui rep la
vacuna i a tots els que l’envolten. No vacunar-lo debilita les seves defenses immunitàries i exposa als que hi conviuen. Em costa
d’imaginar que es generalitzi la no vacunació. És una irresponsabilitat que no ens
podem permetre pel bé d’infants i adults,
d’ara i del futur. És més, els pares que no
volen vacunar els ﬁlls, els han pogut veure
créixer amb tranquiitat ﬁns ara gràcies als
que els han vacunat. Les vacunes han salvat,
salven i espero que segueixin salvant moltes
vides. 
Joan Catà és periodista / @Joan_Cata

Consol Prados

The Movement ens hauria de preocupar,
i molt. És el corrent que vol instal·lar
Steve Bannon, un dels ideòlegs ultraconservador del triomf electoral de
Donald Trump, a Europa. Amb l’auge
de les extremes dretes xenòfobes, a les
quals vol sumar en aquest “moviment”,
té el terreny abonat. Primera batalla:
les eleccions europees de 2019.
Als anys 80, en aquella aliança entre
Reagan i Thatcher i coincidint també
amb una crisi econòmica, es van imposar
les teories de la desregulació i el “menys
estat”. El 2008, l’austeritat dogmàtica
de la gestió de la crisi econòmica i ﬁnancera, semblava la segona volta del pensament únic dels 80. I entremig, la globalització. Deu anys després del començament
de la crisi, el dogmatisme de l’austeritat
ha proporcionat més riquesa als rics i més
pobresa als pobres, castigant una classe
treballadora emprenyada fruit dels anys
de prosperitat de l’Estat del Benestar. El
refugi en la identitat davant de la globalització, l’èpica davant la falta de respostes
i, sobretot, la recerca d’un enemic comú,
són atributs d’aquests moviments que van
d’antisistema, defensen el ﬁ de les ideologies i diuen parlar en nom del poble.
És així que les causes substitueixen els
partits, com diu Colin Crouch. S’alimenten de les frustracions i incerteses
de la gent, i això és el que sobretot hauria
d’alertar. És en la comprensió de les coses
que les persones viuen on es pot buscar la
manera de combatre el populisme. Segurament la batalla serà de llenguatge i de
relat, perquè disposen de poder i recursos, com l’accés i la utilització de dades o
els mecanismes per fer viral les fake news
propícies. En bona part aquesta situació
recorda l’Europa d’entre guerres, amb
instruments i fenòmens nous. “Com més
control creiem que perdem, més refugi
identitari necessitem”, diu també Colin
Crouch. 
Consol Prados és sociòloga /
consolprados
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Gran angular

Contravalors

Valor i límits
d’una polèmica

Premiar el
treball, no
la riquesa

Miquel Urmeneta

Quan busquem un tema polèmic, segurament l’avortament és un dels primers que
ens ve al cap. Al nostre entorn, no se’n parla
gaire ara mateix. De fet, en el conjunt d’Espanya, l’opinió majoritària és clarament
favorable des de fa ja molts d’anys. Recentment a Irlanda i a l’Argentina han tramitat
lleis sobre l’avortament. En tot dos casos,
la normativa prèvia era força restrictiva. Al
referèndum irlandès van guanyar els prochoice per dos terços a favor. En canvi, la
nova llei argentina -tot i que va passar el
13 de juny a la Càmera de Diputats- va ser
rebutjada pel Senat el 8 d’agost. S’estimava
que el suport popular a la nova llei també
estava al voltant dels dos terços.
Encara podem aprendre alguna lliçó
d’una polèmica tan gastada? Crec que
sí. D’una banda, es constata que segueix
essent un debat que implica una forta càrrega emocional i amb gran capacitat per a
dividir la societat, malgrat l’àmplia majoria a favor. A Espanya ja es va veure fa uns
anys amb l’intent de Gallardon de canviar
la llei de terminis. Tot i que un 60 per cent
estava a favor de mantenir-la i només un 25
per cent de reformar-la (segons Metroscopia), va causar un gran enrenou i, de fet, el
ministre va acabar dimitint.
A l’Argentina hem vist l’emoció quan
van ser aprovada a la càmera baixa i, també,
la decepció immensa quan els senadors la
van rebutjar. L’escriptora Leila Guerriero deia: “com que l’avortament és la primera causa de mort materna en el meu país,
i les dones no deixaran de votar, es conclou
que els senadors no van votar contra l’avortament sinó a favor que segueixin morint
dones”. Els defensors de la nova llei remarquen que es tracta d’un greu problema de
salut pública. Un altre apunt del cas argentí:
és indicatiu que un dels crits que més s’han
sentit hagi estat “Que sigui llei”. En aquesta
lluita, el camp de batalla és l’opinió pública;
però el turó on s’ha de plantar la bandera és
el text legal.
Així, les polèmiques poden ser útils
perquè assenyalen un problema, visibilit-

zen quelcom no resolt. En aquest cas, però,
és possible que la disputa no tingui solució. També veiem que les emocions involucrades poden desenfocar la deﬁnició d’allò
que s’intenta arreglar i es poden confondre els mitjans amb els ﬁns. Volem legalitzar una pràctica o resoldre un problema de
salut pública i social? Potser l’avortament
només és una manifestació d’una problemàtica amb moltes derivades, com els embarassos no desitjats o l’asimetria entre homes
i dones a la criança.
Un possible punt de partida seria establir unes polítiques més globals, que introduïssin altres elements a més del purament
H.Hach

Potser l’avortament només
és una manifestació d’una
problemàtica amb moltes
derivades
sanitaris. Un dels objectius seria reduir
el nombre d’avortaments. Es tractaria de
reduir el fenomen, com amb el tabac o
l’obesitat. En aquest punt -penso- hi podria
estar d’acord tothom. A més, s’haurien de
considerar mesures preventives i, també, de
suport a la maternitat. Aquestes podrien ser
molt beneﬁcioses: a nivell individual (Espanya tradicionalment és un dels llocs on la
bretxa entre desig i realitat és més gran, pel
que fa a nombre de fills) i col·lectivament
(s’enfortiria la seguretat social). Ara bé, crec
estem lluny d’aquests plantejaments. A l’Argentina la polseguera al voltant de la llei ha
tapat altres propostes. I aquí, on ara mateix
la polèmica està soterrada, ens hem oblidat
que tenim un problema, i ben gros. 
Miquel Urmeneta és periodista i professor
universitari / @miquel_urmeneta

Xavier Manté

El creixement econòmic que hi ha hagut
al món ha afavorit quatre vegades més als
rics que als pobres de manera que l’u per
cent de la població espanyola que més té
acapara la quarta part de la riquesa estatal. I el deu per cent de la població més
rica ja acumula més que el noranta per
cent restant. L’estudi anual que Oxfam
presenta al Fòrum Econòmic Mundial
de Davos (Suïssa) denuncia que Espanya
és el tercer país d’Europa amb majors
desigualtats darrera de Romania i Bulgària i empatat amb Lituània. Però, a més,
aquí és on més ha crescut la desigualtat
en els deu últims anys. Actualment, l’empleat mig de les empreses de l’IBEX ha
de treballar 29 anys per assolir el salari
dels alts executius de la companyia; però
si es tracta d’un treballador que cobra el
mínim interprofessional en necessita 112.
Quatre exemples del 2017: Marcelino
Fernández, conseller delegat d’ACS, va
guanyar 20,4 milions, molt més que president Florentino Pérez que es va conformar amb 4,5 milions, menys que José
Manuel Entrecanales amb 10,4 milions i
Jaume Guardiola amb sis milions.
Aquestes diferències són tan condemnables que fa poc van fer dir al president
del Circulo de Empresarios, John de
Zulueta, que els empresaris han de canviar les pràctiques i anar cap una societat més justa per millorar la reputació
de les empreses i el capitalisme. També
el sistema ﬁscal del qual ens hem dotat
contribueix a generar desigualtat ja que
en la recaptació ﬁscal l’impost de societats va aportar el dotze per cent i, en
canvi, l’aportació de les famílies (IVA,
IRPF i algun altre) va del 83 per cent. És
bo i necessari que organitzacions sèries
com Càritas i Intermón periòdicament
facin aquests estudis de com l’economia
afecta a la població. Però de poc servirà
si no deixem que aquestes anàlisis ens
interpel·lin i ens portin a la reflexió, al
debat i al compromís de canvi. 
Xavier Manté és enginyer
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Generem solucions

Amb dorsal

Amistats:
necessàries?

L’esport i
les dues
alemanyes

Xavier Serra

Cada cop hi ha més gent que viu sola i que
manté poques relacions -intenses, però esporàdiques-. A alguns d’ells els coneixem com
a personatges de sèries, com els de Cites, de
TV3. Barreja entre comèdia i drama sobre
“primeres trobades” de diferents parelles que
s’han conegut via Internet. Vides i relacions
ben variades en un context contemporani.
L’amistat i relacionabilitat entre persones ha
estat sempre atraient. Hi reﬂexionem prou?
Què són les amistats? Si admetéssim,
erròniament, que tot contacte d’una xarxa
social és una “amistat”, en podríem tenir
desenes de milers. Malauradament no tindrem pas més d’alguna desena o potser un
centenar d’amics. Una primera referència
a l’amistat ja apareix al diàleg Lisis (Plató,
s. IV aC), fruit de la seva experiència amb
Sòcrates. Per a Plató l’origen de l’amistat
rau en l’afany de completar-se un mateix:
qui es cregués perfecte o qui fos tan ignorant de no adonar-se de la pròpia mancança, no en voldrà pas, d’amics. Defenia
ell aleshores una amistat “interessada”?
Res d’això! Tan Aristòtil com Ciceró aﬁrmen que la utilitat i profit, així com el
plaer de l’amistat, són només una conseqüència positiva que se’n deriva. L’amistat
autèntica es basa en la bondat (Aristòtil) i,
per Ciceró. “l’amistat no és ﬁlla de la utilitat, sinó la utilitat de l’amistat”.
El mot grec philia, traduït per «amistat»,
designa una sentiment de lligam amb d’altres: una intimitat encara allunyada del clàssic tema de l’atracció sexual). Com que a
l’amistat ningú no hi està obligat, Epicur no
el considera un plaer “natural i necessari”.
Els epicuris es plantegen: no aniria més bé,
per ser feliç, viure sense amics i, per tant,
sense problemes? Mai m’ha agradat aquesta
gent: lloen la correspondència i gratiﬁcació
que ens els qui ens fan la vida plaent, plenament humana, però sempre calculant-ho (un
plaer “moderat”, no compromès al cent per
cent). Em rebenta aquest punt d’egoisme.
Avui dia, l’amistat s’ha vinculat força amb
l’autoestima, la llibertat sense compromís, el
respecte, l’intercanvi d’afecte i companyia,

una reciprocitat de bona voluntat envers l’altre. Però, malauradament, ja no es considera
“virtut” sinó, com a molt, un allò de “voler
el bé d’un altre”, una manera superior d’estimar-se dignament un mateix.
L’autèntica amistat està en crisi: per què?
Sembla que ens faci por tenir amics i amigues. Preveiem potser que, quan s’acabi, ens
doldrà? Ens atabala que derivi cap a enamorament, intimitat i, conseqüentment, “compromís” que ens faci trencar amb altres intimitats, vicis o amb la comoditat de la solitud?
O potser –en una societat complexa- no
trobem amb qui compartir tot de debò?
És l’hora de proposar solucions. Només
Annie Spratt

L’autèntica amistat està
en crisi: per què? Sembla
que ens faci por tenir
amics i amigues
tres micro- propostes, ben pràctiques: a)
cada persona que ens creuem es mereix la
nostra atenció..., siguem afectuosos i després... ja veurem!; b) ser o sentir-se correspost pels sentiments d’un altre és bonic,
però no “instrumentalitzem” les “relacions” segons el seu “rendiment”; i c) sobretot, considerem: hi ha algú que cregui que
pot arribar a ser feliç tot sol? Aristòtil, i força
d’altres, no ho admetrien pas. La felicitat de
l’egoista no és dicil d’intuir, però sempre
s’esquerda. Obrim-nos, fem fàcil a d’altres
el camí de l’amistat. Tot i l’acurada distinció
aristotèlica de l’amistat – com utilitat, plaer
i virtut -, quan tens un amic o amiga saps que
“no hi ha un altre ﬁ que l’amistat mateixa”:
cal allunyar el “càlcul” i la frivolitat. 
Xavier Serra és Professor de Filosofia a l’Institut “Carles Rahola” (Girona) / @xserra
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Manel Bosch

El 9 de novembre de 1989 Alemanya deixava enrere un episodi traumàtic. El mur
que separava la part occidental, així com
el Berlín capitalista i democràtic, va collapsar. Va ser l’avantsala de l’esfondrament de l’URSS, un moment de transició mundial però especialment sentit
al país germànic. Calia reunir el país i la
capital. Sargir un estat escapçat en dos
sistemes, dos mons. La tasca no era fàcil
i l’esport s’anunciava com un instrument
potent. Aleshores, en 38 anys, el país va
tornar a competir unit. El potencial astronòmic de l’extingida RDA, que tot just
havia aconseguit 102 medalles en els jocs
olímpics de Seul 88, més la força econòmica de la RFA, prometien el naixement d’una nova superpotència que s’havia de fer notar sobre el terreny de joc.
La realitat, però, ha demostrat, que res
no ha passat com s’havia previst. Alemanya exceeix en moltes àrees, cert, capitaneja política i econòmicament Europa i
destaca en molts esports. Els èxits esportius però són cosa de l’oest, de l’Alemanya Federal. La reuniﬁcació del país amb
prou feines s’ha traduït esportivament
parlant. El decalatge econòmic n’és una
causa important. No és menys destacable
que el joc brut produït durant l’època del
teló d’acer no s’ha mantingut. Els atletes
de l’Alemanya oriental anaven, ras i curt,
dopats. El fet provat és tant evident que
avui el país sencer passa sense destacar
en les competicions internacionals quan
abans era l’estrella. Les principals lligues
són també cosa de l’antiga RFA. En futbol,
només dos equips de divuit formaven part
de l’extingida RDA. A l’altra gran lliga
del país, la d’handbol, tan sols en són 3. A
Alemanya les marques de la separació són
encara palpables i l’esport així ho reﬂexa.
Només hi ha un esport que s’ha beneﬁciat
de la situació. Les carreteres de l’est del
país, menys urbà i industrial, han vist créixer gegants com Jan Ullrich, André Greipel, Tony Martin o John Degenkolb. 
Manel Bosch és periodista
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Cartes creuades

Malalts
de títols
De: Jordi Cussó
Per: Cinto Amat
CC: Revista Valors
Assumpte: Falsos màsters
Data: 25 de setembre de 2018

Benvolgut Cinto
Després de treballar la “memòria agraïda”,
segueixo escoltant tota mena de sorolls,
especialment recriminacions sobre màsters,
doctorats i currículums. Sembla que aquests
títols són una qüestió fonamental per resoldre els problemes del país, però a mi em
sonen a un intent de fer mal, d’anar contra
l’altre, sense importar massa si ho fa i ho pot
fer bé. Fa un temps s’escoltava: “Contra ells”.
Ara escolto: “Contra ell”.
Tot plegat m’ha fet recordar una anècdota
viscuda a la Universitat de Sonora. Em van
convidar a participar a un Congrés sobre la
pau. Quan hi vaig arribar em va rebre el vicerector acadèmic al seu despatx. La paret del
darrera d’on ell seia estava plena de títols.
De tota mena. No hi havia pam de paret
sense títol emmarcat. Vaig pensar –potser
mal pensar– que era una manera que tenia
el vicerector de mostrar que era una persona amb molts coneixements i, per tant,
molt valuosa. Quan es va asseure va quedar
emmarcat i protegit per aquella paret plena
de títols i certiﬁcats. En aquell moment, però,
el més important per a mi no era la quantitat
de papers a laparet, sinó el que m’havia de dir
i el que anàvem a compartir; m’importava ell.

El Dr. Joan Viñas, quan era rector de la
Universitat de Lleida, deia: “Es necessita
formar persones amb coneixements, habilitats i actituds transversals que les facin competents per liderar els canvis de la nostra
societat, amb ètica i formació humana integral com a persones adultes i amb capacitat
d’autoaprenentatge. El títol només és important si va acompanyat d’aquestes competències. Necessitem emprenedors i la universitat ha de ser emprenedora i forjadora
d’emprenedors”. Cada vegada estic més convençut que la universitat ha de donar homes
i dones savis. I la saviesa no és només saber,
és molt més: és saber utilitzar el saber, com
diuen alguns autors, és l’art de viure. La vida
és més complexa que un simple conjunt de
coneixements. La saviesa és una actitud que
sorgeix sobretot de l’experiència, i aquesta,
no està feta solament de coneixements, sinó
també de valors, accions, creences, emocions, desigs, principis, sentiments... en deﬁnitiva, d’una barreja dicil de destriar i que
mai no és el resultat d’ajuntar o apilar totes
aquestes coses. Ni la saviesa ni la veritat són
valors exclusivament inteectuals, ni activitats purament racionals, sinó una manera de
tocar la realitat existent i de gaudir-ne.
Cinto: hi ha molts homes i dones que no
estan matriculats a cap universitat, ni han
cursat estudis en un centre universitari, però
són persones obertes a les idees, amb ganes
d’aprendre i d’ensenyar, que dels seus coneixements n’han fet experiència i volen transmetre aquestes experiències a la societat on
viuen. Penso que els veritables líders polítics i socials són aquells que a més de tenir
uns coneixements són capaços de testimoniar una experiència. Aquells homes i dones
que amb o sense títol universitari, ensenyen
el que saben, i ho poden fer perquè ho viuen.
Podríem dir que saben perquè ho viuen, que
el seu aprenentatge brolla de la vida, per tant,
no tenen un saber teòric, sinó una experièn-

cia viscuda. El que ensenyen és precisament
el que han viscut, el que estan vivint.
Fa uns dies llegia que les primeres universitas eren com associacions privades impulsades per homes que es van proposar el conreu i
la difusió de la ciència. Malgrat tenim moltes
universitats arreu que funcionen molt bé, tot
plegat em porta a pensar si avui no es podria
recuperar aquella idea inicial d’universitat i
ser capaços de crear associacions de persones
disposades a conrear la ciència i a difondre-la
a través dels diferents mitjans que la tecnologia posa al nostre abast. Associacions o enti-

La saviesa no és un valor
només intel·lectual, sinó
una forma de tocar la
realitat i de gaudir-la
Els líders, a part de tenir
uns coneixements, han de
poder testimoniar
una experiència
tats que s’oblidin de donar títols i de demanar
reconeixements oﬁcials, per dotar-se d’unes
estructures mínimes que permetin reunir
persones a pensar, dialogar, i a donar a conèixer allò que han pensat i dialogat, amb l’esperança que aquestes idees revertiran proﬁtosament a la societat. Però massa sovint,
perduts en el cabdal de la informació i carregats de tòpics i prejudicis, no hem apreciat la saviesa de les persones que posàvem
al davant de qualsevol institució publica
o privada, i, per tant, hem estat incapaços d’aprendre d’aquells que ens podien
donar, amb títols o sense, una veritable
“classe magistral”.
Una abraçada. 
Jordi Cussó és capellà i economista
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De: Cinto Amat
Per: Jordi Cussó
CC: Revista Valors
Assumpte: Falsos màsters
Data: 28 de setembre de 2018

Benvolgut Jordi,
Em ﬁxo sobretot en això que dius que “la
vida és més complexa que un simple conjunt de coneixements, la saviesa és una
actitud que sorgeix sobretot de l’experiència, i aquesta, no està feta solament de
coneixements, sinó també de valors, accions, creences, emocions, desigs, principis, sentiments”. Totalment d’acord. I per
això no entenc com els nostres polítics
tenen l’afany de mostrar els seus currículums, quan la gent del carrer donem per
descomptat les seves capacitats, no merament inteectuals sinó fonamentades, com
dius, en l’experiència i la voluntat de fer
les coses bé. Deu ser que ara en la política
prima més la preocupació per aparèixer
que per servir. És la política de l’espectacle, subordinada a l’opinió immediata dels
espectadors. Els votants hem de tenir un
coneixement previ de les persones que ens
han de representar, però no tenim perquè
escrutar els seus currículums inteectuals,
entre altres coses perquè hem de suposar
que poden estar inﬂats.
Em resulta absurda aquesta sobrevaloració curricular, tant de part dels qui volen
aparèixer allò que no són com de part dels
qui es dediquen a furgar en la vida intellectual dels adversaris per denunciar presumptes irregularitats, i que en tot cas ben
poca transcendència tindran en l’efectivitat
de la labor política, només vàlida pels seus
resultats. De tota manera sí que ens han de
preocupar les ganes dels polítics d’aparèixer
com el que no són, superiors als altres, diferents, aquestes ganes amarades d’ambició
que està a l’arrel del fenomen de la corrupció. Queda sempre la pregunta de fons: com
és possible que s’adapti un comportament
objectivament desajustat respecte del que
un és i fa a partir de l’autoconvicció que allò
que s’està fent es correspon amb una espècie
de dret personal per fer-ho? D’on ve aquesta

capacitat de pseudoconvicció que porta
invariablement a l’aﬁrmació autojustiﬁcativa que allò que s’ha fet es podia fer? L’imputat de corrupció nega sistemàticament els
fets (com tot imputat), però sempre afegeix
a aquesta negació la seva convicció personal de no haver incorregut en cap acció que
fos contrària a un comportament lícit i ètic.
Trobo una explicació de base antropològica, de falta de respecte a si mateix en
aquests comportaments, que m’ha tornat
a la memòria rellegint el sociòleg Richard
Sennet. En la seva obra El respeto (sobre la
dignitat de l’home en un món de desigualtat), cita aquesta aﬁrmació de Smith: “Tots
els homes sobrevaloren més o menys l’oportunitat de guanyar, mentre que la majoria infravalora l’oportunitat de perdre”.
Aquesta aﬁrmació, unida a l’anàlisi del Discurs sobre l’origen de la desigualtat de Rousseau,
li serveix a Sennet per reﬂexionar sobre la
distinció d’aquest últim entre l’amor de si
mateix i l’amor propi i situar la seducció per
la desigualtat en l’avaluació personal de les
capacitats. L’amor de si mateix, connatural en tota persona, es fonamenta en la percepció realista de les pròpies capacitats i de
les pròpies limitacions, mentre que l’amor
propi es basa en la seducció per la desigual-

Ara en la política prima
més la preocupació per
aparèixer que per servir. És
la política de l’espectacle
Si valoréssim més els límits
de les capacitats pròpies i
dels altres, tocaríem més
de peus a terra
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tat, per ser diferent, per deixar de ser ordinari, allunyat de les persones més o menys
normals. Ser un més no té cap valor. En
una societat que aposta per la competició
a tots nivells el respecte a si mateix es perd
en proﬁt de la jerarquia que imposa l’amor
propi, les ganes de destacar, de ser desigual,
diferent del comú.
En el trànsit del comportament normal
al comportament corrupte o desajustat, no
hi juga un paper important aquesta seducció
per destacar, per ser diferent, per obtenir un
status que hom pot acabar creient que és el
just perquè és el que es correspon amb les
pròpies capacitats que han de ser remunerades d’un manera o altra? La falta de respecte
social que suposa el comportament corrupte
o desajustat comença per ser una falta de
respecte a si mateix, quan hom té per naturals capacitats, desitjos o projectes, que no
li corresponen realment, quan comença a
sobrevalorar molt més l’oportunitat de guanyar que l’oportunitat de perdre.
A part de cedir a l’escàndol quasi diari
que es destapa en els mèdia amb l’aparició d’aquests comportaments, que ràpidament es transformen en tema de conversa
i de comentaris de tota mena, caldria preguntar-se sobre les condicions personals que
fan que a partir d’un moment hom adopti
un comportament que no s’avé amb l’activitat normal que se li espera, ni tampoc amb
el seu mateix tarannà o idiosincràsia habitual. Si entre tots valoréssim molt més els
límits de les capacitats pròpies i dels adversaris, deixant sempre un marge a l’oportunitat de perdre, tocaríem més de peus a terra,
aniríem més per feina i la societat no estaria pendent dels escàndols sinó de les realitats del dia a dia que reclamen la dedicació
dels polítics. 
Cinto Amat és advocat

Classe magistral impartida a una aula de la Universitat de Cambridge.
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El feminisme

—Editorial

F

“Volem fer balanç dels
resultats d’un moviment
històric que en l’era de
les xarxes socials s’ha
viralitza’t, però realment
ha canviat consciències? ”

UNA QÜESTIÓ
DE LLIBERTAT
I IGUALTAT
eminisme i feminitat no són el mateix, és cert. La
feminitat és el conjunt de característiques atribuïdes tradicionalment a la dona, com ara la delicadesa,
la discreció, la cura, etc. En canvi, el feminisme és
el moviment social que denuncia la submissió tradicional de les dones als homes i promou l’equiparació de drets entre els dos gèneres. La feminitat és un tret existencial –cada dona, des de l’inici dels temps, ha viscut viu la seva
pròpia feminitat–, en canvi, el feminisme comença a caminar en
el segle XIX. Tenint en compte això, feminisme i feminitat no haurien d’entrellaçar-se. Com ve apunta la periodista Núria Varela en
una entrevista en aquest monogràﬁc, “no ets feminista pel fet de
ser dona”, hi ha dones masclistes, “igual que el fet de ser home no
t’impedeix ser feminista”. Els valors que sustenten la lluita feminista no estan vinculats al gènere, sinó a la igualtat i a la llibertat.
En conclusió, tothom hauria de ser feminista.
Ah, un toc d’atenció per aquells retrogrades que encara veuen
les feministes com uns “xicotots” i associen feminisme amb pèrdua
de feminitat, en aquest cas, el fenomen acció reacció no existeix.
L’escriptora Chimamanda Ngozi Adichie (Nigèria, 1977), en una
carta que escriu a la seva ﬁlla sobre com educar en el feminisme,
escriu: “Si li agrada el maquillatge, deixa que es maquilli. Si li
agrada la moda, deixa que s’arregli. Però si no li agrada ni una
cosa ni l’altra, deixa-la tranquia. No creguis que criar una feminista consisteix a obligar-la a rebutjar la feminitat”. És una qüestió de llibertat. Per tant, feminisme i feminitat tampoc són paraules tan allunyades.
Si el feminisme creix és precisament perquè la dona intenta trencar certs rols i estereotips que la cultura, la societat i els mitjans de
comunicació han associat històricament a la feminitat. Paraules com
bellesa, tendresa, sensibilitat, cura, família, servei, conciliació... avui
formen part de l’orbita femenina. El repte actual és poder debatre
d’aquests temes sense que la dona se senti engabiada.
Que en aquest número no abordem amb intensitat temes com la
violència de gènere –35 dones mortes aquest 2018– o els abusos
sexuals, no vol dir que restem importància al tema, precisament en
motiu del primer aniversari de la campanya #metoo i mig any després de la vaga feminista del passat 8 de març volem fer balanç dels
resultats d’un moviment històric que en l’era de les xarxes socials
s’ha viralitza’t, però realment ha canviat consciències? 

F

Valors

‘Dibuixant sobre el tema’ —Toni Batllori
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L’entrevista
Anna Pagès, llicenciada i doctorada en Filosoﬁa i Lletres

Els termes ‘feminitat’ i ‘feminisme’ sovint s’han separat, però el lligam resulta evident per
aquesta professora de la Facultat de Ciències de l’Educació Blanquerna i autora del llibre
‘Cenar con Diotima. Filosoﬁa y feminidad’ (Ed. Herder).

“LA FEMINITAT ÉS
UNA PREGUNTA
OBERTA”
SERGIO RUIZ

MONOGRÀFIC

Valors

A El banquet, Plató descriu un sopar
en el qual diversos filòsofs discuteixen sobre l’eros. Entre tots ells només
una dona, Diotima de Mantinea, filòsofa
grega mestra de Sòcrates. Ella exposa la
seva opinió, però a través del seu deixeble. Tenint en compte aquest referent,
Anna Pagès, professora de la Facultat de
Ciències de l’Educació Blanquerna, reflexiona sobre la feminitat des del punt de
vista de la filosofia en el seu darrer llibre:
Cenar con Diotima. Filosofia y feminidad
(Ed. Herder). En aquesta conversa abordem la relació femenitat-feminisme.
És el mateix feminitat que feminisme?
No, són coses diferents. La feminitat és
una condició existencial que en general està associada al cos, però també a les
idees, a la cultura i a la societat d’un determinat moment històric. Per exemple, el
model de bellesa i de feminitat de Marilyn
Monroe, de Silvana Mangano o de Sophia
Loren són molt diferents. La feminitat té
relació amb la idea estètica de què significa ser una dona. Això des del punt de
vista de l’existència i, per tant, des d’un
punt de vista precari, perquè l’existència
sempre és incompleta.

nosaltres, segons l’herència rebuda (lloc
de naixement, models de les nostres àvies,
mares, germanes o dones que hem admirat) recollim elements amb els quals fem
una mena de collage per respondre a la
pregunta sobre què és la feminitat. Així,
per algunes dones la pregunta sobre què
és la feminitat pot ser el feminisme, però
no necessàriament.
Si cada dona es pregunta que és la feminitat, no podem parlar de models de feminitat?
Hi ha models de feminitat que són propostes, però aquestes propostes no responen
a l’interrogant que és una pregunta singular.

I el feminisme?
El feminisme és un moviment social i polític de reivindicació que reclama canvis
en les formes d’organitzar la societat. En
les societat democràtiques, des de finals
del segle XIX, les dones han reclamat una
sèrie de drets. Vinculem el feminisme a
la igualtat i a la justícia social. Perquè el
feminisme també recull totes les qüestions relacionades amb el injustícies i amb
les minories.

Per tant, com hauríem de definir la feminitat? Seria una essència, una experiència, una existència...?
La feminitat també és una forma de relació amb l’universal, en el sentit del tots
o totes. A El banquet, Plató descriu una
conversa entre Sòcrates i Diotima en la
qual parlen de què és l’amor. Sòcrates diu:
“Tothom està d’acord en què l’amor és
un gran déu”. I Diotima li respon: “Aquest
tothom qui és? Tothom tothom, tothom
són els que saben o tothom són els que
no saben?”. I el filòsof respon: “Tothom és
tothom”. Però ella insisteix: “No, tothom
no poden ser els que no saben”. D’aquesta
manera ella planteja que hi ha formes singulars de contestar les preguntes, respostes creades sota una narrativa. En el meu
llibre jo defenso que la feminitat en cap
cas és una essència , sinó una pregunta
oberta que té relació amb una condició
existencial singular i, per tant, viscuda
subjectivament.

Però els dos termes estan relacionats?
El feminisme no és una resposta a la feminitat, ja que la pregunta sobre la feminitat és una qüestió oberta que cada dona o
home, en funció del seu plantejament, es
formula en primera persona. Per exemple,
l’escriptora italiana Natalia Ginzburg, a la
novel·la Lèxic familiar, explica les frases
que deien a casa d’ella quan era petita.
I una de les expressions que sentia era:
“Les dones han de tenir estil”. En aquest
cas, per tant, l’estil per Ginzburg és un element a tenir en compte en la pregunta de
què significa ser una dona. Cadascuna de

Si la feminitat és una pregunta oberta, de
resposta singular i relacionada amb l’herència rebuda, no pas un model tancat,
per què esdevé un tema polèmic?
El tema polèmic és precisament perquè la
societat intenta donar resposta a la pregunta de la feminitat de forma general,
amb un models estàndards. Per exemple,
Lady Gaga pot ser un model de feminitat,
però aquest model no respon a l’interrogant de feminitat que cadascú es pot formular. Per tant, ni el feminisme ni cap
teoria general pot respondre ni abarcar el
cent per cent la qüestió de la feminitat.
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Ha parlat de la importància de l’herència
rebuda. Quin pes té aquesta herència en
el nostre concepte de dona?
Cal tenir en compte que amb les herències es poden fer dues coses: acceptar
els models rebuts o canviar-los. Des del
postfeminisme, l’autora nord-americana
Judith Butler afirma que totes hem heretat
un conjunt de maneres però la pregunta
important és si podem canviar aquesta
herència i en funció de què. Per exemple,
durant una època les dones han estat presentades com les víctimes del sistema
patriarcal. Aquest és un model. Nosaltres
l’acceptem? Si ho fem, com el podem modificar? Butler, per exemple, defensa que les
dones no facin seu el model de víctima,
sinó que reflexionin sobre com modificar els models heretats. En aquests entit
no hi ha res que vingui donat, la feminitat
també és una construcció, però una construcció a propòsit d’una tradició. Hi ha una

“Per algunes dones la
pregunta sobre què és
la feminitat pot ser el
feminisme”
“La feminitat és una
construcció, però una
construcció a propòsit
d’una tradició”
frase preciosa de Nietzsche que diu: “La
tradició normalment s’estudia o s’hereta,
però és més important desitjar-la”. És a dir,
saber en què la podem convertir.
Aquest moment de canvi, quan es produeix?
Els moments de canvi es produeixen en
moments de perplexitat. Si creiem que no
ens manca res i que tot ens ve donat difícilment ens preguntarem res. Precisament
Diotima recorda a Sòcrates que no tot és
blanc ni és negre, hi ha punts intermedis.
Els moments de canvi ens els pot generar una determinada educació, una educació no basada en receptes; però també
les experiències de la finitud de la vida
que ens fan veure que no tot és universal. I, des d’aquest punt de vista, la feminitat també és una posició intel·lectual,
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perquè ens ajuda a veure els intermitjos i
els detalls singulars de les grans veritats a
la qual aspira la filosofia.
Algunes feministes asseguren que la reivindicació feminista és exclusivament
de la dona perquè és qui experimenta la
feminitat. I estaria d’acord?
La feminitat és una condició existencial
relacionada amb el cos, perquè el cos es
viu. Hi ha homes molt femenins i també
dones molt masculines! No totes les dones
es pregunten per la seva feminitat. El filòsof Emmanuel Levinas, autor de El Temps
i l’altre, descriu la virilitat com l’afany de
convertir en objecte allò que volem saber,
és a dir, la necessitat d’absorbir la realitat
en forma control. Aleshores, segons ell, la
feminitat és tot al contrari, una manera de
veure les coses que no pretén fer res amb
les coses.
Estem en un moment de reivindicació del
feminisme, però estem oblidant el terme
feminitat?
El feminisme es presenta com un moviment militant que té una finalitat política
i ideològica amb la voluntat d’aconseguir
certs objectius. En canvi, la feminitat no
és una mobilització. Això no vol dir que la
mobilització no sigui per algunes dones la
resposta a la pregunta de què és la feminitat. Personalment em sembla una mica
trampós pensar que la resposta a la pregunta de què és la feminitat –donat que
la feminitat no té una resposta universal,
general ni estàndard–, sigui el feminisme.
Jo distingiria un doble nivell. Un nivell, el
feminisme, de militància i mobilització
que reclama accions polítiques, i, un altre
nivell, la feminitat, més singular i que no
podem contestar a priori.
Per tant, com es reivindica la feminitat, si
es reivindica?
La feminitat no es reivindica, la feminitat
es qüestiona. Per exemple, moltes dones
mares un dia se n’adonen que reprodueixen una frase que ja havien sentit dir a
la seva mare. Aleshores és quan ens pregunten si accepten aquesta veu en off,
aquesta herència simbòlica rebuda. La
feminitat no és una essència, no és una
resposta, no és una reivindicació... és una
pregunta.

Aquests models de feminitat heretats i
que nosaltres qüestionem no són precisament la base del masclisme?
Sí. El masclisme és precisament una modalitat de control de la realitat. En canvi, les
dones tendim a fugir d’allò que està preestablert. Tenim una manera de relacionar-nos amb el món molt més oberta que
els homes i això fa molta por a l’ordre establert. I, per aquest motiu, històricament,
els homes han volgut adjudicar-nos un
lloc fix, perquè quan la dona fuig i es creativa destarota les coses. Quan Antígona
–heroïna grega–, parla amb la seva germana Electra, aquesta ja l’adveretix: “Si
et mous del lloc on t’han posat, prendràs
mal”. En aquest sentit, els feminismes
són un motor per canviar la perspectiva
del món social, natural, de relacions, etc,
és un moviment d’emancipació global. La
qüestió és quins efectes tindrà tot això.

rades en el seu àmbit?
Sí, perquè els homes tenen un status quo
molt reconegut. Nosaltres, les dones, fem
molt el paper d’escoltadores, i, de tant
en tant, formulem alguna pregunta. Però
el discurs és molt monolític. És cert que
els homes són molt amables amb nosaltres i extremadament sensibles. Fins i tot
poden reconèixer la nostra tasca, però
en el moment de parlar, generalment, es
mantenen en el seu lloc; quan per conversar sempre cal que la persona s’obri una
mica. Per tant, en aquest moment, per mi,
la principal tasca pendent de la les filòsofes, a part de la recuperació de moltes
autores, és trobar formes de conversa
amb els homes des del punt de vista intellectual. A diferència de la reivindicació,
que és relativament senzilla, saber parlar
no és fàcil. I, atenció, de vegades confonem el diàleg amb la negociació, però no
és el mateix.

“Vivim en una societat
que classifica molt, que
adjudica rols i això fa que
els entremitjos s’oblidin”

La feminitat està relacionada amb certs
temes: la cura, la maternitat, la sensibiltat..Hi ha temes que només poden ser
pensats per dones?
Algunes intel·lectuals feministes, per
exemple, Julia Kristeva o Linda Zerilli,
s’han plantejat problemes que són de l’ordre de l’experiència existencial en femení,
per exemple, en el camp de la maternitat.
Una dona per neurones i capacitat d0autonomia quan té un fill? Això és un gran
debat en el món del feminisme filosòfic.
Si la feminitat té a veure amb la condició existencial, és obvi que algunes coses
ara per ara encara només formen part
de l’existència de les dones, però cada
vegada més són compartides pels homes.
Per tant, igual debat podem fer respecte
la paternitat: Què significa ser pare? I
aquest pas encara l’hem de fer. Vivim en
una societat que classifica molt, que adjudica rols i punts de vista i això fa que els
entremitjos s’oblidin.

“Hi ha coses que només
formen part de les
dones, però també són
compartides pels homes”
En un capítol del seu llibre parla de la
“follia femenina”. En el moviment feminista falta més intel·lectualitat i reflexió i
menys acció directa?
En el feminisme hi ha dos nivells. Un
primer nivell, de mobilització de carrer,
que funciona per osmosi i identificacions. Davant una injustícia reclamar justícia és completament lícit. I un altre nivell
més acadèmic, en el qual hi ha debat entre
intel·lectuals feministes i postfeministes, entre americanes i franceses, entre
Judith Butler i Martha Nussbaum... El gran
problema d’aquests nivells és funcionar
de forma automàtica. Els sistemes automàtics d’identificació massiva són lícits,
però, a vegades, poden ser una mica arriscats.
Les dones filòsofes també són infravalo-

Les dones deixen de ser femenines per
ser feministes?
Això és un estereotip que serveix per part
d’alguns homes per menystenir el contingut. Sovint, en el cas de les dones, el
nostre cos o aspecte, passa per davant
d’allò que diem. La frase que les feministes són uns homenots és un estereotip
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Entre la ﬁlosoﬁa
i l’educació
Anna Pagès és llicenciada i doctorada en
Filosofia i Lletres (Ciències de l’Educació)
per la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). Ha estat professora a diversos centres: a la Universitat Autònoma
de Barcelona, la Universitat Oberta de
Catalunya i la Universitat Ramon LLull.
En aquestes universitats ha estat responsable en diferents funcions organitzatives com vice-degana de recerca i relacions
institucionals a la FPCEE Blanquerna
(URL) o directora del programa de psicopedagogia a la UOC. Actualment és professora dels estudis de Grau i Màster
de la URL. És membre del Grup Càtedra
Ramon Llull ‘Antropologa i Pedagogia’ ,
de la Societé Francophone de Philosophie
de l’Éducation, de la Philosophy of
Education Society-EUA, de la Philosophy
of Education Society of Great Britain. És
especialista en hermenèutica filosòfica
i transmissió cultural. Anteriorment a
Cenar con Diotima (Herder, 2018) ha publicat Al filo del pasado (2006), Temps de
Transmissió (2010) i Sobre el olvido (2012).
Anna Pagès a la Facultat de Ciències de l’Educació Blanquerna Ramon Llull.

masclista que s’utilitza per no entrar en
discussió sobre el contingut de la reivindicació del feminisme.
La manifestació del passat 8 de març va
mostrar una amplia mobilització feminista, però els professors de secundària es mostren preocupats per les noves
generacions. Què creu que s’està fent
malament?
De vegades he preguntat als estudiants
què fan per fer amics. I reconeixen que no
saben com parlar o acostar-se a una altra
persona si no és per la intermediació de
la tecnologia. Penso que hi ha una violència de base relacionada amb la dificultat
de comprendre els entremitjos que ja hem
comentat. Si ens basem exclusivament en
els rols que adjudiquem, no fem vida amb
els altres, perquè allò que ens permet fer
vida amb els altres no són els rols, sinó la
proximitat. I com ens aproximem? Avui,

“La proximitat és
acceptar que en la nostra
relació vers l’altre som
totalment precaris”
“Hem creat un món
contemporani fictici i en
aquest món, quan hi ha
una dificultat, ets tu o jo”
malauradament, a través de la violència.
Com que no tens manera d’arribar a l’altre
el liquides.
Una sentencia molt dura.
Sí. Una qüestió és què fa la política per
solucionar aquest problema, però des de
la filosofia la pregunta que ens hem de
formular és: què passa amb la proximitat?

La proximitat, igual que la feminitat, no és
una condició existencial; és acceptar que
en la nostra relació vers l’altre som totalment precaris. Avui vivim un procés de
deshumanització que la política pot decidir gestionar, però cal abans detectar la
dificultat.
D’aquest procés de deshumanització
social la gran víctima és la dona?
En el casos de violència de gènere sí
perquè la dona mor, encara que ell, en
certa manera, també ho fa. Hi ha moltes
maneres de morir. Alguns maten la parella i se suïciden i altres maten la parella i després s’entreguen. La violència de
gènere només és la punta d’un iceberg
que mostra la dificultat de viure la proximitat, ja que aquesta és molt difícil de sostenir. Hem creat un món contemporani
fictici i en aquest món quan hi ha una dificultat ets tu o jo. MARIA COLL
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L’entrevista
Núria Varela, periodista

L’autora del llibre Feminismo para principiantes assegura que
s’ha de lluitar contra el patriarcat amb educació i des de la
cultura, en el seu sentit més ampli.

“EL FEMINISME
NO HA ENTRAT
A L’AULA”
CEDIDA: NÚRIA VARELA

Especialment des de la històrica manifestació de l’últim Dia Internacional de la
Dona, el moviment feminista ha agafat un
nou impuls. S’han publicat desenes de llibres sobre els drets de la dona i a l’octubre
se celebrarà el primer aniversari de la campanya #Metoo. La periodista Núria Varela
l’any 2005 va publicar Feminismo para
principiantes, amb ella analitzem aquest
canvi.
El terme feminisme i feminitat haurien
d’anar més de la mà?
No. El feminisme és una teoria política i
un moviment social, no és una teoria de la
identitat. No ets feminista pel fet de ser
dona, encara que el feminisme majoritàriament està format per dones. I el fet de
ser dona no et fa feminista, de la mateixa
manera que el fet ser home no impedeix ser
feminista. Crec que els dos conceptes haurien d’anar separats, perquè no responen al
mateix. Però no enfrontats.
Si el feminisme reivindica un altre tipus de
dona, per exemple, menys estereotipada,
això també té relació amb la identitat, no?
De fet, el feminisme no reivindica un altre
tipus de dona, sinó una dona lliure. El feminisme proposa una societat en què el fet de
ser home o dona no determini les nostres
vides, ja que ara l’home té uns privilegis
mentre que la dona ha de respondre a unes
exigències que dictamina el mandat patriarcal. És a dir, el feminisme no reivindica
una altra dona sinó que cada dona sigui
propietària de la seva pròpia vida.
Fa tretze anys, quan publicables
Feminismo para principiantes, asseguraves que el feminisme era un moviment
desconegut. Ara ja no és així. A què atribueixes el canvi? I per què ara?
El canvi cal atribuir-lo a dos factors: per una
banda, els darrers anys s’ha fet un treball
immens per part del feminisme, però,
paral·lelament també hi ha hagut una reacció patriarcal molt potent, una reacció
molt dura que s’ha manifestat en forma de
violència. Tot això ha fet que ara el feminisme tingui molta més militància i s’hagi
convertit en un moviment mundial. Els darrers anys també s’ha fet molt d’esforç per
divulgar què significa el feminisme i què
proposa per a una societat millor a través
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de diferents mitjans: la literatura, el teatre,
el cinema...
Algunes feministes històriques asseguren
que, malgrat l’augment del debat entorn
de la dona, ara el problema és el micromasclisme. Hi estaria d’acord?
Hi ha hagut una evolució. Coses que el 2005
es veien com una bogeria ara són defensades per la societat. Recordo, per exemple,
quan reivindicàvem la revisió dels clàssics
infantils. Ens preguntaven: “Fins on voleu
arribar?”. Que sempre és la gran pregunta.
I ara aquesta és una reflexió normalitzada.
Hi ha avenços, en alguns àmbits més legals
que reals, i també és cert que una part de
la societat es resisteix amb molta força a
la igualtat i a la llibertat de les dones. Per
exemple, els sectors de l’economia o de
l’empresa encara són resistents.
Com podem lluitar contra aquest micromasclisme: comentaris, gestos, acudits...?
Hi ha dues vies: l’educació i la cultura,
entesa en el seu sentit més ampli. A la cultura també hi ha inclosos els mitjans de
comunicació. L’educació és el nostre gran
error com a societat: el feminisme no ha
entrat a l’aula i està sent una de les àrees
de més resistència. Per exemple, en el
llibre d’història de la literatura del meu fill
només hi ha una dona. La mirada educativa
que reben els alumnes és totalment androcèntrica. L’única cosa que els preocupa a
educació per a la igualtat és celebrar efemèrides: el 8 de març, el 25 de novembre...
però els valors de la igualtat no formen
part d’una manera permanent de l’aula.
No està integrat en el sistema educatiu de
forma tranversal...
Això mateix. El valor de la igualtat entre
gèneres hauria de tenir-se en compte a les
relacions a l’aula, en la resolució de conflictes, en els continguts de les matèries...
No haver incorporat la igualtat de gèneres a l’aula és un fracàs com societat. I això
provoca conseqüències tremendes, com
l’augment de la violències entre les primeres parelles. Totes les famílies són com
són, però a la nostra societat tots els nens
i nenes estan escolaritzats i a l’aula és on
comparteixen valors.
I l’àmbit de la cultura?

Aquest és l’altre espai on hi ha hagut grans
avenços. La campanya #metoo no és pas
una casualitat. La cultura reprodueix rols,
conductes i estereotips que normalitzem
i que donem per bons. L’èxit de patriarcal
en aquest moment és que no es veu. L’hem
normalitzat tant que ja passa desapercebut. Si no detectes una cosa, no t’hi pots
enfrontar.
La joventut viu un mirall d’igualtat fictici?
Sí, especialment les noies adolescents,
perquè, per una banda, els diem que poden
ser enginyeres i presidentes del govern i,
per altra banda, a través de la cultura, els
mostrem una societat hipersexualitzada
que els adverteix que el seu aspecte és més
important que el seu cervell i que els mites
de l’amor romàntic encara són vigents. És

“A les noies els diem que
poden ser enginyeres
mentre els mostrem una
societat hipersexualitzada”
“Tothom ha de ser
feminista! És un dèficit que
el moviment feminista avui
estigui format per dones”
a dir, el dia més important de la teva vida
serà, sens dubte, el teu casament. A la meva
època, a moltes cases, hi havia una bicicleta vermella, que s’havia de compartir,
per tots els fills. Ara no hi ha nena sense
una bicicleta rosa amb un casc rosa. Per
tant, convençuts que avançàvem en igualtat hem acabat creant una societat més
estereotipada, especialment en la infància i
en l’adolescència.
Això vol dir que alguna cosa s’ha fet malament? Falta autocrítica?
El feminisme és molt autocrític, sempre
estem pensant i repensant; però no podem
oblidar que l’enemic és molt poderós. El
patriarcat és el sistema més antic que es
coneix. El cent per cent del poder religiós
i militar del món és masculí i majoritàriament també ho és el poder econòmic i polític. La feina no és fàcil!
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En el primer
ministeri
Nuria Varela (Turón, Mieres, 1967) és
escriptora, experta en feminisme i violència de gènere, professora i reportera espanyola. Va ser directora del Gabinet de la
ministra, Bibiana Aído, i en aquest càrrec
va participar en la posada en marxa a la IX
Legislatura del Ministeri d’Igualtat d’un
govern espanyol. És experta en informació sobre conflictes bèl·lics en perspectiva
de gènere, va cobrir la guerra de Bòsnia i
el setge de Sarajevo, l’ntent de cop d’Estat a la Unió Soviètica l’any 1991 i els
camps de refugiats croats. Ha treballat a
l’agència de notícies OTR i als setmanaris
Panorama i Interviú. També ha col·laborat
en diverses publicacions com Meridiam,
Números Rojos, Revista Europea de Drets
Fonamentals, Revista 21 i Contrapunto
d’Amèrica Llatina, així com amb la Cadena
Ser. Ha escrit diversos llibres, entre els
quals Íbamos a ser reinas, Feminismo para
principiantes i Cansadas.

Quin paper han de tenir els homes en el
feminisme?
Tothom ha de ser feminista! És un dèficit
que la majoria del moviment feminista avui
estigui format per dones. No entenc perquè
un home no pot lluitar per un món més
igualitari i millor. Cal dir, però, que el feminisme és un moviment molt exigent per
les dones perquè et fa revisar tota l’educació rebuda i el teu posicionament a la societat; però també és molt exigent per ells, els
homes, perquè han de renunciar als privilegis que els atorga aquesta societat. I això
no és fàcil.
Ara sembla que qualsevol gest contra una
dona sigui un abús de gènere. Això pot arribar a ser perjudicial pel moviment feminista?
Sí, és un perill, no tot és feminisme. El
feminisme ha de tenir sempre un component col·lectiu, no hi ha feminisme per una
mateixa. El feminisme proposa canvis en el
sistema i per a totes les dones. No existeix
feminisme individual i no es pot fer servir
d’excusa. MARIA COLL
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L’entrevista
Marta Roqueta, periodista

L’editora de la revista Zena aﬁrma en aquesta entrevista que
mentre algunes dones són condemnades per ser femenistes,
algunes marques comercials en fan fortuna.

“LES FEMINISTES
MÉS BONES
ESTAN MORTES”
CEDIDA: MARTA ROQUETA

La Marta Roqueta és una periodista de
matisos. Defensa alguns valors associats
a la dona, però no la condemna que alguns
li fan per ser-ho. Critica l’apoderament
de la dona i considerada l’home un aliat.
Reflexions que algunes companyes feministes no compartirien amb ella. I és que
el feminisme, com ella també reconeix, és
plural i està carregat de debats.

Feminisme i feminitat. Han d’anar de la mà?
Aquest és un dels grans debats del feminisme. La feminitat és allò associat al
gènere femení, a la dona, i, precisament,
el feminisme, ha qüestionat fins a quin
punt l’ideal de feminitat ha estat la principal font d’opressió de les dones. A la feminitat, tradicionalment, se li han associat
uns valors, com la cooperació, la cura i tot
allò referent a la necessitat de sostenir la
vida, que han estat marginats. Per tant,
ara, la discussió és: com tornar a posar tots
aquests valors al centre del debat sense
encasellar altre cop la dona? Per exemple,
ara hi ha un gran debat sobre la maternitat.
Com defensar la conciliació sense alinear-se amb aquells que volen la dona a casa?
Cal entrar al terreny en els matisos...
Sí, però ara la tensió entre feminitat i feminisme és difícil de gestionar. Personalment
considero que en el moment que s’estableixen dos gèneres, el masculí i el femení, es
crea una situació limitant pels individus, ja
que se’ls associa a uns rols i a unes actituds
pel simple fet de ser home o dona; també
s’estableix una jerarquia –les coses associades a la masculinitat són millors a les
coses associades a la feminitat–, etc. Per
tant, jo reivindico recuperar tot allò vinculat a la feminitat, però que no esdevingui
una gàbia per a les dones. Quan ets dona
t’és difícil reivindicar la feminitat perquè se
t’ha girat en contra durant molts anys.
Per tant, es pot ser femenina i defensar el
dret de els dones...
Sí, és clar! De fet, què és una dona femenina? Algunes vegades, per exemple, la
definim des de la negació. A moltes persones els costa imaginar una política femenina, perquè la feminitat ha ancorat a
dona a la casa i als assumptes privats. Cal
agafar els elements positius que hem associat a la feminitat i reivindicar-los. Al final,
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el rols de gènere no han de ser una cotilla
o una imposició, sinó una tria personal de
cada individu. I ningú ens hauria de jutjar
segons el nostre gènere.

La celebració del darrer Dia de la Dona, el
passat mes de març, es va considerar una
jornada històrica. Sis mesos després creu
que ha canviat alguna cosa?
Sí, han canviat algunes coses. A les xarxes
socials, per exemple, hi ha hagut diverses
campanyes #SerActriuEs, #SerPeriodistaEs
o #SerAdvocadaEs que han treballat per
mostrar les situacions de desigualtat que
les dones pateixen en el seu àmbit laboral.
També, en el Parlament de Catalunya s’ha
presentat un Pla d’Igualtat de Gènere. Per
tant, sí que s’han fet alguns passos.
Parlem de canvis profunds i de mentalitat
o només canvis circumstancials?
Aquesta sempre és la incògnita que queda
després d’una gran manifestació com va
ser la del 8 de març. És cert que els canvis
més estructurals demanen temps i picar
pedra, però, en aquest tema la visibilitat
també és important.
Algunes feministes asseguren que avui
la lluita real és acabar amb l’anomenat
micromasclisme. Hi estaria d’acord?
En el moment que les dones aconsegueixen una determinada igualtat en l’àmbit
de la llei –encara que arrant de la sentència
de ‘La Manada’ es pot qüestionar aquesta
posada igualtat– molts principis feministes
que fins ara s’havien negat són acceptats.
Per això, ara cada vegada sí cal aprofundir
més en aquells àmbits i actituds del dia a dia
que fomenten la desigualtat. La bretxa salarial seria un exemple. Motes vegades ens
pensem que senzillament una dona per fer
la mateixa feina cobra menys, i és així, però
darrera també hi ha altres qüestions: la conciliació laboral, d’educació de la dona, la
infravaloració de aptituds femenines, etc.
Per quines vies s’ha de combatre aquest
masclisme social?
Aquesta és la pregunta del milió! És una
qüestió transversal. Un dels meus àmbits
de treball és la cultura popular: les sèries
de televisió, els còmics, els videojocs... La
cultura és una de les formes que nosaltres
tenim d’entrar a altres realitats i qüestio-

nar-les; però, al mateix temps també, reforçar algunes dinàmiques: racistes, sexistes,
capacitistes, etc. Per tant, a l’àmbit de la cultura s’ha de tenir molt en compte qui té veu
i qui no en té.

Quin paper han de jugar les institucions
en aquest canvi?
Les institucions podrien fer moltes més
coses de les que fan. S’haurien d’aprovar
mesures culturals, polítiques, institucionals... però també és un canvi d’actitud de
nosaltres mateixes i, sobretot, de nosaltres
mateixos. Hem de pensar que la desigualtat de gènere, com la resta de desigualtats,
es basa en la discriminació de la dona, però
també en el privilegi masculí. És com una
hidra de dos caps. Quin és el problema? Si
en talles un, queda l’altre. Doncs, moltes de

“La desigualtat de gènere
es basa en la discriminació
de la dona, però també en el
privilegi masculí”
“Els homes són uns aliats,
perquè ells poden arribar
a uns espais que jo, com a
dona, ara mateix no puc”
les mesures que s’estan fent avui en diversos àmbits estan orientades a apoderar la
dona –concepte que personalment em grinyola–, però no qüestionen el privilegi masculí. I això també és necessari. Els homes
han d’entendre que per assolir la igualtat
s’han de posar les piles.

Això vol dir que els homes haurien de
tenir un rol important en el moviment
feminista...
En una conferència sobre la lluita estudiantil a Sud-àfrica es preguntaven: quin rol han
de tenir els estudiants blancs en la lluita
dels estudiants negres? En aquest cas, ells
(els estudiants negres) concebien l’altre (els
estudiants blancs privilegiats) com un aliat,
entès com aquell que pot aconseguir unes
coses que tu no pots. Doncs, en el cas dels
drets de les dones, jo també considero els
homes com uns aliats, perquè ells poden
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Un anàlisi des de
la cultura popular
Marta Roqueta és analista de gènere
i periodista. Fundadora i editora de la
revista digital Zena (zena.cat), d’anàlisi
de cultura popular amb perspectiva de
gènere. Estudiant del Màster en Estudis
de Gènere de la School of Oriental and
African Studies (University of London) i
beca Nativitat Yarza d’Estudis Feministes
(Fundació Josep Irla), col·labora en diversos mitjans de comunicació com El
Periódico, Rac1, ElNacional.cat o TV3,
entre altres. 
arribar a uns espais que jo, com a dona,
ara mateix no puc. Per exemple, els homes
formen part d’uns grups de Whatsapp on
les dones no hi tenim accés i ens aquests
grups es fan bromes i comentaris sexistes. També hi ha institucions, polítiques o
empresarials, altament masculinitzades,
on les dones només hi tenen accés a través
dels homes. Per mi els homes es poden dir
feministes –aquest és un altre gran debat
dins el moviment–, però han de prendre
consciència de dos elements: ells són una
aliats i, com a home, tenen uns privilegis
que es poden evitar. Aquestes dues coses
són bàsiques en aquest moment, encara
potser més endavant, poden fer més coses.

Avui, ser feminista, suma o resta punts?
És una pregunta complicada perquè el discurs masclista es va adaptant. Jo sempre
dic que les feministes més bones són les
que estan mortes. Ara mateix molt poca
gent o quasi ningú discutirà que les dones
tenim dret a vot i la societat, en general,
accepta la majoria de les reivindicacions
feministes. Però, tot i així, les feministes encara són vistes com a transgressores, puritanes i histèriques. Les crítiques
que reben avui les feministes són molt
semblants a les que rebien les feministes
fa molts anys. Ara bé, per altra banda, no
podem obviar que, en el moment que el
mot ‘feminista’ és acceptat pel marc institucional, les marques i alguns sectors econòmics, també se n’apropien. Avui, fins i tot
la paraula feminista apareix estampada en
alguna samarreta. LAURA CERA
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— Núria Cornet
La periodista, tenint en compte la sentència de ‘La Manada’,
demana un canvi en les lleis i una major presència de les dones
als mitjans de comunicació.

VIOLENTAR
SURT GRATIS
a molts anys que tenim
les ulleres liles posades però encara no
hem pogut solucionar
les nombroses situacions de micromasclismes o macromasclismes
que hi ha a la societat actual tot i comptar ja amb un munt de lleis que castiguen
amb molt o poca sort la publicitat sexista.
I aquí encara rau un dels problemes primigenis –tot i que l’educació a les escoles
ja intenta prevenir-ho o almenys advertir
sobre la cosiﬁcació del cos de les dones–:
el que es veu sovint als anuncis o a la televisió encara no diu el mateix. Una de les
darreres agressions de publicitat sexista
explícita ha estat intentar establir prop de
Barcelona un restaurant de menjar ràpid
amb cambreres lleugeres de roba i escots
molt pronunciats com a reclam per servir
els plats, una espècie de “testosterona al
plat”. La iniciativa comercial desafortunada es va obrir però no ha prosperat en el
sentit que es volia al principi. Nova victòria de la resistència feminista.
On som i cap on anem? Bona pregunta
car sovint no ho sé, moltes ﬁtes continuen
pendents i darrerament arran de la sentència de ‘La Manada’ hem pogut comprovar que violentar les dones encara surt
gratis o si més no barat. Hem assistit a un
estira-i-arronsa per si violar una noia en
grup era agressió o violació. Ens ha quedat
clar que s’han de canviar les lleis antigues
sobre el concepte basat en la pertinència
del cos de la dona; un munt de juristes ja
ho han reclamat. Arran d’aquesta sentèn-

F

cia s’han reactivat reclamacions i protestes que potser estaven un xic adormides.
Cal seguir en aquesta direcció per aconseguir que el codi penal i l’actitud dels i
de les nostres joves no segueixi el mateix
model que la que teníem durant i després
de la dictadura espanyola.
I com fer-ho? D’entrada us esmento
algunes lleis que recordava una jurista
exregidora de la dona arran de l’amenaça
del restaurant Hooters sobre publicitat
vexatòria i cosiﬁcació del cos de les dones
sobre una iniciativa que no era només de
publicitat sexista sinó també de la utilització intencionada d’una part del cos de les
dones, com a reclam per la captació de clientela, sobretot masculina: des de l’article
14 de la Constitució Espanyola; els articles 15, 19 i 41 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya; la Llei 17/2015, d’Igualtat
efectiva de dones i homes; la Llei General de Publicitat; o la Llei General de la
Comunicació Audiovisual.
Per rematar la situació actual s’ha de
fer esment de la gravetat de la sentència
dels delinqüents anomenats ‘La Manada’
com ha escrit Altamira Gonzalo, expresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis dient: “Tenint en compte els
fets que vàrem conèixer i l’acusació de la
ﬁscal tot qualiﬁcant d’agressió sexual que
va succeir, ens ha decebut molt la sentència dictada per l’Audiència de Navarra car
entenem que els fets van ser molt greus.
Que la noia no va ser lliure, que va ser violentada. Els fets provats són de violació, el
que es denomina ara agressió sexual”.
Amb Gonzalo i amb altres dones juris-

tes i amb el moviment feminista i una gran
part de la societat que ha sortit al carrer
per a deixar clara la seva protesta, el missatge enviat per la sentència és de “desesperança per a les dones, car havent pogut
generar una sensació que no han de tenir
por, que han de sentir-se lliures per sortir
al carrer, han aconseguit just el contrari”
Doncs està clar que cal canviar aquesta
espècie de Codi Napoleònic per tal que
violar i/o agredir no surti gratis i que els
fets protagonitzats per aquests bèsties no
es considerin agressió sexual sinó violació
amb cara i ulls i que no serveixin perquè
d’altres joves intentin copiar-ho i a sobre
pujar-ho a Internet, com ja ha passat.
Som al segle XXI i sovint el mirall que
tenim per veure què passa al món, on les
dones encara són botí de guerra i tenen
poca participació als llocs de poder, és la

Cal canviar els codis perquè
els fets protagonitzats
per aquests bèsties siguin
considerats violació
‘OnSónlesDones’ denúncia
la discriminació de les
opinadores als mitjans de
comunicació de casa nostra
televisió, on es projecten imatges i notícies que veiem sovint tranquiament assegudes al sofà.
Voldria esmentar que la minsa participació de dones com a generadores d’opinió és motiu de constant alerta al lloc
d’Internet OnSónlesDones, amb denúncia
sistemàtica de la discriminació de les opinadores als mitjans de comunicació de casa
nostra. També i ja de fa molt més temps el
diari digital LaIndependent.cat ho adverteix.
Hem de continuar treballant plegades, des
dels mitjans de comunicació, per identiﬁcar sense problemes els valors d’una societat igualitària amb dones i homes amb els
mateixos drets.
I ni un pas enrere amb tot el que s’ha
aconseguit en aquest sentit, ans al contrari.
Continuem uns anyets més, però amb les
ulleres liles ben posades. 
Núria Cornet és periodista
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Història —Ramon Salicrú
El 1999 la revista ‘Time’ va dir de Pankhurst: “Ella va modelar
una idea de dona, de la qual ja no hi havia marxa enrere”.

EMMELINE GOULDEN:
EL VOT DE LA DONA
Emmeline Crane Goulden –més coneguda com a Pankhurst, nom del seu marit–
va néixer a Manchester (Anglaterra) l’any
1858. Va ser una de les activistes fundadores de la Lliga a favor del Dret de Vot de
la Dona, moviment que va assolir el seu
primer èxit amb la consecució del vot per
a les dones casades en les eleccions locals
del seu país. Més tard, Pankhurst va ser
membre de la Unió Social i Política de les
Dones amb demandes clarament laborals
i socials, traduïdes en opcions polítiques.
Aquestes eren les denominades sufragistes que, per aconseguir els seus objectius,
defensaven tàctiques com el sabotatge, l’incendi de comerços i d’establiments públics i
atacs a domicilis particulars de membres del
Govern o del Parlament. L’obra de les sufragistes va ser criticada pels mètodes que van
aplicar, ja que sovint anava aparellada amb

Emmeline Goulden (1858–1928).

l’ús de la força. Mentre una part de la població va reconèixer que el seu obrar havia
accelerat l’arrelament del feminisme, altres
ciutadans es van distanciar del moviment
insinuant que les seves postures no havien
fet res més que endarrerir l’entrada en vigor
de les seves pròpies reivindicacions. Tanmateix, a Nova Zelanda, per exemple, al 1893,
es va assolir ja el sufragi sense restriccions,
mentre que al Regne Unit s’ hagué d’esperar
el 1928 per a que les dones poguessin exercir totalment aquest dret.
Amb postures radicals o sense, avui,
el feminisme ha anat assolint ﬁtes de justícia social i almenys, en teoria, l’accés a
qualsevol lloc de treball i la seva consideració en els terrenys de l’economia, de la
societat, de la política i de la cultura. Però
queda encara un llarg camí a recórrer per
arribar a una veritable igualtat de gènere
davant les actituds hostils d’una societat
patriarcal que porta molt endins actituds
antifeministes. En són mostra la violència
masclista, l’assetjament sexual i la discriminació de la dona en molts i molts àmbits.
Són encara necessàries doncs polítiques
nítides i agosarades per assegurar l’equitat entre els homes i les dones. Per maduresa política i per veritable convenciment
democràtic. I no pas només com a resposta
a les pressions o a les actuacions efectuades pels sectors directament afectats. 
Ramon Salicrú és historiador

Deixa’t perdre —Eulàlia Puigderrajols

COPROTAGONISTES DE LA HISTÒRIA
Si analitzo com he viscut el fet ser dona, me
n’adono que l’emancipació que vàrem viure
als anys 70 tal vegada va ser una arma de
doble tall. He conegut dones que es van casar
a la dècada dels 50 i van haver de deixar el
seu lloc de treball. Estic parlant, per exemple,
d’una dona que tenia una feina de secretària
de direcció d’una important empresa de Barcelona. Estava assumit que si et casaves, en el
millor dels casos, rebies una dot i... cap a casa
a fer de mestressa i mare de família.
També em ve a la memòria la història d’una
companya de claustre que va reincorporar-se
al cos docent passats els quaranta, després
d’haver criat una família nombrosa família i

cansada de fer farinetes i posar rentadores.
Elles eren privilegiades; havien accedit a la
Universitat. Com deuria ser la vida de les que
no varen tenir tanta sort?
Paraelament he compartit feina amb
gent de la meva generació, dones que han
treballat dues jornades complertes: la feina
remunerada i aquella que no es veu ni es
valora –cuidar la casa, els ﬁlls, els pares–.
Les lluites de les sufragistes anaven per
aquí? No sé tampoc si aquesta percepció és massa compartida. Però el fet és
que moltes mares, just un mes després de
parir ja estaven al seu lloc de treball, sense
permís per alletar. Aleshores ja no et dona-

ven una dot i marxaves cap a casa, però a
les entrevistes de feina sí et preguntaven si
tenies ﬁlls o parents “al càrrec”.
Em costa entendre el to burleta que
s’atorga a la feminitat: es menysprea i s’associa a fràgil o a vulnerable, quan està
ben vist que és una bona manera de resoldre conﬂictes. No ens enganyem, no som
bledes, encara que potser la força i la convicció la manifestem d’una altra manera.
Tot i que hem fet avançar la llar, la família, la feina... i de la societat en som coprotagonistes, no formem part de la història
perquè no l’hem escrit. 
Eulàlia Puigderrajols és mestra
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Filosoﬁa —Albert Botta
El comportament obert dels humans pot dirigir l’autoeducació
a través de les generacions a fer un món més civilitzat.

El racó poètic
—Albert Pera

FEMINITAT

EDUCAR POT SER
DISOLDRE FEMENEÏTATS?
La idea de femineïtat porta d’antuvi a interrogar-se per un hipotètic model ﬁx i essencial. Per a Plató hi ha dos móns, l’Ideal-real
(perfecte i immutable) i el món terrenalaparent (imperfecte i corruptible). Una cosa
és el-que-sigui en la mesura en què participa de la seva Idea; per exemple, és bella en
tant que participa/imita la Idea de Bellesa.
Ockham hi oposa la navalla antimetasica:
no cal duplicar els móns sense necessitat. La
Filosofia Analítica s’ocupa dels usos, conceptes i encanteris del llenguatge. Els valors
(llibertat, justícia, etc.) són absoluts, objectius, relatius...? Pensar la femineïtat duu a
tota una teranyina de tòpics, clixés, estereotips de gènere, i a l’empantanegar-se en
androcentrismes, patriarcats i anàlisis sociològiques i psicopedagògiques.
Cientíﬁcament la diferenciació sexual i el
gènere tenen un valor predictiu individual
baix, segons evidencien les corbes de Gauss
amb una distribució d’aptituds molt similar
entre gèneres. La conducta dels mamífers és
molt plàstica. Els aprenentatges que potencien aptituds en una generació es relacionen positivament amb la facilitat amb què
les generacions posteriors desenvolupen
aquestes potencialitats. Com s’han «fet» les

aptituds de les «races» de gossos (a qui tanmateix cal seguir ensinistrant i educant)?
Experimentalment, els ratolins exercitats
en laberints tenen una descendència amb
major capacitat d’encarar situacions noves.
Pot l’epigenètica afegir alguna cosa (sense
arribar al lamarkisme i la pretesa herència
«forta» d’aptituds adquirides)?
Segons Steven Pinker la violència ha
anat baixant històricament (Els millors
àngels de la nostra naturalesa: per què la violència ha disminuït?, 2011). No hi ha garantia
que el procés segueixi (la història és oberta
i «passa» per allà on la portem). Pot això
extrapolar-se a la femineïtat (i dissoldre el
concepte?). La violència hauria disminuït
(no tant en homes d’entre 20 i 40 anys), i
coincidint amb la millor nutrició (tàndem
nurture-culture), l’augment del coeﬁcient
ƝƶǚźƮțƮźūǚǟŝƮƝŷźƮźǎūƼƶŷǟūǚźǎŷȪŝƮǚǊǟƝǎƵź
recíproc. Pinker ho explica per l’empatia
(comprendre els interessos d’altri), l’autocontrol (previsió de les conseqüències d’un
acte), el raonament (anàlisi impersonal
sense interessos propis), o el sentit moral
(rànquing de valors civilitzats, sense tribalismes i autoritarismes). 
Albert Botta és professor de filosofia i ètica

Des del fons pregon interior
admiro el toc de gràcia femení.
Somnio germanes,
cosines en estol,
amb xals, mocadors de seda,
parpelles pintades,
ungles vermelles,
talonets i mocadors diminuts.
Somriures incitants,
intuïcions iògiques,
rampells excessius,
tot un món excessiu i llunyà
de seductora picardia inofensiva.
Focs d’artiﬁci que no cremen
i omplen de festa una vida que creix. 
Albert Pera és poeta
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Estat de ﬂux — Àngel Puyol

La hipocresia
que salva vides

“Quan rebem una
transfusió de sang volem
pensar, cofoiament,
que darrera d’aquesta
donació hi ha hagut un
esperit altruista. En
moltes ocasions és així,
però no sempre”

A Catalunya, com en altres parts d’Europa, falta sang per atendre totes les necessitats sanitàries, especialment pel que fa al
plasma. Tot i que tenim un sistema segur i
eﬁcaç d’obtenció de sang a través de donants
generosos, en determinats períodes de l’any
necessitem més sang de la que s’obté de
manera altruista. Aleshores la comprem a
tercers països, sobretot als Estats Units, que
són exportadors d’hemo-derivats amb ﬁnalitats mèdiques. La raó d’aquest superàvit sanguini dels americans és que allà l’obtenció
de la sang és remunerada. I, per tant, tenen
molts més donants que nosaltres.
Com es por intuir, la hipocresia moral
està servida. A casa nostra, considerem
que pagar per l’obtenció de sang és immoral; i ho prohibim legalment. En canvi,
quan tenim dèﬁcit del preuat líquid vermell en els nostres bancs, l’importem tot
pagant a les empreses intermediàries,
sense saber ni tan sols si alguna part de la
inversió va a parar als donants originals.
Hi hauria una manera molt fàcil d’evitar
aquesta hipocresia: negar-se a comerciar amb
la sang dins i fora de les fronteres. Ara bé, el
cost moral seria terrible: deixar morir milers
de malalts amb l’argument que la nostra ètica
ens impedeix pagar les persones per una part
del seu cos. La hipocresia imperant, que sens
dubte salva vides, també existeix en altres
camps de la medicina. Per exemple, moltes
persones consideren que és moralment intolerable investigar amb cèules mare o amb
embrions humans, però si els seus ﬁlls requereixen un tractament mèdic o un medicament que s’ha obtingut amb aquest tipus
d’investigació, no conec a ningú que es negui
a acceptar-lo aegant objeccions morals.
Hi ha una altra solució a la situació
actual: augmentar les donacions altru-

istes. Tant de bo tingui èxit! Però, i si no
és així, com fins ara? Aleshores torna la
hipocresia. ¿Tenim alternatives que no
passin per la compra directa de sang al
donant, que acaba afavorint l’explotació
i la desigualtat social (el mercat de sang,
als Estats Units, es nodreix principalment
de donants pobres i negres)? Una opció
consisteix a reduir impostos als donants o
a premiar-los amb tiquets per a espectacles i serveis culturals, de manera que els
rics també se sentin atrets per ser donants.
És clar que això desvirtua el somni d’una
donació completament altruista. Tanmateix, existeix alguna acció humana d’un
altruisme pur? El suposat donant altruista, ¿no vol obtenir també alguna satisfacció com ara ser beneﬁciari en el futur, trobar-se bé amb si mateix o compensar algun
sentiment de culpa? Una altra opció, més
radical, és obligar a tothom a ser donant
de forma equitativa. ¿No seria això l’autèntica expressió de la justícia i la solidaritat, com quan es recapten impostos o
s’obliga a ajudar a un accidentat si no hi
ha una millor alternativa? Al cap i a la ﬁ, el
cost personal de donar sang és molt baix i
el beneﬁci és el més gran que es pot imaginar: salvar vides humanes. No ens podem
enganyar per més temps. L’actitud actual és
infantil i moralment barroera. No és assenyat
amagar-se sota l’ala. Quan rebem una transfusió de sang que salva la nostra vida o la d’un
familiar volem pensar, cofoiament, que darrera d’aquesta donació hi ha hagut un esperit altruista. En moltes ocasions és així, però
no sempre. Ignorar la realitat ens ajuda a ser
més feliços, però no a ser millors persones,
més lliures, més responsables i més adultes. 
À. Puyol és professor de filosofia (UAB) i autor
d’ El derecho a la fraternidad (Catarata, 2017)
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Històries amb valor —Maria Coll

Mosuo, el regne de les dones
IL·LUSTRACIÓ: RAÚL CAMPUZANO

A la Xina, hi ha un lloc on les
mares i les filles ostenten la
propietat de la terra, són caps
de família i transmeten els
llaços de parentesc.
n un moment en què a
bona part del món, com
a mínim als països occidentals, els moviments
feministes i les reivindicacions a favor dels drets
de les dones guanyen protagonisme, cal
saber que no totes les societats del món
són patriarcals, dominades per l’home.
Per exemple, a les muntanyes més altes
de la Xina, prop del llac Lugu i dins de
la regió de Yongning, quasi a la frontera
amb el Tíbet i Birmània, hi habita l’ètnia
dels mosuo, formada actualment per unes
35.000 persones i coneguda amb el popular nom del “regne de les dones”.
Els mosuo reben aquest sobrenom
perquè són una de les poques comunitat
matriarcals i matrilinials del món, malgrat
que no en tots els aspectes possibles. Les
dones ostenten la propietat de la terra, són
caps de família, tenen la potestat d’heretar els béns de la família, dirigir els negocis
familiars i transmeten els llaços de parentesc. Els homes només tenen el poder polític, força condicionat pel context, ja que de
cada poble, de cada grup de germanes, se
n’escull una perquè actuï com a matriarca.
Una altra característica d’aquesta
comunitat és el no reconeixement del
matrimoni (per tant, tampoc del divorci).
Les parelles no viuen juntes i les dones
són lliures de tenir tants amants com vulguin. Ara bé, malgrat aquest possibilitat,
tendeixen a la monogàmia. Són elles les
qui decideixen respecte la seva sexualitat.
Totes, però, tenen clar que la meta d’una
dona, si volen considerar-se completes, és
la maternitat.
Els ﬁlls, molts dels quals no saben qui és
el seu pare, sempre viuen amb la mare, la
família materna els cria i els dona un nom.
D’aquesta manera es crea una estructura
familiar força estable; mai hi ha lluites

E

per la custòdies ni herències en discussió.
A diferència d’altres indrets de la pròpia
Xina o de l’Índia, on és comú l’infanticidi de nenes, en aquesta regió el naixement d’una ﬁlla se celebra com una oportunitat: signiﬁca la continuació del llinatge
familiar.
Els homes mosuo, que viuen a casa de
les seves mares, no són simples amants
sexuals. Alguns observadors, amb menta-

A diferència d’altres llocs,
on és comú l’infanticidi,
aquí el naixement d’una filla
se celebra amb goig
litat masclista, els ha volgut definir com
“uns calçasses”. Els homes mosuo pesquen, treballen al camp i en conservar la
carn, necessària per aguantar les baixes
temperatures de l’hivern. De fet, encara
que el pare no visqui amb els seus ﬁlls, no
vol dir que estigui exempt de la responsabilitat ﬁlial, ja que ha de cuidar de tots els
seus nebots, amb qui comparteix habitatge.

L’escriptora Choo Waihong, la única
persona no mosuo que viu amb ells bona
part de l’any, en un reportatge al diari
anglès The Guardian, va escriure respecte aquesta comunitat: “He estat feminista tota la vida i mosuo m’ha semblat
un lloc inspirador. És una espècie d’utopia en un país on l’estigma de ‘la solterona’ és molt present. A les dones solteres
xineses majors de 27 anys se les anomena
‘sobrants’. Però en aquesta comunitat ser
soltera és la norma”.
Els mosuo no són la única comunitat
matriarcal del món, també existeixen els
Samburu a Kènia, per exemple. La pregunta és: ﬁns quan? Aquesta comunitat no
va ser descoberta ﬁns els anys setanta; aleshores es necessitaven nou hores en jeep per
arribar-hi –per això no van quedar aïllats
de la resta de tradicions de la mil·lenària
cultura xinesa–, actualment els turistes hi
fan parada sense problemes i les costums
d’aquesta comunitat ja es veuen amenaçades per la globalització. La seva no és una
lluita entre gèneres, sinó de resistència. 
Maria Coll és historiadora i periodista
/@mcollpigem
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L’altra cara de la ciència — Pol Bartrès

La contaminació atmosfèrica,
un problema mundial
GABRIEL VILLENA

No solament les emisssions
de partícules embruten
l’atmosfera. Calen solucions
urgents abans que l’aire
sigui irrepirable.
la Terra, el singular cos
rocós on habitem deambulant per l’espai en un
compassat ball al voltant
del Sol, la vida es desenvolupa a la regió inferior
de l’atmosfera, als mars, a les capes més
exteriors del sòl i a les coves subterrànies;
litosfera, hidrosfera i atmosfera, és a dir, a
la terra, al mar i a l’aire.
És una llastimosa evidència que l’activitat humana dels darrers temps ha exposat la litosfera i la hidrosfera (l’escorça terrestre, aqüífers, rius, mars i oceans) a una
autèntica emergència ambiental, infestant
l’entorn amb tones i tones de residus contaminants. I, és clar, l’atmosfera terrestre
no n’ha quedat exempta. L’aire, el fluid
que ens envolta i respirem, pateix la presència de diferents substàncies o formes
d’energia que impliquen una molèstia
greu, risc o, directament, dany per a la
seguretat o la salut de les persones o el
medi ambient.
Com a agents de contaminació atmosfèrica trobem, essencialment, les emissions de partícules i composts; però també
en formen part les contaminacions acústica, lumínica, odorífera i radioelèctrica
que afecten sobretot les zones urbanitzades que resten sobreexposades a sorolls,
llum artiﬁcial, males olors i ones electromagnètiques. Parlem-ne. Contaminant és
tota substància aliena a la composició de
l’atmosfera que hi roman durant un cert
temps, incloses substàncies que, de fet,
la conformen però que s’hi presenten en
concentracions superiors a les naturals.
L’aire que respirem conté, malauradament, un còctel d’agents nocius en forma
de gasos, vapors i partícules en suspensió; i tot i que alguns d’aquests contami-

A

Fàbrica prop de Baeza, província d’Albacete.

nants atmosfèrics poden ser d’origen natural (per erupcions volcàniques, tempestes
de sorra, etc.), són els d’origen antropogènic, els que precisament podem controlar,
que tenen una incidència dramàtica sobre
la vida de tots els organismes que convivim en el planeta.
A dia d’avui, fem tard i se’ns gira feina.
La nostra qualitat de vida i el respecte per
l’ecosistema passa forçosament per la restricció i control de tot tipus de contaminants presents en l’aire: partícules sedimentables, en suspensió, respirables o
fums i també dels compostos de sofre,
nitrogen, carboni, halògens, halogenats i

La nostra qualitat de vida i
el respecte per l’ecosistema
passa pel control de tot tipus
de contaminants
oxidants fotoquímics. La llista és llarga i
ens exigeix no passar per alt els cicles biogeoquímics (rutes d’un element químic o
molècula a través d’un ecosistema) com els
de l’aigua, el carboni, el nitrogen, el mercuri o el fòsfor; uns cicles condicionats per
l’activitat humana que esdevenen crítics
per a la salut i equilibri mediambiental.
A la Terra trobem la vida per terra, el

Afecten a
l’atmosfera:
- Emissions de partícules i composts:
CO2, NO2, O3, H2S, Cl2, metalls, ...
- Contaminació acústica: El soroll, sons
molestos que percep l’oïda.
- Contaminació lumínica: Fons de brillantor del cel nocturn a causa de la illuminació artificial.
- Contaminació odorífera: Percepció
olfactiva molesta de certes olors.
- Contaminació radioelèctrica:
Incidència de les instal·lacions de
telefonia mòbil i radiocomunicació. 

mar i l’aire; i cap d’aquests tres medis i els
organismes que l’habiten s’escapa de la
nostra implacable i desmesurada capacitat
de generació de residus. Prenent-me consciència i auto-imposem-nos mesures eﬁcients i rigoroses abans que l’atmosfera del
món es torni literalment irrespirable. 
L’Altra Cara de la Ciència és una secció escrita
per Pol Bartrès i Aina Fernàndez

Per saber-ne més:
BOLDO, ELENA; La contaminación
del aire, Ed. La Catarata, 2016.

30

PENSAMENTS

Octubre de 2018

Fem un pensament —Ramon Bassas

Els pactes,
aquí i a la Xina
Sobre la naturalesa dels
acords i la tendència cada
vegada més creixent de
l’opinió pública, en general,
de malﬁar-se’n o de
rebutjar-los.
l mes passat va ser notícia
l’acord al qual van arribar
el Vaticà i la República
Popular de la Xina segons
el qual es reprenen les
relacions diplomàtiques
entre tots dos països, trencades el 1951, és a
dir, fa 67 anys!
L’acord, que no es va fer públic del tot,
obliga el Vaticà a reconèixer els bisbes
nomenats pel règim, en una mena d’Església catòlica oﬁcial, i treu de la clandestinitat l’Església ﬁdel a Roma, que no haurà
de témer més per la repressió a la llibertat religiosa. Els bisbes xinesos que el Papa
nomeni, segons s’ha pogut saber, hauran
de tenir el vist-i-plau del govern xinès.
Com el propi Francesc va reconèixer,
l’acord provoca dues reaccions. La dels
catòlics resistents, alguns d’ells a l’exili a
Taiwan, que poden sentir-se profundament decebuts i la dels que, tot i així, hi
veuen l’esperança de la reconciliació i,
siguem sincers, menys dolor. Els més crítics diran que és, per tant, “anestèsic” (de
fet, no era la religió “l’opi del poble”?), i se
sumaran si ja no ho han fet a l’onada conservadora per fer fracassar les reformes
de l’actual Papa, que cada vegada és més
explícita. I que retorna a Roma com un
bumerang escàndols com els dels abusos
sexuals dels clergues.
Però no és del Vaticà que volia parlar,
sinó sobre la naturalesa dels acords i la
tendència cada vegada més creixent de
l’opinió pública, en general, de malfiar-se’n o decididament de rebutjar-los.
Per exemple, el resultat del referèndum
sobre els acords de pau a Colòmbia o,
sense anar més lluny, les posicions fron-
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tistes que manté actualment la política
catalana, on qualsevol incursió al terreny
de l’altre, o neutral, és llegit com a traïció
o quintacolumnisme. Els pactes sempre
decebran, sempre. Aquest que vèiem de la
Xina, posem per cas, als ulls d’aquí seria
inconcebible. Però el pacte no parteix
mai de l’ideal, sinó del contingent: què
fem amb el que tenim i no què desitgem
(el desig, la trampa amb la qual triomfa el
capitalisme, sempre acaba tenint danys
coaterals). Òbviament, si s’han carregat
els neulers en el desig, molt normal quan
l’escenari és de confrontació i s’exigeixen
sacrificis, l’exercici de racionalitzar-lo i
negociar-lo és, almenys, desencisador.
Daniel Innerarity, al seu últim assaig
(Política para perplejos, Galaxia Guttenberg, Barcelona, 2018), fa una lectura al
revés. Si la lògica de la confrontació només
permet que un dels dos bàndols guanyi,
fent que l’altre se sotmeti (a la força o per

De baix a dalt
—Arpad Pou

Obituari
a la
resistència

majoria, tant és), no és millor un escenari
de pacte en el qual totes dues parts allunyen el risc de la submissió i, sobretot,
poden introduir els seus principals objectius implícits?
De fet, no s’hi guanya més que no pas
en el primer escenari, on els problemes
subsegüents poden fer la teva victòria pírrica? La diplomàcia més antiga del món ho
va tenir claríssim. 

La condició humana és un mar de imperfeccions, de fragilitats abruptes. Sovint,
ens passa, que som realment conscients
de la importància de quelcom quan ja
l’hem perduda. Amb les persones encara
és més tràgic: la fem inmortal una vegada
morta. La desaparició de Josep Fontana
(1931-2018), a causa d’un càncer del
que s’hi resistia com qui suporta un petit
mal de cap, és un bon exemple de com
la memòria coectiva destria els nostres
herois i heroïnes, referents inqüestionables, massa tard. Malgrat rebre la Creu
de Sant Jordi l’any 2006 i el Premi Nacional de Cultura el 2007, l’Ajuntament
de Barcelona no va arribar a temps a lliurar-li la Medalla d’Or de la Ciutat que
tenia previst oferir-li aquest setembre.
Tan bon punt vàrem saber de la mort de
Fontana, hem estat conscients que perdíem una ﬁgura universal al nostre país,
l’historiador català de més prestigi internacional, un intel·lectual d’esquerres,
un veí de Barcelona que va viure entre
15.000 volums al seu barri del Poble Sec.
Renovador de la historiograﬁa espanyola
va ser, com van explicar Carles Geli i
el seu gran amic, l’historiador Jaume
Claret, el que millor va entendre la història del segle XIX i XX a Europa i els
Estats Units. Deixeble de Ferran Soldevila, Jaume Vicens Vives i Pierre Vilar
(amb el qui compartia el rerefons marxista), Fontana va ser precursor i hereu
d’una vasta obra historiogràﬁca i literària
que el va portar a donar gairebé 50.000
llibres a la Universitat Pompeu Fabra.
Militant del PSUC ﬁns a ﬁnals dels 70 i
supporter de la Barcelona en Comú d’Ada
Colau, Fontana convivia amb els seus
grans referents: E.P. Thompson, Hobsbawm, Gramsci o Bertolt Brecht, que
li van servir de guia no només en l’oﬁci
d’historiador, sinó també en la consigna
de la resistència utòpica i revolucionària.
Descansa en pau, mestre. 

Ramon Bassas escriu a ramonbassas.cat /
@ramonbassas

A.Pou és llicenciat en Filosofia i membre de
Termitas y Elefantes / @termitaelefante

El pacte no parteix mai de
l’ideal, sinó del contingent:
què fem amb el que tenim i
no què desitgem
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Dilemes ètics —Soraya Hernández

Els medicaments
d’ús compassiu
Un hospital de Barcelona denega un medicament d’ús compassiu a un pacient, malgrat la indicació de dos facultatius del centre i que altres nens en prenen. Som conscients de l’impacte social i econòmic de les decisions en salut?

o és la primera vegada
que reﬂexionem sobre
què són els medicaments d’ús compassiu
i les implicacions ètiques que se’n deriven.
Avui compartim una notícia publicada fa
un temps a La Vanguardia que explica el
cas del César i la negativa d’un hospital a
oferir-li un tractament que podria ser beneﬁciós. La seva història ens servirà per deliberar sobre el pes de l’evidència cientíﬁca a
la nostra societat.
El Cèsar té onze anys. En fa cinc va
ser diagnosticat de distròfia muscular de
Duchenne, fet que implica un deteriorament motor continuat amb una mort prematura. Aquesta malaltia minoritària no té
cura i demanda un seguiment continuat i
interdisciplinar amb atenció mèdica, psicològica i social. La família del Cèsar va demanar disposar d’un medicament anomenat
Ataluren, que segons l’Agència Europea del
Medicament podria tenir efectes beneﬁciosos, encara que no té l’aval total per manca
de dades suficients. A Espanya no està
inclòs a la cartera del sistema sanitari precisament perquè no se n’ha demostrat l’eﬁcàcia, és a dir, per no existir evidència cientíﬁca contrastada de la seva utilitat, ja que
els estudis preliminars no mostren diferència quan es compara amb un placebo.
Els metges referents de l’hospital de
Barcelona on tracten el César indiquen
el medicament, però des de gerència el
neguen al·legant la manca d’evidència.
Els pares del nen no ho entenen i fan una
denúncia pública, ja que segons ells hi ha
altres nens a Espanya que reben el tractament. Des del centre hospitalari s’explica
que els nens als quals se’ls ha ofert l’Ataluren al nostre país com a tractament compassiu complien el criteri d’estar inclosos
en un estudi clínic. L’article al diari, però,
assegura que hi ha nens que el reben sense
haver estat en cap assaig i amb molt bons
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Cercant l’escletxa
—Joaquim Trenchs

Groc,
llaços i
agressivitat

tar la petició dels pares. Com a opció entre
ambdues es podria oferir el medicament a la
família, en un exercici de respecte a la seva
autonomia, fent-los córrer amb les despeses del mateix.
Què us sembla? Si no hi ha evidència,
encara que s’ho pagui cadascú, s’hauria
de prohibir l’ús d’aquest tipus de medicaments? Si estiguéssim parlant d’homeopatia o acupuntura canviaria el vostre parer?
Creieu que s’estan generant situacions
d’injustícia en el nens? Tots o ningú? Hem
de centrar tota la pràctica mèdica en l’evidència científica o n’hi ha altres models
vàlids? Ja sabeu, ara és el vostre torn de
reﬂexió! 

La presència de llaços grocs en l’espai
públic, a més de fer visible un sentir en
relació a la llibertat dels presos polítics,
ha despertat una agressivitat que més
enllà de manifestacions de signe contrari en el marc de la llibertat d’expressió, cerca trencar la convivència ciutadana.
L’agressivitat és inherent a la condició humana. També en el sí dels grups,
institucions o coectivitats.
El procés polític que actualment
viu Catalunya ha trencat identitats
defensives per tots costats... per recrear-les. Si bé no hi ha identitats pures,
pel costat de la identitat espanyola més
abrandada i posicionada públicament,
la força del moviment independentista i la seva constatació, ha fet perillar identitats acomodades i establertes, desencadenant conductes i actituds
intolerants, de menyspreu i de falta de
respecte cap part de la ciutadania amb
qui conviu.
Aquest procés, que obre la porta al
canvi de marc mental polític i administratiu establert ﬁns ara, provoca neguit
i angoixa i diferents tipus de conducta,
com a resposta en algun sector de la
ciutadania, fomentat pel mateix Estat.
Arribats aquí, cal observar si l’energia i la força que s’empra per apaivagar
aquest neguit, des del posicionament
que sigui, i més enllà de les apeacions
a la unitat, la cohesió, la comunió, la
cooperació, a l’amor... aquestes responen: o bé, a la destrucció com a signe
de l’odi per la forma política emergent i
que no agrada, o bé, és una força que si
bé fragmenta la suposada unitat-identitat, és un signe d’amor de respecte per
la varietat, en reconèixer la singularitat
i la diferencia.
Com a ciutadans, es remouen avui
valors del que signiﬁca l’aprofundiment
democràtic en convivència. 

Soraya Hernández és diplomada en treball
social i màster en bioètica

Joaquim Trenchs és psicòleg
Escriu a www.joaquimtrenchs.com

resultats. En aquest cas hi ha dos dilemes
ètics: el primer fa referència a la decisió
de l’hospital i el segon al fet que hi ha uns
nens que reben un medicament sense evidència cientíﬁca de la seva eﬁcàcia i això
s’està pagant amb diners públics.
Expliquem que l’evidència científica
fa referència a l’existència de dades veriﬁcades i contrastades àmpliament sobre els
efectes beneﬁciosos d’un tractament. Per
tant, què pot fer l’hospital? L’hospital dictamina que aquest medicament no té evidència cientíﬁca, com succeeix amb productes de certes medicines alternatives o
complementàries, i, per tant, no ha de ser
ofert pel sistema públic malgrat alguns nens
hagin experimentat canvis en positiu que
es podrien deure a l’efecte placebo. També
pot canviar d’opinió, entendre que l’empirisme pot ser font de coneixement, escoltar
la valoració dels metges del centre i accep-

Els metges de l’hospital
indiquen el medicament, però
des de gerència el neguen
al·legant la manca d’evidència
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Vist pel món —Albert Dresaire

Gent
GISÈLE MOLLFULLEDA

Carai,
quina calor!
Malcarats
Tothom parla del Canvi
Climàtic i del temps, però
sembla que no es prenen
mesures concretes per
evitar-lo.
quest inici de curs hi ha
hagut forts aiguats. I tot
l’estiu va fer molta calor,
i molta xafogor! Com
és molt normal, aquests
fenòmens meteorològics
van alimentar converses (“Fa temps que no veia ploure tant!”,
“Quina calor!”), i han generat notícies als
mitjans. Com sempre.
Abans, moltes cases de la meva ciutat
tenien unes fustes per tapar la porta del
carrer quan plovia molt; per minimitzar l’entrada d’aigua, els llindars de les
portes eren més alts; les voreres es feien a
un nivell més alt per intentar conduir les
riades; en alguns carrers ﬁns i tot hi havia
hagut unes llices que es tancaven quan hi
havia aiguats.
Tot això quasi ha desaparegut: molts
carrers es fan a un sol nivell, pràcticament
ja no es veuen les fustes de les cases particulars, i de les llices només en queda el
record en fotograﬁes antigues.
De pluges fortes sempre n’hi ha hagut.
I de calor, a l’estiu, sempre n’ha fet. Tot
això no és nou. El que és nou és atribuir
aquests fenòmens al Canvi Climàtic. Si fa

A

molta calor, és pel canvi climàtic. Si plou a
bots i barrals, és pel canvi climàtic. No tinc
prou coneixements per afirmar o negar
això. Però sorprèn la discrepància entre
el que es diu i el que es fa. Que el canvi
climàtic existeix és una opinió generalitzada. No intenteu discutir-ho! El que no
és generalitzat és prendre mesures concretes per evitar-lo. Un exemple: els contractes particulars de llum que exigeixen que
l’electricitat provingui d’energies renovaLA SILLA ROTA

De pluges fortes sempre
n’hi ha hagut. El que és
nou és atribuir això al
Canvi Climàtic
bles encara són una minoria a casa nostra.
I això que hi ha alternatives per fer-ho
fàcilment! Jo no sé si el clima ha canviat
els darrers anys. Segurament que sí. Però
començaria a ser hora que, a més de de
constatar-ho, tots plegats comencéssim a
fer-hi alguna cosa. 
Albert Dresaire és consultor en TIC i gestió
documental

Malcarats. Antipàtics. Maleducats.
Adjectius per persones diferents o
iguals. Personatges especials que
ens decoren la vida, perquè fan brillar aquells que no en són. Acostumen a ser, a més, atrevits. No necessàriament ignorants, encara que
ja diuen que la ignorància és atrevida. Però l’excessiva seguretat en
un mateix també, i aquesta sovint
perjudica el missatge. Els recobreix
d’antipatia, de supèrbia, de suﬁciència. A vegades, sovint, una mica
de qualsevol d’aquestes sovint-malenteses i encara-més-mal-practicades qualitats, ja és massa. Massa
segur, massa intens, massa cridaner. Massa, tant que el missatge és
perd per culpa del missatger. Aquell
somriure condescendent, aquella mirada sorneguera. Aquell gest
massa sec. Desgavellen les reunions,
les enteses i deixen mal gust de boca
als que intenten proposar, mediar.
Aquells, els més segurs, superbs i
antipàtics deixen sempre als que no
en són amb la boca oberta: “m’acaba
de penjar el telèfon?”; “vols dir que
ho he entès bé?”. Els fans sentir
petits o els fan perdre les ganes, la
paciència. Si no saben estar, que
no hi siguin. Si no en tenen ganes,
que no ho facin. Si no els agrada el
que fan, que canviïn. Si no volen
ser, que no siguin. Però que no facin
córrer el malhumor, la mala educació. Que la vida ja és prou dura.. 
Isabel Yglesias és advocada

Valors
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El ‘frisbee’
El terme frisbee, sovint utilitzat per descriure tots els discs o plats voladors,
és una marca registrada de l’empresa
de joguines Wham-O. El primer, sense
gaire èxit, va ser inventat per Walter
Frederick Morrison, el 1948. El 1955, un
model millorat va ser venut a la companyia Wham-O i rebatejat com a Frisbee
(1957). Anys abans, els plats de llauna
per a pastissos havien estat usats pels
estudiants de les Nova Anglaterra per
llançar-los a l’aire com diversió. 

‘Spirit of the Game’
L’Ultimate és un esport que es basa
en dos elements que el fan completament singular en clau de valors:
l’anomena’t ‘spirit of the game’, es
juga sense àrbitre, i els equips són
mixtes.

Redacció

A Catalunya encara és un esport poc conegut,
però per les virtuts particulars que promou,
més enllà dels valors que acompanyen tota
pràctica esportiva, hauria d’ensenyar-se i
practicar en tots els centres educatius del
país. Parlem de l’Ultimate Frisbee, una disciplina esportiva, de cost molt baix –element
també important a l’hora de promocionar-lo–
que recull elements del futbol, del bàsquet
i del rugby, però a diferència d’aquests tres
esports, se substitueix la pilota per un disc
volador anomenat frisbee. Què té de particular aquest esport d’equip respecte els citats i
molts altres? L’spirit of the game i els equips
mixtes.
En primer lloc, no hi ha àrbitres; cada jugador és responsable de saber-se el reglament,
de complir-lo de forma respectuosa i de jugar

net. “L’Utimate es basa en la informació que
t’aporta l’altre jugador i en la conversa. La
regulació del joc la fem els mateixos jugadors i, en una jugada polèmica, només decideixen aquells hi han participat directament.
Per exemple, de forma respectuosa i educada, entre nosaltres mateixos ens demanem
i ens expliquem els motius de sol·licitar una
falta. I tot això passa en uns segons”, explica
Enrique Cipriano, president de l’equip Esperit
Ultimate Club de Sabadell i des de fa cinc
anys jugador d’aquest esport.
La segona particularitat d’aquest d’aquesta
disciplina és la seva modalitat mixta, la més
habitual a Catalunya, tan en format gespa
com en platja. Un fet que encara afegeix més
valors a aquest esport: la igualtat, el respecte i el treball en equip. “Generalment, en
els equips mixtes els nois aporten inquietud
i empenta i les noies control, saber fer i ordre
en les jugades, qualitats que sumades donen
qualitat a un equip”, assegura Cipriano. I afegeix: “Aquesta és una categoria molt potent i
per això és la que practiquem a les escoles”.

o la platja (cinc contra cinc) de forma rectangular. En els dos extrems del camp es troben
les zones de gol i l’objectiu és portar el disc
a aquestes zones mitjançant passades (ja
que no està permès córrer amb el disc a la
mà) sense que caigui a terra, evitant la intercepció de la passada per part de l’equip contrari. S’aconsegueix un punt cada vegada que
l’equip d’atac completa una passada dins de
la zona de marca de l’equip defensor. A continuació s’inicia un nou punt.

ELS ORÍGENS
Els seus orígens es remunten a l’àmbit universitari nord-americà dels 60, aleshores es
jugava a les gespes dels campus. A principis
dels 80 es va introduir a Europa i a Espanya
es va començar a jugar a mitjans dels anys
90. Actualment hi ha més de quinze equips,
350 jugadors repartits per tot l’Estat i diversos campionats en marxa. I és que encara que
l’honestedat i el saber fer són dos dels principals valors de l’Ultimate, aquells que el practiquen adverteixen que cap d’ells està renyit
amb la competitivitat. 

COM ES JUGA
Una altra avantatge d’aquest esport: els
petits es poden introduir fàcilment al joc
perquè és senzill. Bàsicament, es juga amb
un disc en un camp de gespa (set contra set)

Més informació a:
http://ultimatecatalunya.org/
ultimatecatalunya/
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Tendències

Els patinets avui es disputen l’espai amb les bicicletes, els cicletes o els hoovervoards.

Els patinets elèctrics
Els patinets elèctrics han ocupat els
carrers de les grans ciutats. Són sostenibles i adequats per a les persones amb dificultats per caminar,
però també un perill per al vianant.
Judith Vives

Assegurances
amb valor
afegit
C/ DEL PARC, 46.
083202 MATARÓ
T. 937571739

www.assegurancesfeliu.cat

Només cal sortir al carrer i fer una ullada per
veure com en els darrers mesos ha canviat el
paisatge urbà. I és que els patinets elèctrics,
entre d’altres vehicles individuals, han literalment ocupat els carrers. Es calcula que en el
darrer any s’ha triplicat la presència d’aquest
tipus de vehicles, que s’han sumat a les bicicletes i bicicletes elèctriques.
L’amenaça mediambiental i el canvi climàtic
ens obligarà tard o d’hora a prendre mesures, també pel que fa a la mobilitat a les ciutats. El nombre de vehicles és desmesurat i
cal avançar cap a nous models de mobilitat
més sostenible. Bicicletes, patinets elèctrics,
cicletes (aquestes rodes úniques) o els hoovervoards semblen alternatives interessants
i relativament assequibles.
Així sembla que ho han entès la gran quantitat d’usuaris que ja han apostat per aquest
tipus de mitjans. Van començar els més joves
i atrevits a circular amb patinets i ara ja són
homes de negocis, pares i mares que porten
els fills a l’escola i tota mena de gent. Fins

i tot les persones més grans i amb dificultat per caminar comencen a veure els avantatges dels patinets elèctrics, que els ajuden
a moure’s pels carrers de forma autònoma i
sostenible.
En els casos dels vehicles elèctrics, ens
trobem davant una opció sostenible i no contaminant, ja que aquest tipus de patinets
o bicicletes no emeten els gasos perjudicials pel medi ambient. En el cas de bicicletes
o patinets tradicionals, a més de ser sostenibles, ens ajuden a fer esport i mantenir-nos
en forma al mateix temps que cuidem el planeta.
Però no tot són flors i violes amb l’arribada
d’aquests vehicles individuals. La seva proliferació provoca força conflictes entre conductors de cotxes, vianants i usuaris del
carril bici, que han vist com aquests espais
també es massifiquen amb tota una gran
varietat de vehicles que, en ocasions, poden
anar a elevada velocitat. Algunes ciutats com
Barcelona o Madrid han començat a regular l’ús dels patinets elèctrics però tot i això,
sempre que les administracions reaccionen
tard davant un fenomen que sembla que ha
arribat per quedar-se.
Cal celebrar, per tant, que tinguem un horitzó
d’una mobilitat més sostenible però esperar que l’ús d’aquests vehicles es reguli i s’endreci perquè la convivència als carrers sigui
igualment sostenible i pacífica. 
Judith Vives és periodista / @judithvives
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Sèries
LATERCERA

El cicle armamentístic
Moltes causen provoquen les diferents realitats existents de violència armada al món, però, sobretot,
el pervers negoci de les armes, el
negoci de la mort.
Xavier Garí

En caure el Mur de Berlín, una certa corrent
historiogràfica va pronosticar “la fi de la
Història”, entenent que amb l’acabament de la
Guerra Freda acabarien totes les guerres. Res
més lluny de la realitat: sembla com si hagin
començat de nou totes les guerres. Tot i així,
ja durant la Guerra Freda començaren els conflictes bèl·lics perifèrics, situats fora de les
grans fronteres i dels camps de batalla habituals. Amb la superació del colonialisme vingué
el neocolonialisme, i l’imperialisme segurament no s’ha superat mai sinó que, a vegades, segons com es miri, pot haver renascut
en allò que vam acabar per anomenar “globalització”. Sembla que s’hagi globalitzat tot,
també els conflictes arreu, però no la dignitat i l’humanitarisme. Les lluites de poder
segueixen ben vives; la gestió econòmica és
una eina brutal per a pressionar, sotmetre i
apoderar-se encara més. Però no podem oblidar el “braç armat” tant de la política internacional com de l’economia mundial; és el
que ningú s’atreveix a acusar de terrorisme
però que ben bé és el que fa i fomenta: em

refereixo a l’armamentisme del que participen molts estats i moltes economies. Aquest
concepte engloba tot el que té relació amb
el món de l’armament: la investigació sobre
noves armes, la indústria de les armes, el
comerç de les armes, l’aprenentatge en l’ús
de les armes (el servei militar), el monopoli de
les armes (els exèrcits o grups paramilitars
tolerats) i l’aplicació de l’estratègia militar en
un context de batalla (les guerres). Les diferents realitats existents de violència armada
al món són causades, en bona part, per les
desigualtats, les relacions injustes de poder,
el domini dels recursos i el controls sobre
els mercats, però també una causa fonamental és el que s’ha anomenat com “Cicle
Armamentístic”. Aquest engloba el pervers
negoci de les armes que és –siguem clars- el
negoci de la mort.
A Catalunya, el prestigiós Centre d’Estudis
per la Pau J.M.Delàs (www.centredelas.org) ha
analitzat, investigat i difós durant anys, amb
una qualitat i rigor extraordinaris, aquesta
perversió en què Espanya participa directament, essent un dels primers països al món
en lucrar-se a costa de la sang d’innocents. La
conseqüència més desastrosa és la proliferació de conflictes violents, l’expansió del terrorisme, l’augment i dispersió d’emigrants i
refugiats que sovint moren durant la fugida,
o els deixem morir cruelment a alta mar. Un
dia no podrem suportar reconèixer als nostres fills i nets tota aquesta perversió. 
Xavier Garí és professor de la facultat d’Humanitat d’UIC-Barcelona / @XavierGari
VISUAL OMELETTE

Dones
al poder
Rafael Navarro

L’oceà de sèries i plataformes és tan expansiu que sovint correm el risc que algunes
grans obres passin de puntetes en mig d’altres opcions molt més promocionades,
però menys interessants. La sensació que
no arribem a veure tot el que val la pena
és cada cop més gran, i aquesta sèrie n’és
una bona prova. The marvelous Mrs. Maisel
(Amazon Prime) ja va destacar als Globus
d’Or de principis d’any i va impressionar als
últims Emmy, enduent-se els premis més
importants: millor comèdia de l’any, millor
guió, millor direcció, millor actriu principal
(Rachel Brosnahan) i millor actriu de repartiment (Alex Bornstein). Hi ha moltes raons
per no deixar passar aquesta sèrie. La principal i més terrenal és, possiblement, que és
molt divertida: humor intel·ligent, mordaç,
directe, molt ben escrit i molt ben interpretat per un planter d’actors i actrius que són
capaços de generar una il·lusió coral malgrat que la protagonista principal, Mrs.
Maisel, és l’epicentre de l’acció. Una altra
raó per enganxar-se és l’acurat retrat d’una
època (Nova York dels 50), tant a nivell visual
com moral. La sèrie juga obertament a parodiar les comèdies lleugeres d’aquella época,
de manera que podríem esperar que Doris
Day o Dean Martin apareguessin en escena
en qualsevol moment. I, finalment, però
no menys important, per un valor cabdal
que impregna cada capítol: el feminisme.
La lluita d’una dona moderna en una època
antiga s’ha explicat fins la sacietat, i les
sèries que cerquen anar a favor de l’apoderament de la dona són moltes… però aquesta
sèrie ho fa des del moll de l’ós, amb convenciment, amb sarcasme i amb una desinhibició
absoluta. Visca Mrs. Maisel! 
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El parc, un lloc
on distreure’s

Homenatge
a Manuel
de Pedrolo
MARIA

Raquel Gámez

Els parcs són llocs de socialització, d’aprenenatge, de millora i de valoració del temps.

Jordi Alcàsser

Cada nucli de població, per petit que sigui,
té un parc. Amb gronxadors, tobogan i castell amb cordes i passarel·les. Pels pares és
un lloc per xerrar, asseure’s al banc i amb un
ull posat al fill, conversar de la vida. És un lloc
genial, un invent irreemplaçable, és gratuït i
alguns tenen fonts. D’altra banda, és cert, que
no han evolucionat gaire. Potser abans eren
més de ferro i ara s’han anat transformant en
fusta, més amè. Recordo el rovell dels gronxadors, que jo en deia “colúmpius”. El rovell
que indicava que es podia trencar en qualsevol moment i que l’usuari acabaria assegut a
terra i normalment amb el cul moll, perquè
sota el seient sol haver-hi, abans i ara, una
bassa, fruit del gratar amb els peus. A molts
nens els ha passat i s’han partit un llavi o una
cella. Però bé, si no vas nafrat vol dir que no
jugues. Genolls pelats, tiretes aquí i allà són
un bon signe que aquell nen gaudeix jugant. Ai
d’aquell que sempre va enclenxinat i polit com
una patena! Els nens i les nenes s’han de tacar,
estripar els pantalons i han de portar el cabell
esperrucat!
A vegades els diumenges a la tarda són terribles. Ens entra un avorriment atroç i les màquines ja no ens satisfan encara que insistim
canviant, per exemple, de la consola a la tau-

leta o al mòbil. És el moment d’atrevir-se i anar
al parc més proper. Potser no tindrà la última
actualització del programari o la millor maquinària. Potser tindrà un dels dos gronxadors trencats i potser haurem de fer una mica de cua.
Els parcs, sobretot, tenen vocació infantil. No
sé si us ha passat però hi ha nens que volen
repetir l’experiència sense fi, ja sigui movent
les cames al gronxador, una i altra vegada, o
pujar les escales del tobogan i baixar sense
parar. Com si practiquessin un esport, van evolucionant i acabaran per ser uns experts. Els
pares i mares, això sí, si són petits els haurem
de gronxar o els haurem d’ajudar a pujar al
tobogan i vigilar que no s’accidentin baixant
per la barra dels bombers.
A vegades, però, als progenitors ens sembla
que el que veuen i senten els petits té poc
a veure amb nosaltres. Que el balanceig del
gronxador és fenomenal i que el tobogan fa
unes pessigolles insuperables a la panxa. Que a
nosaltres ens avorreixi o ens maregi no vol dir
que a ells també! Els parcs són un lloc fenomenal per passar una estona distreta amb els fills,
un lloc per fer lligam amb altres pares i mares,
un espai per aparcar la velocitat i descansar, si
aconseguim que, malgrat el moviment a vegades inhumà del nostre segle, el vaivé del gronxador del nostre fill ens acabi per relaxar. 
Jordi Alcàsser és psicòleg i psicoanalista /
@jordialcasser / www.jordialcasser.com

Prologat per la comissària de l’Any Pedrolo,
Anna Maria Villalonga, ens arriba aquesta
reedició de Tants interlocutors a Bassera, un
dels cent vint títols que va signar l’autor. La
novel·la que publica Llibres del Delicte, coincidint amb el seu cinquè aniversari, és un
homenatge a l’autor alhora que tota una sorpresa. Pedrolo ens segueix captivant amb
cada llibre, però potser amb aquest encara
més perquè es tracta d’un text molt peculiar, amb força diàlegs que ben bé podrien
configurar alguna escena d’una obra de
teatre. Joan Porta arriba a Bassera per esbrinar una incògnita que pul·lula per la seva
ment des que va trobar un retall del diari de
la seva mare. Pedrolo utilitza la intriga per
resoldre, a banda d’un assassinat i un possible rapte, un neguit existencial del protagonista. Un viatge al passat, una recerca de la
identitat, on anirà descrivint les vides dels
“interlocutors” a través dels quals intentarà
conèixer la veritat d’uns fets que van quedar
soterrats. La lectura, força àgil a causa del
magnífic ús verbal, anirà aprofundint en la
personalitat dels veïns d’aquest poble. I
en especial, en la d’una jove que farà de
rèplica a l’investigador casual i amb qui
mantindrà profundes converses sobre la
insatisfacció personal, el dolor, l’autodestrucció i la culpa. Una interessant lectura
que ens permetrà acostar-nos als convencionalismes, als secrets i a les vergonyes
de la societat de l’època. 
PEDROLO, MANUEL; Tants interlocutors a Bassera. Editorial
Llibres del Delicte. 290 pàgines

Valors

37

#periodigne

Valors

El periodisme
i el populisme

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

En base una escena en una televisió sueca, el periodista es pregunta: El periodisme ha de plantar
cara al populisme? Ha de fer difusió
d’aquest missatge si és legal?
David Casals

El que havia de ser un debat entre els candidats a les eleccions sueques a la televisió
pública es va acabar convertint en una reflexió sobre quin ha de ser el compromís de la
professió periodística amb la democràcia. El
programa es va emetre a principis de setembre, dies abans de les eleccions, i durant un
dels seus torns de paraula, el candidat de
Demòcrates de Suècia, una formació euroescèptica, xenòfoba i populista, va aprofitar
l’ocasió per fer arribar el seu discurs més dur
als espectadors. “Hem de preguntar-nos: Per
què és tan difícil per aquestes persones aconseguir un lloc de feina?”, digué el líder de la
formació, Jimmie Åkesson, en al·lusió als immigrants. Tot seguit, va respondre a la seva pregunta: “És perquè no són suecs. No encaixen
bé aquí i per això tenen dificultats”. Aquesta
afirmació va marcar un abans i un després en
l’emissió. La candidata centrista Annie Lööf,
li va etzibar: “Però què estàs dient?”, segons
informa Efe. Tot seguit va intervenir la presentadora, que per ordres de la direcció del programa, va condemnar les paraules del líder de
Demòcrates de Suècia, per ser una “generalització greu”. Un cop l’espai va finalitzar, la televisió pública sueca va tornar a rebutjar les
declaracions. El partit d’Åkesson va assegurar
que la televisió pública estava actuant contra
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ell de fora parcial. Va demanar una investigació
sobre l’objectivitat dels mitjans de comunicació
estatals, perquè segons ell, havia estat víctima
d’una actuació sense precedents, un escàndol.
“Queden menys de dos dies perquè tanquin les
urnes i la televisió pública elegeix implicar-se en
el debat rebutjant el punt de vista d’un líder polític”, afirmà. El partit digué que exigiria a la televisió sueca una disculpa, però aquesta s’hi va negar
i es va mantenir ferma en la seva decisió. La directora del debat va explicar que ella mateixa havia
ordenat a la presentadora del programa que
qüestionés les paraules d’Åkesson, ja que un dels
articles de l’estatut que regula els mitjans públics
prohibeix explícitament la difusió d’expressions
que senyalin o estigmatitzin a algun col·lectiu
social. De nou, es produeix un debat entorn quin
ha de ser el compromís de la professió periodística amb la democràcia, i quin ha de ser el paper
dels redactors: si limitar-se a fer-se ressò de les
declaracions que vagin fent els líders polítics, o
bé si les han de contextualitzar i fins i tot senyalar si diuen mentides, atempten contra la convivència o apel·len a incomplir el marc legislatiu
vigent. Aquest debat no es fa només a Suècia. Als
Estats Units, on el president Trump manté una
croada contra els mitjans de comunicació que
qüestionen les seves polítiques, moltes empreses periodístiques estan apostant per ressaltar
quines de les seves argumentacions i declaracions són directament mentida o bé posar de manifest les seves contradiccions. Segons diuen, si
s’anul·la qualsevol forma de fiscalitzar el governants, el periodisme perd la seva funció, i d’aquí
la decisió de la directora del debat electoral,
encara que fos polèmica i que servís de munició
al candidat populista, que es va tornar a presentar com a víctima dels poders preestablerts. 
David Casals és periodista / @informatiu

En el proper número: El comerç
Quan comprem, d’alguna manera també ens expressem. No és el mateix si decidim comprar en
un centre comercial que si ho fem en el centre històric d’una ciutat, en una botiga de comerç
just o si ho fem per internet, com cada sembla que és més comú. Tot això també té conseqüències claríssimes en l’urbanisme, en la configuració de les ciutats. Les ciutat són tal com les coneixem perquè històricament han estat zona de comerç, els mercats sempre han estat punt de trobada. De fet, allò que donava categoria a un poble o ciutat era tenir o no mercat. En motiu de la
celebració cada cop més gran del Black Friday (23 de novembre), Valors dedica el proper número
a parlar dels valors del comerç. 
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Els vostres comentaris seran benvinguts a
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dades de contacte.
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El conte d’Ignasi Carsí

La cua del gat
Les campanes havien tocat les dotze del migdia feia
pocs minuts, però, tot i ser tan tard, la Maria estava
asseguda a la butaca amb la camisa de dormir. Feia poc
que s’havia aixecat i ni tan sols havia esmorzat. L’esforç
de llevar-se i anar ﬁns al menjador ja l’esgotava. No era
a causa d’una malaltia somàtica, estava cansada psicològicament. La mort del marit i del ﬁll gran en pocs
mesos de diferència l’havien deixat en un estat entre el
ser i el no ser tot el dia.
La primera visita que tenia era la del gat. Esquerp quan
volia fer-se veure, però afectuós, com tots, quan necessitava una carícia. La cua del felí va acaronar les cames
de la Maria, fent-la sortir d’aquell estat en el qual
mirava pel balcó, però no veia res: ni les golfes de les
cases del poble, ni les teulades cobertes de neu. Com si
fos l’efecte d’un interruptor, va començar a moure’s i
va reomplir la menjadora al gat.
Lentament el dia anava posant-se en marxa. Va prendre la medicació que li corresponia a aquella hora, o
no, tant li feia, ja que en anar a dormir, a la matinada,
se l’hauria pres tota. A través del got d’aigua va veure
les begònies tombades pel pes de la neu. Quina tristor,
unes ﬂors tan boniques i aixafades per la neu, també
tan bonica. Sense res més a l’estómac, va deixar-se
caure de nou a la butaca, posant-se una manta per
damunt les cames. No és que tingués fred, però aquella
manteta que havia fet la seva mare li donava més escalfor que qualsevol calefacció.
A la mà tenia el mòbil, esperant que el ﬁll petit, que
vivia a l’estranger, li enviés el primer missatge dels
molts que es bescanviaven cada dia. Eren les dues,
res a l’estómac, la mirada perduda i el mòbil aferrat.
Van trucar a la porta i, costosament, va obrir-la. Era el
Miquel, un veí que tenia cura d’ella perquè la sabia vul-

nerable. Li portava brou acabat de fer i alguna cosa de
tall. Als pobles encara es conservava el costum d’estar tots
atents. Si algú no veia un veí en un parell de dies, s’encenia
l’alarma i no cessava ﬁns que estava localitzat sa i estalvi, o,
en cas contrari, s’avisava urgències ràpidament.
Si havia nevat, aquest vigilar i ser vigilat alhora s’accentuava, tothom havia de poder sortir de casa, tothom
havia de tenir menjar i calefacció, encara que només
fos llenya per al foc. Aquest era el valor del poble on
vivia la Maria. El Miquel a més a més de portar-li
alguna cosa per dinar, perquè sabia que ella no faria
res, vigilava que tot estigués correcte a la casa i després, asseient-se en una cadira enfront d’ella, parlaven una mica de tot. Arreglaven el món de la política,
s’esgarrifaven de les notícies de guerres, terratrèmols
o inundacions que hi havia arreu, i acabaven posant-se
al dia amb les xafarderies del poble. El Miquel sempre
tenia una estona per estar amb ella, i ella se sentia a
gust rebent la companyia. Els últims mesos ja començava a parlar tímidament de la mort. Mentre parlaven,
el noi li preparava el brou i el tall que la Maria després
anava menjant distreta, sense adonar-se’n.
En acabar, el Miquel havia aconseguit que la Maria
mengés, que se sentís acompanyada i que estigués distreta dels seus pensaments obsessius. Li encenia la televisió perquè seguís entretinguda una estona més, ﬁns
que el toc de la cua del gat fos, altre cop, l’únic que la
traslladés a la realitat.
En els moments de lucidesa, la Maria ho agraïa molt,
encara que no sabia com tornar-ho. De fet, no calia,
era un costum que avui en dia encara es conserva als
pobles. Regalar companyia. 
Ignasi Carsí és escriptor
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