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Filosofia al Batxillerat i
cultura religiosa per tothom?

E

l sistema educatiu espanyol podria recuperar l’obligatorietat de cursar l’assignatura de Filosofia i Història de la Filosofia en el conjunt del Batxillerat
després que el 2013 la reforma de la llei educativa
vigent, la LOMCE, promoguda pel Partit Popular, arraconés aquestes matèries a només el primer any d’aquest
cicle. Ho acaba d’aprovar el Congrés dels Diputats amb el vot
a favor dels quatre principals partits, inclòs el PP, que admet
que es va equivocar en aquell moment. En un comunicat emès
fa pocs dies, el Ministeri d’Educació va anunciar que aquesta
modificació es presentaria al Consell de Ministres en els propers mesos de cara a la seva aprovació i posterior tramitació parlamentària. El govern espanyol enllaça aquesta iniciativa amb
l’obligatorietat d’estudiar també continguts d’ètica en un curs
de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) per determinar.
La portaveu del govern espanyol i ministra d’Educació, Isabel
Celaá, va emmarcar així la decisió: “La filosofia ajuda als alumnes a pensar, a reflexionar, a crear una consciència crítica, a
instal·lar-se conscientment en el temps i en l’espai”. L’assignatura ha d’ajudar els alumnes, “que creeixen immersos en un món
ple d’informació, en una societat hiperconnectada, a desenvolupar un pensament crític que els permeti distingir allò important
d’allò accessori i els fonaments del món en què vivim”. Serà veritat que la filosofia està de moda?
D’altra banda, a Catalunya, el conseller d’Educació Josep Bargalló ha recuperat una proposta provinent del seu mandat en
l’època del tripartit: redefinir l’habitual disjuntiva a les escoles
públiques entre religió i ètica fent que tots els alumnes cursin
-junts- cultura religiosa. És bo que en una societat multicultural
com la catalana tots els alumnes coneguin uns mínims de totes
les religions, des del punt de vista de la cultura religiosa. Sembla
més audaç posar en valor l’impacte de les religions en la cultura
que no pas mantenir una dicotomia que no ha acabat mai de funcionar. I fer-ho de totes les religions presents a casa nostra, no
només del catolicisme. Especialment de l’Islam, perquè necessitem millorar el nostre coneixement especialment d’aquesta darrera fe. Ens hi va la convivència. .
Dues propostes interessants que caldria desenvolupar amb el
màxim consens de manera que, quan hi hagi un canvi de govern
en cadascuna d’aquestes institucions, hagin adquirit un assentament que impedeixi que decaiguin. 
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Entrevista: Llibertat d’expressió a Guinea Equatorial

“Qui posa barreres
a la llibertat d’expressió
és que està boig”
Ramón Esono, il·lustrador
Aquest dibuixant de Guinea Equatorial va ser condemnat a presó al seu país per haver
denunciat la manca de drets humans i haver fet sàtira política contra el dictador Obiang,
des de fa quaranta anys al poder d’aquest estat centreafricà, excolònia espanyola.
Laura Cera

de plasmar-lo. Els cal·lígrafs també són
dibuixants. El dibuix ho és tot.

Ramón Esono, nascut a Nkoa-Nen
Yebekuan (1917), localitat situada a la
regió continental de Guinea Equatorial,
va descobrir des de ben petit que tenia
habilitat pel dibuix i com aquest podia
ser una gran arma per expressar les
injustícies d’aquest món. Al llarg de la
seva trajectòria, Esono ha rebut diversos guardons. El darrer ha estat el Premi
al Coratge 2017 de la xarxa Cartoonists
Rights Network International, un reconeixement a la seva valentia davant les
amenaces que pretenien retallar la seva
llibertat d’expressió.

Des de l’any 1979 Teodoro Obiang és president de Guinea Equatorial, el país on
vostè va néixer. Com viuen els guineans
que no formen part de l’òrbita del poder?
Per l’extensió del país, aproximadament
28.000 quilòmetres quadrats, i pel número
d’habitants (1,2 milions), som un país relativament petit. I per això es diu que no hi
ha classes socials, però no és cert. Quan
certes persones arriben al poder, l’apliquen amb despotisme i falta de respecte
perquè no entenen que estan barrejats
literalment amb l’anomenada classe baixa
de la societat. Però qui és la classe baixa
a Guinea? Aquells que pateixen les conseqüències de la corrupció, el gran càncer de
la societat de Guinea Equatorial.

El seu nom de guerra com a dibuixant és
Jamón y Queso. Per què?
Quan treballava pel Centre Cultural
Francès tenia un cap, Pascal Lefrançois,
que, com la majoria dels francesos, no pronunciava correctament el so de la lletra
erra. I, en comptes de Ramón, tota l’estona
em deia “Jamón”. Fins que, un dia que
em va veure amb el meu fill, ens va saludar com a “Jamón y queso”. I en aquell
moment em va semblar un bon homenatge mantenir el nom com a pseudònim.
Què representa per a vostè el dibuix?
El dibuix és la meva vida. Amb el dibuix
puc explicar tot allò que no puc explicar
amb les paraules. Si ens hi fixem bé, fins i
tot la lletra ‘a’ és un dibuix. Per expressar
aquest so, o qualsevol altre, també hem

Obiang porta quaranta anys al poder.
Esperen algun suport internacional per
acabar amb aquesta dictadura?
Els guineans sempre han defensat “una
transició a l’espanyola” –“a l’africana” vol
dir violenta i conflictiva i això és el que
volem evitar–. Els governs internacionals potser també només donarien suport
a aquesta via, perquè darrera d’aquests
estats hi ha empreses internacionals,
amb grans interessos a l’Àfrica. Ara bé, els
presidents “negrers” dels continent són
experts en usar els suports institucionals
externs de què disposen. A Guinea hi ha
ambaixades de molts països, però fan la
vista grossa respecte el que passa al país.

Concretament Espanya, quina responsabilitat té en la realitat guineana?
Espanya, i no ho dic amb ressentiment en
relació als dos-cents anys de colonització, ha de començar a ser responsable dels
seus actes. Insisteixo, la principal opció
dels guineans per canviar la seva situació
és “una transició a l’espanyola”. Però si ara
ens fixem en Espanya, tampoc creiem que
estigui fent bé les coses a nivell intern.
I mentre Obiang sigui oficialment president de la República de Guinea Equatorial,
les relacions amb Espanya sempre seran
cordials, bones, institucionals. Són relacions que es van formar en l’època colonial i
avui es mantenen.
Tenint en compte que en aquests
moments es parla d’una “Primavera africana”, aquesta possibilitat de transició la
veu a curt, a mitjà o a llarg termini?
Les xarxes socials irrompen en un moment
que Obiang ja porta molt anys en el poder
i , per tant, ara es veuen possibilitats de
canvi. Però no podem oblidar que cal assumir una responsabilitat en aquest tipus
de canvi. També podria ser que Obiang (76
anys) morís en el poder i en aquest cas parlaríem d’un canvi de mans. Una possibilitat
que no es pot descartar.
L’any 2017, després de viure a Paraguai i a
El Salvador, vostè va tornar a Guinea per
renovar el passaport i va ser detingut i
empresonat al centre Black Beach, considerada “la pitjor presó d’Àfrica”. De què
se l’acusava, exactament? Per què creu
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En el cap de...
Teodoro Obiang
que va anar a la presó?
Es va fer una farsa de judici on se’m va
acusar de falsificació i blanqueig de diners.
Qui hi ha darrera de la seva detenció?
Segons les nostres investigacions, l’ordre
la dona algú directe de la família del president amb suficient poder a les institucions
d’alt nivell. En tot moment és obvi que la
detenció està basada en el meus dibuixos i
que les acusacions de blanqueig i falsificació són una parafernàlia.
Vostè és autor de La pesadilla de Obi, un
llibre sobre el dia que Obiang, un dictador amb una vida de luxe i marcada per la
tirania, es desperta convertit en una persona comuna. I d’aquesta forma retrata
la misèria que hi ha a Guinea i que poc té
a veure amb l’aprofitament dels recursos econòmics de què disposa el país. Poc
devia agradar aquest llibre al règim...
La meva activitat és pública. I la millor

“Mentre Obiang sigui
oficialment president, les
relacions amb Espanya
sempre seran cordials”
“L’humor és la darrera
baula de l’ésser humà,
hauria d’estar present
a la vida de tothom”

forma que tinc per explicar les coses que
passen al món i al meu país, perquè afortunadament sóc lliure per fer-ho, és dibuixant. La única cosa que faig a la vida
és dibuixar. I, evidentment, a Guinea
Equatorial em coneixen per la meva obra.
Finalment, el gener del 2018, quan el cas
es va internacionalitzar, la fiscalia va retirar els càrrecs.
Vaig tenir el suport de la meva família,
suport internacional, de diversos partits
polítics... i gràcies a tots aquests suports
l’infern es va acabar. Jo estava a la presó
per un delicte que no havia comès, per
això la campanya que es va generar va significar molt per a mi. Segueixdo donant les
gràcies a tothom.
La llibertat d’expressió té límits?
No, n’estic convençut. Tinc clar que parlant
o dibuixant es pot fer tot. Qui posi barreres
a la llibertat d’expressió, ja sigui a través
de la paraula o del dibuix, és que està boig.
Quina importància té el sentit de l’humor
en la defensa dels drets humans?
El sentit de l’humor fa que dos nens de
Palestina, de Sudan del Sud o d’Eritrea,
en una cantonada, en un moment de
repòs, encara puguin somriure per un vell
acudit. L’humor és la darrera baula de l’ésser humà. L’humor és poder somriure i riure’s d’un mateix, el darrer moment de relax
de l’ànima abans que esclati la bomba.
L’humor ha d’estar present a la vida de
tothom. 
twitter

Ramón Esono va estar a la presó de Black Beach de setembre del 2017 a març del 2018.

Joan Salicrú

Em dic Teodoro Obiang, vaig
néixer el 1942 i des de 1979 sóc el
president de Guinea Equatorial,
antiga colònia espanyola, que va
deixar de ser-ho el 1968.
El nostre no és un sistema democràtic com l’entenen vostès. És una
democràcia a la guineana, modelada a partir de les nostres possibilitats, de la nostra gent. Com no
pot ser d’una altra manera, perquè
nosaltres hem d’anar fent el nostre
camí. El nostre poble encara no
està preparat per la democràcia.
No és una qüestió de tractar-los
com nens; si vostès vinguessin aquí
i es posessin al meu lloc, probablement faríem el mateix.
Vostès, els occidentals, tot ho
veuen molt fàcil. Sempre estan disposats a donar lliçons. De política,
d’economia, d’ètica, de governar...
i mirin, crec que ja és hora que
deixin de fer-ho. Perquè vostès
tampoc són tant sants, tampoc fan
tan bé les coses, tampoc són tan
pulcres. A Espanya no fa un any
que tenen uns polítics a la presó
per haver posat unes urnes? Si tan
demòcrates són, perquè no van
deixar que fessin la seva votació? Ja
ho diu la dita: qui presum, fa fum!
O en castellà, “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”.
Sí, hem d’avançar, però nosaltres
anirem fent a la nostra manera.
És veritat que precisament sovint
parlem de fer una tradició a l’espanyola, perquè si la féssim “a l’africana” implicaria morts i ferits en
grans quantitats. És per això que
em mantinc en el poder. Des de fa
molts anys, sí, però anys en què he
donat estabilitat al meu país. Aviat
arribarà el moment de cedir el
poder al meu fill, en Teodorín, però
vull fer-ho quan sigui el moment.
Que només coneix Déu. 

5

6

Novembre de 2018

Passant revista

Termòmetre de Valors

Les piulades del mes
Sheila Ruiz Cabarga
@Sheila_Ruiz

“Mai canviaràs las teva vida, fins que
canviïs els teus hàbits... #reflexions”

Isamel Serrano🎗
@SerranoIsmael

“Casado diu: cal tornar a la llei
d’avortament de 1985, no tocar Franco i
que comparteix valors amb Vox. Però els
nostàlgics som els cantautors”

Acord al Congrés perquè la Filosofia torni a
ser obligatòria com abans de la Lomce
Els grups del PP, del PSOE, de Podem i de Ciutadans han aprovat aquest
octubre una proposició no de llei en la comissió d’Educació del Congrés
dels Diputats que reforça la presència de l’assignatura de Filosofia en els instituts. La intenció dels partits és que l’Ètica torni a impartir-se a quart de
Secundària amb caràcter obligatori, i a segon de batxillerat torni la Història de
la Filosofia. La Filosofia va sortir molt mal parada de la reforma del currículum
que va establir la LOMCE, més coneguda com a llei Wert, que es va aprovar el
2013. Ara, però, sembla que fins i tot el PP, autor d’aquells polèmics canvis, està
disposat a recuperar la història del pensament en l’educació obligatòria.

L’ultradretà Jair Bolsonaro,
nou president del Brasil

Pedro Sánchez manté la venda
d’armes a l’Aràbia Saudita

El candidat del Partit Social
Liberal serà el màxim mandatari carioca en haver obtingut el 55,13
per cent dels vots contra el candidat
del Partit dels Treballadors. Bolsonaro
ha exhibit actituds racistes, masclistes, classistes, violentes i homòfobes.

El president del Govern espanyol,
Pedro Sánchez, manté la venda
d’armes a l’Aràbia Saudita perquè la seva
cancel·lació hauria suposat la suspensió
de la construcció de cinc corbetes a les
drassanes de Navantia a Cadis.

Austràlia demana perdó als
supervivents d’abusos sexuals
Acte de constricció del govern australià que ha demanat perdó en
nom de la nació a milers de víctimes
d’abusos sexuals mentre estaven sota
institucions públiques. El primer ministre, Scott Morrison, ha fet autocrítica.
“Com a nació hem fallat, hem abandonat
[les víctimes] i ens n’hem d’avergonyir”.

El Congrés aprova el dret a vot
per a cent mil discapacitats
El Congrés dels Diputats ha aprovat la reforma de la LOREG per
retornar el dret a vot a prop de cent
mil discapacitats de l’estat que l’havien perdut fruit de decisions judicials
de declaració d’incapacitat. Tots ells ja
podran votar a les properes eleccions.

El Suprem revisarà la sentència
de les hipoteques
Ni 24 hores ha durat la decisió del
Tribunal Suprem sobre l’obligació
dels bancs a pagar l’impost de les hipoteques. L’alt tribunal ha anunciat que revisarà aquesta decisió. Mentrestant les
operacions hipotecàries estan congelades. La banca sempre guanya?

Josep Maria Ganyet
@ganyet

“Internet és com l’hort: sempre hi ha
alguna cosa per fer”

Gregorio Luri
@GregorioLuri

“L’inculte és aquell que passa per la vida
sense escoltar una altra veu que la seva”

Valors comparats

17.000

euros va cobrar ‘Chabelita’, filla de Isabel
Pantoja, per una entrevista de dues hores
el dissabte 27 d’octubre al programa
‘Sábado Deluxe’ (Telecinco), xifra molt
inferior als 40.000 euros rebuts el 2016 .

735,9

euros és l’actual Salari Mínim
Interprofessional. El Govern espanyol, després d’acordar-ho amb Podemos, ha anunciat
la intenció d’apujar-lo fins els 900 euros el
2019, notícia que ha generat debat mediàtic.
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Peter Norman
heroi per accident
L’atleta que va compartir l’històric podi dels 200 metres als
Jocs de Mèxic amb Tommie Smith i John Carlos va patir un
calvari en tornar al seu país.
Ramon Radó

La fascinació humana per les xifres
rodones ha fet reaparèixer el nom de
Peter Norman. Els cinquanta anys dels
Jocs Olímpics de Mèxic han retornat
les imatges d’un jove blanc, més aviat
baixet, al podi dels dos-cents metres
llisos. Amb ell hi havia Tommie Smith
i John Carlos, amb els punys alçats en
senyal de protesta per la segregació
racial als Estats Units.
El jove blanc era Peter Norman, un
professor d’Educació Física australià
que havia començat a córrer d’adolescent. Era aprenent de carnisser, però el
seu pare va manllevar unes vambes per
entrenar-lo i el va convertir en atleta
olímpic. Smith i Carlos eren dos dels
millors atletes del món i tothom donava
per fet que un d’ells s’enduria la medalla
d’or. Però ningú comptava que Norman
també fos allà. De fet, va passar-se bona
part de la cursa en sisè lloc, però al final
va remuntar i va acabar en segona posició. A l’ombra de la història, Norman va
jugar un paper clau perquè la foto fos
una realitat. Entre el final de la cursa i

l’entrega de medalles, Smith i Carlos van
explicar-li què volien fer. Al podi, es descalçarien, lluirien una insígnia del Projecte Olímpic per als Drets Humans, es
posarien guants negres i farien la salutació
del “black power”.
Ell no només hi va estar d’acord, sinó
que va demanar si tenien una insígnia
també per a ell. I va ser Norman qui, quan
Carlos va adonar-se que s’havia deixat els
seus guants a la vila, va proposar que compartissin el parell de guants de Smith, un a
la mà dreta i l’altre a la mà esquerra. “No
va aixecar el puny, però va donar un cop
de mà”, va resumir-ho Smith. Quan va
començar l’himne es va fer el silenci absolut. I després van venir els xiulets, els crits
i els insults racistes...
Els dos atletes negres van ser expulsats
de l’equip olímpic i retornats als Estats
Units. Norman es va poder quedar als Jocs,
però el seu calvari particular va començar
quan va tornar al seu país. Van rebre crítiques per haver-se posicionat en contra
del racisme i van convidar-lo a rectificar
en diverses ocasions, tot i que ell sempre
s’hi va negar.
Quatre anys després, no el van convocar per als Jocs de Munic tot i haver fet

A l’ombra de la història,
Norman va jugar un paper
clau perquè la foto fos
una realitat
la marca necessària diverses vegades.
Va deixar la competició, va caure en la
depressió i l’alcoholisme. L’any 2000,
en la cerimònia inaugural dels Jocs de
Sidney, es va convidar a desfilar tots els
medallistes australians. Tots menys un:
ell. Norman va morir l’any 2006 d’un
atac de cor. Sis anys més tard, el Parlament australià va aprovar una declaració en què es disculpava amb Norman i
lloava el seu coratge en aquell podi dels
Jocs de Mèxic. 
Ramon Radó és periodista / @ramon_rado

El valor de la paraula

“Tornar a avorrirnos és l’última
aventura possible”
Franco Berardi, filòsof
El diario.es, 16 d’octubre de 2018

Redacció

El filòsof Franco Berardi, a Fenomenología del fin, analitza la “mutació antropològica” –concepte de Pier Paolo Pasolini–
dels nostres dies, és a dir, l’impacte de les
tecnologies digitals sobre la nostra percepció i sensibilitat. En aquesta entrevista
parla sobre diversos temes que aborda en el
llibre, però sobretot denuncia que “els éssers
humans estem perdent la capacitat de parlar
amb altres éssers humans” i que la relació
entre humans s’ha convertit en “una relació

sense cortesia, sense aquest tipus de saviesa
especial que és el desxiframent de l’ambigüitat en condicions d’empatia”. Però aquesta,
segons Berardi, no és la única capacitat que
perdem, la crítica avui ja no existeix, la qual
cosa explica l’augment dels populismes i de la
política “memètica”, feta de ‘memes’. I, preguntat pel futur, respon: “El problema actual
és que totes les respostes del passat no funcionen perquè el context relacional ha canviat.
(....) Tornar a l’avorriment com a teràpia de
l’angoixa em sembla que és una manera possible d’enfrontar el problema, l’última aventura possible”. 
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La màquina d’escriure

Les lliçons d’Irlanda del Nord
Joan Salicrú

Aquest 2018 es compleixen vint anys de
la firma dels Acords d’Stormont, que van
posar fil a l’agulla a la normalització política a Irlanda del Nord després dels anys
dels troubles. Recordo d’aquell pacte haver
entès que, precisament, un acord ho és
en la mesura que el puguin firmar tots els
actors d’un conflicte encara que no satisfaci
plenament a cap. De fet, aquell acord era
totalment contradictori en si mateix: satisfeia als catòlics proirlandesos perquè de facto
obria la porta a exercir el dret a l’autodeterminació, als unionistes britànics perquè
mantenia l’status quo per les properes dècades, al govern irlandès perquè instituïa institucions comunes entre el Nord i el Sud de
l’illa insinuant una futura reunificació i al
govern britànic perquè, en traslladar l’autogovern als propis irlandesos els permetia treure’s de sobre l’etiqueta de “repressors” que des de feia tres dècades se’ls havia
penjat a l’esquena.
D’aquell acord també en vam aprendre que
en els conflictes d’arrel identitària, ètnica o
religiosa no hi ha “una solució definitiva”,
que s’allargui en el temps, permanent. Són,
simplement, arranjaments. “Arreglos”, en
deia Jesús Eguiguren, dirigent socialista
basc que va teoritzar sobre les sortides al
conflicte en diversos llibres, a banda d’in-

En quin món vivim

La nova dreta
Francesc Raventós

L’any 2014 es va fundar VOX, que ara ha
reunit deu mil persones a Madrid. Els eixos
del seu ideari són els usuals en la majoria de
partits de l’extrema dreta europea: s’apropien del concepte nació i pàtria per impulsar l’ultranacionalisme, la xenofòbia, el
racisme i l’antieuropeisme, afegint-hi conceptes específics d’Espanya com tornar a
fer gran l’ “Espanya Nacional”, defensar la
unitat davant del separatisme, suprimir l’estat de les autonomies, lluitar contra la invasió islamista, deportar els immigrants il·legals,

racócatalà.cat

Ara, quan el Brexit posa en
dubte una de les conquestes
dels Acords d’Stormont, tots
els actors posen el crit al cel
tentar-los posar en pràctica com a negociador del govern espanyol. Però uns arranjaments han permès que durant vint anys
hi hagi hagut absència de violència entre
les bandes terroristes enfrontades, un notable progrés econòmic gràcies a l’arribada
del turisme i també una certa normalització política. Dic “certa” perquè ara mateix,
des de fa un any, Irlanda del Nord té el seu
autogovern suspès –ha passat diversos cops,
res de nou– arran d’un conflicte entre les
dues formacions que van guanyar les darreres eleccions (per cert, com ha recor-

derogar les lleis d’avortament, la violència de
gènere, el matrimoni gai i enaltir la dictadura
franquista. Una de les causes del creixement
de l’extrema dreta és el fet que la globalització i les mesures per sortir de la crisi han creat
molts “perdedors” i molta desigualtat, generant un ampli malestar de les classes mitjanes i
populars contra l’stablishment i el sistema neoliberal. L’extrema dreta s’està radicalitzant i per
fer penetrar la seva ideologia s’inventa bocs
emissaris com la UE o els immigrants.
Per frenar la seva influència, el progressisme ha de dissenyar una narrativa, seriosa i viable, i proposar un nou model de
societat que en l’àmbit local impulsi el
creixement econòmic sostenible, creï
ocupació no precària, garanteixi els serveis públics essencials i millori les condicions de vida per tots i, en l’àmbit global,

dat Albert Branchadell, de fet “quan hi ha
govern autònom, a Irlanda del Nord governen junts unionistes i independentistes”).
Londres va suspendre l’autogovern perquè
el principal partit “protestant” i el principal
partit “catòlic”, obligats pels acords d’Stormont a governar en coalició, no es posen
d’acord per formar un nou executiu arran
de l’acusació del Sinn Féin d’un presumpte
cas de corrupció de la candidata protestant
a primera ministra. No és, doncs, un conflicte que tingui res a veure amb les identitats. També això és un avenç.
L’acord de pau –ambigu i contradictori– ha
funcionat i ara, quan el Brexit posa en perill
la lliure circulació entre Irlanda i Irlanda de
Nord convertit en un dels pilars de l’acord
de pau, tots els actors sobre el terreny reclamen el manteniment de l’status quo, perquè
tothom s’ha acostumat a aquest equilibri.
Equilibri precari, però equilibri.
També a Catalunya, en un moment o altre,
haurà de prevaldre aquesta lògica. No en el
sentit que a mig termini constitucionalistes i
independentistes governin junts però sí que
més aviat que tard caldrà posar-se d’acord
en quatre coses essencials per tal de tirar
endavant com a país. Nosaltres també necessitem un “arranjament” entre nosaltres que
ens permeti anar tirant. A banda de buscar
algun tipus d’acord amb el govern central;
que una cosa no treu l’altra. 
Joan Salicrú és periodista / @joansalicru

arribi a acords internacionals per corregir les desigualtats, controlar el sector
financer, garantir els drets civils i laborals, protegir el medi ambient i defensar
els drets humans i millori la distribució
de la riquesa. Cal recuperar la supremacia
de la política sobre l’economia. S’ha d’explicar als ciutadans que l’adversari no és el
foraster, sinó la classe dominant, l’oligarquia
financera universal i la seva apropiació dels
beneficis. Ara ens juguem molt. Ens trobem
al mig d’una confrontació entre dos models
de valors i principis totalment antagònics.
Cal mobilitzar els ciutadans per defensar que
només amb la democràcia i un model econòmic obert amb sensibilitat social i curós amb
el medi ambient, ens permetrà viure en una
societat solidària de progrés i benestar. 
Francesc Raventós és economista / @raventosf
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La mentida, la falsedat
i Umberto Eco

Més gent
expulsada de
l’habitatge

Joan Catà

Quan vaig estudiar periodisme a la Universitat Autònoma, a Bellaterra, hi havia una
assignatura optativa temuda pels estudiants:
Introducció a la Semiòtica. No sé si sabré
resumir-ho en dues ratlles però podríem dir
que la semiòtica és la ciència que estudia
els sistemes de comunicació dels humans
i pren els signes com a base per a la seva
comprensió. Era un os dur de rosegar però
ideal, deien, per a futurs periodistes. Un tal
Umberto Eco (1932 -2016) era el seu apòstol amb dos textos envitricollats (Apocalípticos e Integrados i Tratado de Semiótica General).
Santa innocència! Vaig suar tinta xinesa
per treure-me-la. Feliçment aprovada la llicenciatura, quan vaig saber que Eco havia
escrit una novel·la policíaca ambientada
a l’Edat Mitjana que era més llarga que un
dia sense pa i que contenia fragments en
llatí sense traduir, em vaig dir que –per molt
bones crítiques que tingués– no em deixaria
enganyar de nou. Al final, però, vaig adquirir El nom de la rosa. L’he llegit més d’un cop
i, com tots els altres encara el tinc a casa.
Ara acabo de llegir A hombros de gigantes,
un recull inèdit de dissertacions per al festival La Milanesiana. Reflexions personals
d’aquest intel·lectual italià l’obra del qual
és imprescindible per entendre la cultura,
la història i el pensament contemporani.
Parla, entre moltes altres coses, de la mentida, un dels temes més debatuts de la filosofia del llenguatge, de l’ètica i també de les
ciències polítiques. Una qüestió de la més
estricta actualitat tant en el camp de la política com en el del periodisme.
Distingeix Eco entre dir falsedats i
mentir. Cita el cas de Ptolomeu, quan va
assegurar que el Sol girava al voltant de la
Terra, per assegurar que era una falsedat
però no una mentida. Mentir -sustenta- és
dir el contrari del que es creu que passa i
Ptolomeu creia de bona fe que era el Sol el
que es movia. En canvi, si hipotèticament
hagués volgut infiltrar-se en una secta dels
que defensaven d’amagat que la Terra era la
que girava al voltant del Sol i hagués abjurat
del que pensava, hauria dit la veritat però

hauria mentit per afirmar el contrari del
que creia. No es tracta d’un joc de paraules.
La reflexió d’Eco és profunda. Dir una falsedat -conclou- té a veure amb la noció de
veritat, mentir és un problema ètic o moral.
Es pot ser, per tant, un mentider independentment que es digui o no la veritat.
Ara bé, s’ha de dir sempre la veritat?
L’erudit italià confronta Sant Agustí que
propugna que no es pot mentir mai, que ni
per salvar una vida humana es pot acceptar una mentida piadosa, i Maquiavel que,
molt més enllà de la mentida diplomàtica,
proclama que el príncep prudent no pot ser
presoner de la paraula donada, que “no s’ha
d’allunyar de fer el bé, si és possible, però
RTVE

La veritat i la mentida.
El Bé i el Mal. Un dilema
antic, una discussió
actual
sabent entrar en el mal, si és necessari”. Eco
subratlla que en la mentida “concorre no
només la consciència de dir el que es considera fals sinó també la voluntat de fer mal”.
La lliçó d’un savi. La veritat i la mentida.
El Bé i el Mal. Un dilema antic, una discussió actual. En aquests temps de xarxes socials plenes de mentiders compulsius moguts
per interessos inconfessables i de falsedats
autentificade s a base de mil i una repeticions, ja no sé si sobren santagustins o falten
maquiavels. No vull ser apocalíptic però els
signes que emeten especialment les xarxes
socials són inquietants. I els temps demanen serenor i valentia a la política i també al
periodisme. Llegir Eco, qui m’ho havia de
dir, ens hi pot ajudar. 
Joan Catà és periodista / @Joan_Cata
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Consol Prados

El capital no té escrúpols. La cartera
d’habitatges en mans de bancs i tenidors
a Catalunya està en el punt de mira dels
fons d’inversió d’arreu. La pressió del
Banc Central Europeu perquè les entitats financeres sanegin els seus actius –
que provoca una venda massiva a preus
baixos– i l’augment de la demanda de
pisos de lloguer en són algunes de les
raons. Tres qüestions al respecte. L’increment dels preus del lloguer expulsa més
gent de casa i continuarà així si no canvia
la tendència. Els salaris tan sols han augmentat un 0,1 per cent respecte l’any
passat. En canvi el lloguer ho ha fet en un
deu, un quinze o un trenta per cent. Les
rendes més baixes, com sempre, tenen
més risc d’exclusió. Ja no són només els
aturats els que tenen dificultats, també
treballadors amb salaris i condicions laborals precàries, els joves i les famílies monomarentals. Per altra banda, si l’allotjament
s’emporta percentatges com el 40 o el 50
per cent dels ingressos, això té com conseqüència la privació material d’altres béns.
És la nostra pobresa. I, sobretot, urbana.
Aquest problema ve de lluny. No hi ha
hagut una política pública d’habitatge
continuada i estratègica. Per haver associat l’habitatge al sector de la construcció
com a motor econòmic –com a bé especulatiu– i no pas com a dret subjectiu. És
un problema que s’agreuja amb la bombolla immobiliària a partir de 1997 i amb la
crisi econòmica i financera de 2008. Quin
és el retorn social que ha tingut el rescat
de les entitats financeres? Cap. Milions de
recursos públics (de tothom) per tapar la
mala gestió, els abusos de poder i la falta
d’ètica. La cantarella de “hem viscut per
sobre de les nostres possibilitats” que
intenta col·lectivitzar les pèrdues però
no privatitza els beneficis. Ara, d’aquests
habitatges en diuen “actiu tòxic”. Però
cada vegada per més ciutadans aquest és
l’últim escalafó de la pobresa servera. 
Consol Prados és sociòloga /
consolprados
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Gran angular

Contravalors

Quant val
la Universitat?

Ni oblit
ni perdó,
segur?

Miquel Urmeneta

Les millors universitats del món són als
Estats Units d’Amèrica segons els rànquings.
Tot i això, allà els qui hi confien no arriben a
la meitat de la població adulta (48 per cent el
2018 segons Gallup) i la majoria pensen que
aquesta institució va pel mal camí (61 per
cent, segons Pew Research Center). Què és
el que falla? Ha traït els seus principis? En
realitat, els problemes són de caire més pràctic. Els retrets que susciten més consens són
l’elevat cost de les matrícules (84 per cent) i
la percepció que no proveeixen els estudiants amb les habilitats necessàries per tenir
èxit al món laboral (65 per cent). Tot i això,
altres enquestes diuen que les empreses sí
valoren els títols universitaris.
A Espanya la Universitat ha mantingut
un bon prestigi durant aquests anys de crisi,
on la confiança en moltes institucions ha
baixat força. Alguns analistes pensen que és
possible que les retallades hagin ajudat. El
fet que algunes es colin entre les 200 primeres del món també ha pogut crear simpatia (i, a Catalunya, que la Universitat de Barcelona hagi estat durant anys la primera de
les universitats de l’Estat). És curiós aquest
contrast amb Estats Units pel que fa al rati
satisfacció-qualitat (segurament la diferència de preus juga un paper important).
En aquest context, han tingut lloc les
acusacions creuades entre líders polítics espanyols arran de màsters no cursats,
primer; i, després, per possibles tesis doctorals plagiades. L’impacte d’aquests casos
sobre la imatge d’aquesta institució encara
està per veure. Ara bé, tot i que el seu prestigi quedi tocat, els efectes poden ser beneficiosos: potser estem pitjor que no ens
pensem. Entre d’altres, aquests episodis
han fet palès dues coses. D’una banda, que
algunes universitats es presten a pràctiques
fraudulentes que els sistemes de control no
són capaços de detectar. I, d’altra banda,
que tenir un títol universitari dona prestigi, serveix per a embellir un currículum.
Aquest segon punt és comú a sistemes tant
diferents com l’americà i l’espanyol. Potser
semblen conclusions massa òbvies.

No obstant, això és el que em sembla
més rellevant: que es doni per descomptat
que la Universitat serveix per preparar pel
viatge al món laboral o, si més no, per expedir el passaport. Res més? Fer ciutadans crítics, amb sentit cívic i cultes? Aquesta servitud de la Universitat respecte del mercat
és realment molt recent en termes històrics. A Anglaterra fins a principis del segle
XX el model d’Universitat era una comunitat on tant els professors com els alumnes
estaven compromesos a millorar personalment i a fer créixer el tresor de cultura de
la seva societat.
Actualment tot el sistema està orienUB

Prioritzar l’èxit individual
entès des del punt de vista
financer té un preu que hem
pagat com a societat
tat en una altra direcció: certificar empleats productius. És el que els ciutadans i les
empreses demanen, és el que els rànquings
valoren i, finalment, és el que les universitats donen (algunes amb més rigor, altres
amb menys). En aquest sentit, crec que
la crisi de la Universitat té molt a veure
amb la desorientació que al meu entendre pateixen les nostres societats. Mentre
ens queixem dels efectes de la crisi econòmica -i hi tenim tot el dret- alimentem la mateixa lògica que els va produir.
Prioritzar l’èxit individual entès des del
punt de vista financer té un preu que hem
hagut de pagar com a societat. I el preu ha
estat -penso- molt alt: el bé, la veritat i la
bellesa. 
Miquel Urmeneta és periodista i professor
universitari / @miquel_urmeneta

Xavier Manté

Aquesta frase, sempre que l’he vist en
una pancarta o en una paret, m’ha produït desassossec i rebuig. No és el meu
lema. No va amb la meva llista íntima de
valors positius. Recordo que, de petit,
quan entre els germans ens barallàvem,
la mare ens deia: “Nois, prou de baralles,
deixeu-ho i demaneu-vos perdó”. Ja de
més gran els exemples i les frases cèlebres
dels grans líders noviolents m’afermaren
el gran valor del perdó. Jesús, en ser preguntat quantes vegades havíem de perdonar a l’adversari, va contestar que l’havíem
de perdonar setanta vegades set. Gandhi
va dir que lluitar contra el mal fent mal no
ajuda ningú i que si no perdonàvem i aplicàvem allò del Levític –ull per ull– aviat
a la societat acabaríem tots cecs. Mandela, després de passar 27 anys a la presó
en situacions inhumanes, es va presentar a les primeres eleccions on els negres
podien votar, les va guanyar i es va convertir en el president de Sud-àfrica. En les
hores de presó havia madurat el seu full
de ruta noviolent per arribar a una societat d’iguals i sense més lluites entre blancs
i negres. Per televisió va avisar que només
hi havia un camí: “Fer la pau amb l’enemic, perdonar-lo i convertir-lo amb company. Això costa i només els valents són
capaços de fer-ho perquè no tenen por
del perdó i saben que els portarà la pau.
Jo ja he perdonat aquells que durant 27
anys m’han tingut tancat a la presó, m’han
humiliat i torturat i ara els demano que
vostès també ho facin”. Va ser capaç de
convèncer els seus germans negres que
aleshores l’enemic no eren els blancs que
els havien tiranitzat, sinó l’odi i el rancor
que portaven al cor. El que no podem és
oblidar. Els fets reals i passats conformen
la història amb tot el conjunt de victòries
i derrotes, misèries i fortunes, encerts i
errors que s’han viscut. El perdó només
pot arribar quan una vegada les dues parts
hagin arribat a entendre aquests fets històrics i s’hagi impartit justícia. 
Xavier Manté és enginyer
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Generem solucions

Amb dorsal

Competències
docents

Bolsonaro
entra en joc
al Brasil

Xavier Serra

“Només avaluant els alumnes es pot saber
si s’ha après allò que s’ha ensenyat” (Eurydice, 2012). Sembla clar, però se’n farien
creus de quanta gent no ho sap i es dedica a
la feina educativa sense fer cap control. Avui
–si volem una educació global i competencial– ens calen eines d’avaluació que traspassin les fronteres entre assignatures i que
arribin a l’àmbit digital, d’emprenedoria, de
coneixement compartit, etc. Una novetat
visible d’aquest curs, a l’ensenyament secundari, és que cal passar d’una avaluació numèrica a una anumèrica o qualitativa. En llibre
Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact
on Learning, John Hattie analitza l’ “eficàcia educativa”. Enmig de força conclusions,
n’hi ha una que m’ha sorprès: allò que més
impacta en l’aprenentatge d’un alumne és
l’autoavaluació, o sigui, les seves expectatives i experiència personal de millora. Hattie
accepta el constructivisme, i també l’ús de
l’avaluació “formativa” (regulació del procés
mentre es fa), -al final- qui millora és aquell
que “és conscient que vol millorar”. Perfeccionar l’educació no ho aconseguiran mai
els qui només treballen a despatxos governamentals o a Facultats de Pedagogia,
com tampoc els polítics que “dissenyen”
canvis estructurals. Ho aconseguirem els
docents de primera línia, pensant i fent. El
gran secret de l’eficàcia educativa està en
el professorat i ni tan sols en els seus èxits
de màrqueting (com escolanova21.cat)
sinó en aconseguir que cada un dels alumnes desenvolupi llurs competències: és un
tema de persones, de centrar la tasca en
treure el millor de cadascú. En educació,
els professionals es formem no per aconseguir que l’alumnat sigui “com nosaltres” sinó
per a què assoleixin allò màxim que cadascú
pugui i vulgui ser. Sovint seran millors que els
seus mestres. És un repte apassionant, vinculat a la personalització i a l’ús de la llibertat.
Un dels grans problemes de l’avaluació educativa consisteix en la divergència
entre el que vol el docent i el que pensa
l’alumne: jo ja estic una mica cansat d’haver de dir a Filosofia de primer de Bat-

xillerat, que no els posaré la nota pel fet
que tinguin una llibreta molt ben escrita,
amb colors... que això ho avaluaven potser
a l’ESO, però que ara m’hauran de resoldre un examen més formal i seriós –competencial, sí–, i que la llibreta només és un
eina per ordenar de les idees. Per tant, quin
és avui el problema?: Cal entendre quines
són les accions avaluatives més eficaces i que
augmenten les competències bàsiques i les
transversals (segons el document Eurydice
ja esmentat). Quan s’analitzen moltes dades
surten conclusions interessants, que potser
sovint no valorem suficientment. Segons
Hattie serien molt rellevants les “expecta-

Per aconseguir alumnes
molt competents, també
podem valorar la creativitat
i l’autonomia
tives” de l’alumne, elaborar un programa
constructivista (fet sobre els coneixements
previs) i la resposta eficaç del docent a les
seves intervencions, així com també la credibilitat del professor; en canvi, tenen menys
rellevància aspectes com la claredat comunicativa del docent, el debat a l’aula, l’avaluació
“formativa” o els microensenyaments (moltes
activitats aïllades). Per aconseguir alumnes molt competents, també podem valorar
la creativitat, l’autonomia i la transferència
que sigui capaç de fer cada estudiant. Però
sempre hi ha una cosa clara, i doble: cal avaluar i cal avaluar bé. I la pregunta final és: els
docents avaluem per competències als alumnes!, però qui avalua en competències a l’avaluador? I al pedagog de torn? Aprovarien? 

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

Jair Bolsonaro és ja un fenomen a Brasil.
De personatge marginal i quasi anònim,
el polític d’ultradreta s’ha fet un nom
arreu i promet seguir ocupant portades.
A mesura que els resultats electorals l’han
acompanyat l’hemeroteca ha anat traient fum amb sortides de to de tota mena.
Racista, masclista, homòfob i nostàlgic del
règim militar que gestionà el seu país. Tot
sense amagar-se’n. Bolsonaro encarna la
versió sud-americana d’una deriva mundial: l’ascens dels populismes. Fins i tot
se’l dibuixa com “el Trump del Sud”. Els
temps permetrà saber si les comparacions
s’han acomplert o, fins i tot, superat.
Com sempre, l’esport també serveix
per fer d’altaveu i la campanya brasilera per a les eleccions presidencials
no n’ha sigut cap excepció. A Brasil,
on no es permet omplir els carrers amb
propaganda electoral, les xarxes socials n’han ocupat l’espai i molts dels
seus astres esportius s’han posicionat. El més sorprenent és que jugadors
negres o mestissos, com Rivaldo, Cafú
o Ronaldinho, li han donat suport. Cal
recordar que Bolsonaro afirma que els
negres “no serveixen ni per a procrear”
entre altres consideracions poc decoroses. L’excampió de Formula I, Emerson
Fitipaldi, ha sigut dels qui més costat li
han fet. El pilot, avui retirat i resident
als EUA, ha fet diverses visites al polític i n’ha penjat imatges a la xarxa. En
els seus missatges Fitipaldi fa èmfasi
en un futur millor pel país i en la lluita
contra el crim. De respostes contràries
n’hi ha hagut, com la de l’exjugador de
l’Olympique de Lió Juninho Pernambucano, qui ha acusat Bolsonaro de feixista. “Nosaltres venim de sota de tot
i no ens podem passar de bàndol”, ha
reiterat.
Bolsonaro ha remogut la política i
fins i tot l’oasi de l’esport d’elit. Caldrà
pensar en ell quan algú digui que els
esportistes no s’interessen per a res. 

Manel Bosch és periodista
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Cartes creuades

Capacitar-nos per
fer un món millor
De: Jordi Cussó
Per: Cinto Amat
CC: 	Revista Valors
Assumpte: Professionals
Data: 20 d’octubre de 2018

Benvolgut Cinto
Ahir, tot sopant, una persona ens llegia
una notícia de la premsa que l’havia sorprès i indignat: “En una setmana moren
76 nadons a República Dominicana”. Com
pots intuir aquesta és una dada de moltes
que explicarien la injusta situació de la
sanitat d’aquest país. No vull entrar a discutir sobre el sistema sanitari de República
Dominicana perquè no en sóc cap especialista. Però sí em ressonava el que tu comparties a la teva darrera carta: “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 desigualtat, per ser diferent, per deixar de ser ordinari, allunyat
de les persones més o menys normals. Ser
un més no té cap valor”.
Perquè una de les causes del mal funcionament de la sanitat és l’actitud que tenen
alguns estudiants de medecina i, per tant,
molts metges, que han fet els seus estudis
tenint més en compte només el seu “amor
propi”. Ser metge en aquest país és un estatus que dona molts privilegis. La gent aspira
a tenir un reconeixement, a destacar, a estar

per damunt dels altres, cosa que també
es tradueix en un estatus econòmic superior. No tinc res en contra de què la gent es
guanyi bé la vida però sí en què el criteri del
metge o de qualsevol altre professió sigui
només “l’amor propi” i no posar-se al servei
de la societat; així difícilment podrem canviar el sistema sanitari (econòmic o social)
que hi hagi en aquest o a qualsevol altre país.
Amb criteris com aquest, Cinto, ni tan sols
podem aspirar a fer alguna cosa perquè les
coses funcionin millor.
És cert que aquesta manera de fer no és
la única que podem trobar en aquest país.
Hi ha gent que es regeix per altres criteris.
Arrel de llegir en grup aquesta notícia, una
persona present al sopar ens va explicar com
un metge, saltant-se tots els protocols establerts pel sistema, li va salvar la vida. Patia
una greu infecció i unes febres molts altes,
i els hospitals de la seva ciutat no la podien
atendre. L’exclusió social i la pobresa provoquen injustícies fragants. Aquella metgessa,
però, ho va saber resoldre, tot i el risc de
perdre la feina. No només la va guarir, sinó
que no va demanar cap compensació econòmica. Ella es va fer càrrec de les despeses de l’operació i de les medecines necessàries. Ella, amb la seva manera de fer, va
dignificar als éssers humans. I en el sopar ens
va fer millors a tots plegats i va donar una
classe magistral a la Universitat de la Vida.
Va ensenyar que ens hem de capacitar per
fer que aquest món sigui millor. Aquest són
els títols que desitjo per aquells que vulguin
dirigir algun dia qualsevol país.
Hem de ser solidaris i això implica lluitar contra tota forma d’indiferència, contra
aquesta tendència a separar-nos en petites
partícules, a creure’ns tan diferents i especials, i, al final, perdre la referència que
formem part d’un Tot. És a partir d’aquesta
consciència del jo social, lligat profundament als altres amb qui comparteixo el món

en el present, que l’ésser humà pot començar a transformar-lo. Transformar implica
aprendre coneixements, habilitats i actituds que, entre altres, promoguin la justícia
a diferents nivells, que fomentin valors com
el respecte mutu, la comprensió, la cooperació. Però també implica desaprendre tot allò
que fomenta l’individualisme, la competitivitat, la intolerància, l’opressió, l’exclusió.
Necessitem formar persones com aquesta
metgessa, que tinguin una actitud crítica
i empàtica davant les injustícies i davant
les problemàtiques que viuen altres éssers

Cal formar persones
que construeixin una
convivència positiva i no es
tanquin al seu petit món
Amb la seva manera de fer
va dignificar els humans
i va donar una classe a la
Universitat de la Vida
humans, que construeixin una convivència
positiva i no es tanquin al seu petit món i als
seus mers interessos.
Tot això m’ha fet adonar que podem
viure a contracor, fixant l’atenció solament
en les males notícies i criticant tot el que
ens indigna o podem fer una mirada a tot
allò de bo i de just que hi ha al món. Però
si vols viure la bondat i la justícia, hauràs de
fer l’esforç de sortir de tu mateix i del teu
entorn per anar a trobar-les, perquè aquestes, sovint, resten amagades, són anònimes i
gairebé invisibles. Això sí, quan les trobes, és
quan realment aprens a viure i et capacites
per transformar la realitat.
Una abraçada cordial. 
Jordi Cussó és capellà i economista

Passant revista

Valors

De: Cinto Amat
Per: Jordi Cussó
CC: 	Revista Valors
Assumpte: Professionals
Data: 29 d’octubre de 2018

Benvolgut Jordi
De la teva carta em quedo amb això:
“Lluitar contra tota forma d’indiferència,
contra aquesta tendència a separar-nos en
petites partícules, a creure’ns tan diferents
i especials, que perdem la referència que
formem part d’un Tot”. I veig que, sense
voler fer un joc de paraules, això de sentir-nos diferents i especials és justament el
que més ens predisposa a viure en la indiferència. És com si la salvaguarda de la
nostra individualitat només es pogués fer
efectiva mantenint una distància, un grau
d’indiferència cap als altres. Bauman, parlant de la ceguesa moral i la pèrdua de sensibilitat en la modernitat líquida, ens diu:
“S’han soscavat els fonaments de la solidaritat social i la responsabilitat comunitària, la idea de justícia social ha quedat
compromesa, la vergonya i la condemna
social vinculades a l’avarícia, la rapacitat i
el consum ostentós s’han esborrat, i aquestes actituds han estat reciclades i convertides en objectes d’admiració pública i culte
a les celebritats. Heus aquí l’impacte cultural de la revolta dels rics”. És a dir, que
des del punt de vista de la solidaritat hauríem passat a viure en una societat en què
s’haurien invertit els valors fonamentals i
hauríem reciclat el menyspreu de l’egolatria per l’admiració dels egòlatres. D’aquí
en sorgiria el culte a les celebritats.
Aquest mateix autor ens ha deixat en la
seva Ètica un finíssima descripció dels fonaments de l’actitud d’indiferència a partir de
l’experiència de la falta d’encontre, allò contrari a l’actitud de preocupació per l’altre.
Segons Bauman l’art de la manca d’encontre
que es practica a la nostra societat té aquestes característiques: relega l’altre a un segon
pla, l’estrany no rep cap assignació temàtica,
és una presència irrellevant; evita el contacte visual amb els estranys, els dirigeix un
escrutini disfressat d’indiferència amb corte-

sia, la conseqüència de la qual és la pèrdua
del rostre de l’altre i la impossibilitat d’adquirir-ne un de nou; impedeix que l’espai físic en
el que ens movem es converteixi en un espai
social amb regles de compromís i d’interacció; tolera la seva presència en el teló de fons,
però fent-ho paga tribut a la pròpia generositat i no als seus drets; i s’esforça per evitar
envers ells el risc de la simpatia.
Les faltes d’encontre són esdeveniments
sense història i sense conseqüències. Són
episodis, un mer accident que es pot obviar
sense que la història perdi continuïtat, tot i
que ningú no pot garantir que un dia es converteixin en causa d’esdeveniments posteriors. Les ciutats són llocs de no trobades, d’espais buits, àrees per creuar i no per
estar-s’hi. L’organització de l’espai urbà tendeix a segregar classes, grups ètnics, gèneres
o generacions. De tota manera, les ganes de
capacitar-nos per fer un món millor, de superar la indiferència i mirar de donar-li la volta
deixant constància del que pensem, del que
critiquem, del que volem, del que esperem,
en definitiva de tot el que ens passa i veiem al
nostre costat perquè aquest món no ens acaba
d’agradar, parteix sempre de les nostres limitacions. Es produeix sempre des d’un angle
molt reduït, des d’una perspectiva subjectiva

Sempre queden curtes les
expectatives de canviar el
món, però és el món el que
no para de canviar-nos
S’han invertit els valors,
hem reciclat el menyspreu
de l’egolatria per
l’admiració dels egòlatres

Jove dominicà a les proximitats d’un port de l’illa.
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i molt limitada. I és que sense simplificar el
que veiem i el que ens passa no ens podem
comunicar. El mateix fet d’escriure consisteix en deixar constància d’alguna cosa que
no pots eludir i al mateix temps sentir nostàlgia del que es perd mentre ho escrius. Justament per connotar aquesta limitació fonamental que afecta les formes de creació i de
comunicació parlem de la mort del subjecte,
del jo que només es fa sentir com un vague
substrat entremig de l’enrevessat món de sensacions i elaboracions que no pot ni pretén
dominar perquè queden fora del seu abast,
i fins de la seva comprensió, tan bon punt
surten del propi àmbit de creació i deixen
de pertànyer-li. Sempre es queden curtes
les nostres expectatives de canviar el món,
però hem d’admetre que és el món el que
no para de canviar-nos a nosaltres. George
Steiner senyala aquest desajust com una de
les raons de la tristesa del pensament inherent a la condició humana: “En general, l’anticipació, la fantasia i la imatge sobrepassen
la realització... Als desitjos satisfets hi segueix
una reveladora buidor, una tristesa de la sacietat. La famosa tristor post coitum i el desig del
cigarret després de l’orgasme són precisament
la mesura que s’estableix entre l’expectativa i
la substància, entre la imatge fabulada i el fet
empíric. L’eros humà està emparentat amb la
tristesa fins a la mort. Si els nostres processos de
pensament (i de comunicació, afegiria) fossin
menys urgents, menys gràfics, menys hipnòtics,
les desil·lusions constants, la massa gris de la
nàusea encastada al cor de l’ésser, ens deixaria
menys desarmats”. Per això deu ser important
mantenir un nivell de soledat, d’autoconsciència crítica, de distància respecte de les possibilitats reals d’un mateix, per completar-les amb
les dels altres i intentar així anar confegint la
disponibilitat per fer un món millor. 

Cinto Amat és advocat
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El comerç

“Potser no cal comprar tant
i cal comprar més bé. I ser
més conscients de què és
compra i d’on es compra i de
quines conseqüències tenen
les nostres decisions”

—Editorial

termòmetre
de qualitat
humana

C

ada desembre, en moltes cartes dirigides als Reis
Mags, entre videojocs i patinets, encara es demanen botiguetes. Il·lusió infantil que ha passat de
generació en generació. Molts de nosaltres vam
créixer jugant a vendre i a comprar. Llargues
tardes de lleure simulant que veníem fruites i verdures de plàstic a germans i parents i que aquests compraven amb
diners del Monopoly. Acció natural si tenim en compte que els
nostres avantpassats van comercialitzar durant segles arreu de la
Mediterrània, que avui el comerç és una de les principals activitats
d’aquest país –quasi un 20 per cent del PIB–, que gaudim d’una
oferta comercial de 103.000 establiments, i que comprar és un exercici quotidià. Pràcticament cada dia adquirim alguna cosa.
El comerç però no és exclusivament una activitat econòmica: les
seves afectacions són socials, culturals, urbanístiques.... Històricament les ciutats es creen on hi ha comerç: primer a la costa, on arribaven els productes marítims i després als punts de connexió de les
principals rutes comercials o als voltant de castells i monestirs, on
tenien lloc els mercats. El comerç, abans i ara, vertebra l’estructura
de les ciutats. Per tant, no podem considerar el comerç com un fred
intercanvi de productes. El comerç crea espais de convivència cara
a cara, xarxes socials, gesta intercanvis culturals, potencia la creativitat de les persones, promou el producte de proximitat, genera
relacions de suport i de solidaritat... en definitiva, mesura la qualitat humana d’una ciutat. Fins i tot una botiga segueix sent un punt
d’informació per excel·lència. I el botiguer –mot cada vegada més
en desús– és exemple de compromís, constància, amabilitat i servei.
El 23 de novembre se celebra el Black Friday, dia que els nordamericans inauguren la temporada consumista nadalenca. Un bon
moment per preguntar-nos: Quin model de comerç volem? Per
quin comerç apostem quan consumim? Què perdem com a comunitat i com a ciutadans quan baixa definitivament una persiana? El
comerç online i la proliferació de grans centres comercials ha provocat el tancament de botigues històriques i la remodelació comercial de molts centres urbans. A Estats Units i França ara comencen a adonar-se de l’error d’haver deixat desertitzar comercialment
el cor d’algunes ciutats. El moment és transcendent. Potser no cal
comprar tant i cal comprar més bé. I ser més conscients de què és
compra i d’on es compra i de quines conseqüències tenen les nostres decisions. El comerç ha deixat de ser un joc de nens. 

Valors

‘Dibuixant sobre el tema’ —Toni Batllori
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L’entrevista
Amadeu Barbany, botiguer

El propietari de les botigues Barbany Granollers i Dracs –Premi a la Iniciativa Empresarial
2017– defensa en aquesta entrevista els valors del petit comerç i recorda que el consum que
practiquem defineix el món que volem.

“el comerç Manté
els valors que la
societat perd”
SERGIO RUIZ

Monogràfic
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És dijous i Granollers bull d’activitat. El
mercat setmanal de roba, més de 400
parades, comparteix els principals carrers i places del centre de la ciutat amb
les botigues habituals –marques multinacionals i botigues històriques de la
ciutat–. Són, això sí, dos estils de comerç
molt diferents. Una relació poc habitual i
que ha costat d’aconseguir. Entre parades
de roba amuntegada i crits de venedors
ambulants localitzo Dracs, un establiment propietat d’Amadeu Barbany,
comerciant de tercera generació. Una
botiga única a la ciutat, perquè entre els
seus murs de maó només hi trobaràs productes de disseny, artesania i proximitat
que tinguin valor cultural, genuí, mediambiental, social i tradicional. Una aposta
arriscada però ferma.
Som conscients dels valors que expressem quan comprem alguna cosa?
En general, en aquest país, tenim poca
consciència de la repercussió que té el fet
de comprar. En altres zones geogràfiques,
com per exemple, al nord d’Europa, hi ha
una altra consciència. Aquests canvis de
mentalitat són lents. En els països mediterranis tenim altres valors, però en relació a ser respectuosos amb la comunitat i
amb el medi ambient... som els darrers de
la cua. A Espanya, el consum conscient
–gent que quan compra pregunta el lloc i
el procés de fabricació– només arriba al 3
per cent. En canvi, a Dinamarca, el consum
conscient és del quaranta per cent. Hem
de ser conscients que cada vegada que
consumim, encara que sigui a petita
escala, decidim quin món volem tenir.
Per què ens costa tant veure la importància del fet de comprar si pràcticament
cada dia comprem alguna cosa?
Precisament perquè ho fem de forma
quotidiana. Les dues-centes o tres-centes empreses que dirigeixen el món, avui
més que mai tenen les eines per influenciar-nos per tal que el consum cada cop
es concentri més en elles. Si ens hi fixem,
la majoria de la gent compra els mateixos productes als mateixos llocs. Abans,
aquestes grans empreses tenien la capacitat de produir i de comercialitzar, però ara,
per primera vegada en la història, també
poden influir directament en el comportament de les persones. Mai abans, la

Humanitat, a canvi de res, havia cedit la
seva informació a unes poques empreses.
Dit d’una altra manera, a nivell de consum,
mai abans havíem estat tan manipulats.
És la guerra de David contra Goliat.
Si preguntes a trenta persones on van
a comprar els mobles, tots pronunciaran la mateixa marca sueca. Si preguntes a on van a comprar la roba esportiva,
tots diran el mateix nom. Asseguren que
aquesta revolució és social, democràtica
i permet que els petits tinguin la capacitat de vendre a tot al món; però això és
mentida. Si no fas grans inversions en el
mercat online és matar mosques amb els
ulls tapats. També en la revolució digital
els comerços petits tenim les de perdre.
El poder ha passat de mans del consumidor a les grans empreses?
El poder el continuem tenint els consumidors, el problema és que no l’exercim.
Països com Dinamarca en són una demostració. Tenim el món que consumim i nosaltres en som responsables. Cada persona,
com a ésser lliure que és, hauria de comprar en funció dels seus valors, els que
siguin. Hem de prendre una decisió davant
de cada acció de consum. Aquesta és la
única manera, perquè el lliure mercat no
ajuda el comerç de proximitat, només fa
grans els més grans i fa desaparèixer els
més petits. L’esforç que els petits establiments hem de fer per sobreviure és titànic. El botiguer és una espècie en extinció.
Així de catastròfic?
Sí, però no crec pas que morim. Estic segur
que amb quaranta anys, a nivell global,
s’aprovaran normatives que limitaran el
poder de les grans empreses i repartiran
aquesta capacitat d’informació. Totes les
empreses tenim dret a fer ús de la informació que de forma anònima i gratuïta
els ciutadans estem facilitant. No pot ser
que només hi puguin accedir 25 empreses perquè tenen molts milions per comprar-la. Això és molt injust! I això serà un
ressorgir de les ciutats.
Vostè ha estat president de l’Associació
de Comerciants Gran Centre Granollers.
Per una ciutat què representa el comerç?
El comerç és vida, comunitat, convivència,
relació, mirades, acompanyament, conei-
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xença... Tots els valors que la societat està
perdent, el comerç els manté. Però, és
clar, el comerç també és economia. De fet,
és el gran invent de distribució de l’economia. En aquest moment, a Espanya,
500.000 empreses representen el vint per
cent del consum; la resta està en mans
d’unes poques marques. Si fos meitat i
meitat, l’economia seria més justa i això
només està a les nostres mans. El periodista Carles Capdevila deia: “Curiós aquest
país que es queixa quan tanca una petita
botiga, però ningú hi va a comprar mai”.
Si el consumidor no fa petites accions i no
és conscient del seu poder res canviarà. És
veritat que els sous són baixos i sovint cal
comprar a baix preu, però potser l’objectiu
hauria de ser comprar menys.
No és habitual trobar un botiguer que
promogui la reducció del consum...
Durant un temps a l’aparador vaig tenir

“El poder el continuem
tenint els consumidors,
el problema és que no
l’exercim”
“El comerç és vida,
comunitat, convivència,
relació, mirades,
acompanyament...”
l’eslògan: “Compra menys, compra bé”. I
alguns companys botiguers es van enfadar; però la reducció del consum beneficia
a tothom: a les persones, al medi ambient
i a les petites i les mitjanes empreses. Les
coses han de durar. Hem de fer productes
fora de moda, potser una mica més cars
que els que produeixen les grans empreses a Bangladesh, però més duradors. En
aquest sentit, els petits botiguers, amb els
anys i per a poder sobreviure, també ens
hem anat pervertint. Les coses s’han de
vendre al preu que valen i és evident que
no podem viure en una societat en què els
productes tenen obsolescència programada.
I quina és la solució?
Potenciar la comunitat. A Suïssa, per
exemple, tenen una màquina de rentar la
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roba, una màquina d’assecar i un congelador per cada cinc pisos. Això és diu convivència, relació... i això és la ciutat! Abans,
quan jo era petit, la gent es relacionava
amb els veïns del barri. Les dones sortien a
comprar amb sabatilles i rul·los. Després,
l’espai es va anar reduint: la plaça, el
carrer, la vorera, el replà de l’escala... I ara?
Segons els estudis, la gent només se sent
com a casa en dos espais: al cotxe i al sofà
amb el comandament de la televisió a la
mà. Es parla molt de la soledat, però avui,
la gent gran quan surt al carrer i mira a
dreta i a esquerra, ja no reconeix a cap
botiga. En aquest moment estem parlant
d’unes 150 multinacionals. Per tant, en cas
de necessitat, un veí on ha d’anar a demanar un favor?
S’han trencat les relacions de confiança.
Certament la confiança també és un valor
bàsic en el comerç. Abans una persona
podia comprar en una botiga i passar a
pagar més tard. En canvi, avui, quan vas a
comprar, ningú sap qui ets. Aquests valors
de relació eren molt bonics, però s’han
perdut.

Vostè regenta a Granollers una botiga de
roba fundada el 1895 pels seus avantpassats. Com es manté un llegat així?
Econòmicament és molt complicat,
perquè la pressió dels lloguers és molt
gran. Cada any que no llogues el local a
una multinacional estàs perdent molts
diners. Nosaltres érem un grup de dotze
botigues i ara només en queden tres. Des
del punt de vista humà, i malgrat la situació actual, avui encara som un país de
botiguers. Aquesta botiga, Dracs, també
és la demostració que els comerciants ens
queixem molt, però també actuem. Si fas
proves, trobes corriols.
De fet, vostè durant la crisi no va tirar la
tovallola i es va reconvertir. Ara a Dracs
només es venen productes amb valor cultural, genuí, mediambiental, social i tradicional. Això vol dir que la responsabilitat
del canvi no és exclusiu del consumidor...
Tots en som responsables. Els governs dels
països que permeten el treball infantil,
els governs d’aquí, les multinacionals que
van a aquests llocs perquè poden aplicar a
uns marges brutals, etc. És una cadena de

Un espai de reflexió dins una botiga de

despropòsits. Però, al final, també els consumidors que amb la compra d’aquests
productes donen la raó a tota la cadena.
Tots tenim responsabilitat.
Tenint en compte com ha canviat el sector
comercial els darrers anys, a part de llepar-se les ferides, ha faltat emprenedoria
en el sector?
Estem en un país amb molta voluntat d’esforç, creativitat i enginy. Això es veu sobretot en la gent jove que comença, però
manca ajuda en les inversions. Les coses
poden ser justes, poden ser socials, poden
tenir valors... però també han de ser viables econòmicament. L’administració
hauria d’apostar pels nous talents i per la
creativitat –la homogeneïtat no pot ser un
valor– i oferir més ajudes econòmiques. La

“Les coses poden ser justes,
socials i poden tenir valors,
però també han de ser
viables econòmicament”
“Cal homenatjar tots els
botiguers, perquè aixecar
la persiana cada matí és
una actitud heroica”
nostra funció és ser molt diferents, tenir
tots una màgia pròpia, però sentir-nos
part d’una comunitat.

Barbany Granollers, a diferència de Dracs,
és una botiga de roba de moda i complements, però tampoc del tot convencional, perquè una proposta d’aquest comerç
és l’anomenat Espai Tranquil (www.barbanygranollers.com/actividades/espaitranquil) que va obrir-se durant la crisi. Es
tracta d’un espai polivalent a l’interior de
la botiga, dedicat a aquelles persones inte-

ressades en aprendre i compartir. Aquest
espai és un lloc de trobada, coneixement i
cultura on s’ofereixen setmanalment activitats gratuïtes com xerrades, exposicions
i petits concerts. A l’Espai Tranquil també
s’hi duen a terme tasts de productes de la
terra, tallers i activitats diverses per promocionar artistes, emprenedors i productes de la comarca. 

En aquest moment, se’ls exigeix massa als
botiguers?
Sí. Jo avui homenatjaria tots els botiguers,
tinguin la botiga maca o lletja, perquè aixecar la persiana cada matí és una actitud
heroica. Els botiguers són persones que
han copsat la realitat d’un barri. L’altre dia,
als premis Porxada de Granollers van fer un
homenatge pòstum als establiments que
han tancat aquest any i feia feredat perquè
darrera de cada botiga hi ha una família i
unes persones que han actuat amb milers
de ciutadans. Quan baixa definitivament
una persiana la xarxa de relacions que s’ha
teixit des d’aquell punt es trenca definitivament. Ja no estem connectats com ho estàvem abans i en una botiga la connexió és
directa.
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SERGIO RUIZ

Un comerciant
amb valors
Amadeu Barbany és botiguer de quarta
generació i en aquest moment propietari de dos establiments de Granollers.
Per una banda Barbany Granollers (Carrer
d’Anselm Clavé, 44), una botiga de roba
multimarca fundada el 1895 que promou
el consum responsable i conscient. I,
per altra banda, Dracs (Carrer de Santa
Esperança, 7) una botiga que aposta per
productes amb valor cultural, genuí, mediambiental, social i tradicional sempre
que compleixin tres requisits tinguin disseny, qualitat i estiguin fets per empresaris de proximitat i que enguany ha rebut el
Premi a la Iniciativa Empresària 2017 que
atorga la Generalitat. Un nou model de
negoci que va emprendre després de tres
anys amb la persiana baixada i de rebutjar suculentes ofertes de multinacionals
per l’edifici. Barbany defensa un comerç
de proximitat en la seva vida professional i arreu. Va ser president de l’Associació
de Comerciants Gran Centre Granollers i
va coordinar la sectorial de comerç del Pla
Nacional de Valors. 
Amadeu Barbany a la botiga ‘Dracs’ de Granollers.

Aquesta és una batalla perduda?
Com a mínim comercialment cada cop
tendim a fer l’estructura més vertical i
piramidal i menys horitzontal, en xarxa.
Ara, fins i tot les grans marques s’han vist
afectades pel comerç online d’Amazon. No
podem situar les persones a dalt i a baix.
Els horaris són sacrificats...
Els meus avis tenien el menjador a la rebotiga i no tancaven ni al migdia. Va ser un
gran repte poder tancar els diumenges. I si
la botiga estava tancada, els clients tocaven el timbre. Ara, jo tinc una mica de personal, però aquest no és el cas de tots els
botiguers. Però insisteixo, això demostra
que si la ciutat és convivència, el comerç
és convivència cara a cara.
En aquest moment als Estats Units
i a França els grans centres comercials comencen a fer fallida i els centres

“Quan baixa definitivament
una persiana la xarxa de
relacions que s’ha teixit des
d’aquell punt es trenca”
“Un estudi assegura que
comprar al barri és deu
vegades més rendible per a
la comunitat”
urbans recuperen esperit comercial...
això és simptomàtic?
L’aposta ha de ser doble, productes de
qualitat i petit comerç. Els primers productes bio es van vendre en petites botigues de barri, ara ja es poden trobar en la
majoria de supermercats distribuïts per
grans empreses. Això és positiu –més persones són conscients de la importància

del menjar saludable–, però el negoci ja
ha passat en mans de les grans companyies. Cal comprar coses saludables, però
també apostar pel petit comerç. La xarxa
de valors, la xarxa emocional, la xarxa de
confiança... no la genera només el fet que
el producte sigui cultivat correctament,
sinó també la persona que gestiona l’espai de venda. Dit d’una altra manera, hem
de tenir en compte quina riquesa produeix a la comunitat cada compra. Un estudi
realitzat a Estats Units assegura que comprar al barri és deu vegades més rendible per a la comunitat. Cosa molt lògica
perquè d’aquesta forma els diners és
queden i circulen dins del mateix espai.
Les petites botigues tenim més de seixanta professionals o empreses de serveis
de la zona treballant per nosaltres al llarg
de l’any (fusters, lampistes...). En canvi, si
els diners van a una multinacionals, no
tornen.  MARIA COLL
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— Carles Carreras
El comerç està sotmès a unes dinàmiques entrecreuades
i, sovint, contradictòries dictaminades per les regles de
l’economia, que s’han d’acceptar.

El comerç
i la ciutat

L

es interrelacions entre
les ciutats i les activitats comercials són
denses i antigues. Tot i
que no tots els llocs de
mercat generaren ciutats, ni totes les ciutats
han estat centres de mercat, les necessitats de la subsistència dels ciutadans i de
les ciutadanes han originat sempre establiments de venda a la menuda, que requereixen els seus majoristes i els seus distribuïdors. Ja queden molts pocs exemples
de les cases de poble de pagesos i hortolans que obrien les seves portes oferint els
seus propis productes, com han anat desapareixent aquells sectors que ben significativament es denominaven de les pageses,
en molts de mercats urbans. Els enormes i
constants canvis en els hàbits alimentaris
de la població i les exigències de la distribució i de les normes d’higiene i salut, que
feren néixer els Mercabarna d’arreu, han
fet desaparèixer moltes de les formes de
venda directa a les ciutats, que es restringeixen, en el millor dels casos, al turisme
rural i als reclams de carretera o a fires
temporals, més o menys exòtiques. Avui
el comerç d’aliments frescos, s’ha homologat al de conserves i al dels altres productes tèxtils i d’equipament de la llar i de
tota la gamma creixent de productes de
consum. La distribució i les seves necessitats s’ha sobreimposat a les activitats de
venda. Aquesta dependència del transport
explica el predomini de la localització dels
establiments comercials en els llocs més
accessibles.

Així, autopistes, carreteres, estacions
i aeroports són llocs privilegiats per a la
instal·lació de botigues i serveis. Els centres de les ciutats, per contra, han estat els
grans perjudicats, tot i que l’accessibilitat
dels consumidors hi sigui molt més gran.
També el creixement constant i incontrolat dels preus del sòl dificulta la continuïtat de molts de negocis tradicionals i
nous. Algunes ciutats, tot i dir que aposten pel mal anomenat “comerç de proximitat”, en no regular els horaris i les àrees
de càrrega i descàrrega de mercaderies, no
fan sinó posar traves a la seva continuïtat.
Finalment, els canvis econòmics i socials (i
culturals i polítics aparellats) generen dinàmiques d’obsolescència dels negocis tradicionals i l’aparició de noves formes comercials (comerç ètnic o electrònic). Els canvis
demogràfics, que afecten a les estructures
familiars i el despoblament de moltes àrees
urbanes centrals, reblen el clau.
Els establiments comercials i de serveis,
oberts als consumidors, han estat tradicionalment llocs de socialització, de vegades
més utilitzats que els propis espais públics,
primer atacats pel tràfic, i ara degradats
per la manca d’objectius de la seva gestió.
Els bars i restaurants han estat a l’àrea
mediterrània veritables centres socials,
adaptats a les diferències de classe en les
tavernes i bodegues. En l’actualitat (sobretot després de la llei antitabac) aquests
espais privats han sortit al carrer ocupant
amb les terrasses, voravies i places, generant nous conflictes entre públic i privat.
On queden els valors en aquest garbuix
de dinàmiques entrecreuades i contradictò-

ries? Els establiments comercials fan ciutat,
animen els carrers, fins i tot els il·luminen i
vesteixen en temporades especials. La comparació d’un carrer comercial amb un carrer
sense botigues és aclaridora: carrers buit
dels centres que fan por, o carrers només
per anar en cotxe de les perifèries. Però, es
pot o es vol capgirar aquest procés? És possible conjuminar les condicions de vida de
les tranquil·les perifèries (ciutat jardí, baixes
densitats) amb una bona oferta de comerç i
de serveis (inclosa la seguretat)?
Inquietuds, doncs, pel que fa al plantejament del problema en general que orienta diferencialment la conductes de les
persones i les polítiques públiques. Però
inquietuds també pel que fa als plantejaments individuals, que veuen en els establiments comercials una part de la vida de
cada persona. La desaparició de l’escola

Els comerços fan ciutat,
animen els carrers, fins i tot
els il·luminen i vesteixen en
temporades especials
La desaparició de la botiga
on compràvem és vista com
una pèrdua de la pròpia
memòria i identitat
on estudiàrem, de la botiga on compràvem, de la perruqueria que freqüentàvem,
del bar on consumíem és vista com una
pèrdua de la pròpia memòria i d’identitat. No tan sols la desaparició, sinó la seva
transformació i modernització. Però els
canvis són inexorables. Han tancat cinemes, colmados i vídeoclubs; bancs i caixes.
Esglésies també. Com perdem els cabells
i criem panxa i artrosis múltiples. “Cada
dia perdem un llençol”, diu la dita, per
poc que ens agradi. L’evolució de les activitats comercials i dels serveis, que són un
negoci sotmès a les regles de l’economia
que no posen ni els comerciants ni els consumidors, segueix o avança l’evolució de
la ciutat en una dinàmica d’interrelacions
que són indestriables. Aquest és probablement el gran valor del comerç. 
Carles Carreras és professor emèrit de Geografia Humana de la UB
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— Francesc Leyva
El president de l’Associació de Concessionaris del Mercat de
Sants de Barcelona analitza els valors dels mercats, ànima de la
majoria de barris de les nostres ciutats.

des del mercat
municipal

P

er entendre la importància dels mercats dins
les ciutats caldria revisar
la història per saber què
signifiquen dins la nostra
cultura mediterrània.
Els mercats són un lloc
on la gent sempre s’hi ha trobat, on hi ha
hagut bescanvis, compres i vendes, sobretot de productes alimentaris.
Abans del segle XX a Sants –en aquell
moment un poble–, el mercat es feia a la
plaça d’Osca. Era un lloc on la gent podia
comprar, comunicar-se amb ciutadans de
diversos indrets i, a la vegada, es creava un
ambient molt favorable fent d’aquell espai
una zona comercial. Som mediterranis i
necessitem aquests inputs a la nostra vida,
aquell era un espai de relacions i d’intercanvi de cultura.
Actualment el mercat continua abastint
a la societat i des d’un punt de vista social li
ofereix una sèrie d’esdeveniments que fan
que el mercat no només sigui un eix comer-

cial, sinó que passi a ser també l’ànima d’un
barri. El nostre mercat és referent moltes
vegades d’actes que se celebren al barri i
seria molt agosarat dir que funciona com
una àgora, però per a mi, s’hi assembla.
Des d’un punt de vista comercial el valor
més important que té un mercat és la seva
oferta comercial. Jo faig sovint la següent
pregunta: “On prefereixes anar a comprar,
a un lloc on hi ha set peixateries o en un
establiment on només n’hi ha una?”. Jo trio
anar a un mercat, on n’hi ha set. El mercat
ofereix una oferta de molts establiments
que competeixen entre ells per oferir-te el
millor servei, qualitat i preu.
Respecte els paradistes, el nostre valor
és clar: caminar junts cap a la mateixa
direcció. Tots compartim uns objectius
comuns: que vingui gent al mercat, donar
un bon servei i la fidelització de clients.
Aquell que ve a comprar al mercat pot
triar entre els diversos paradistes en funció
de la seva necessitat psicològica, perquè la
compra també és psicologia. El fet que vagis

a una parada i t’ajudin amb una recepta o
et preguntin com estàs poden ser elements
condicionants d’on acabis comprant, i al
mercat hi trobes aquest tipus de situacions.
A nivell social, el valor humà del mercat és
el més important.
La relació “de tu a tu” que trobem als
mercats és imprescindible i nosaltres no
volem que es perdi aquesta forma tradicional de venda. En moltes ocasions els propis
paradistes som veïns i veïnes del barri i això
fa que no sigui només una relació comercial.
Si coneixes la persona la pots aconsellar. I
això sempre va a favor del client.
Durant els més de cinquanta anys que fa
que sóc peixater al mercat de Sants he vist
que els valors que es mostren des del mercat
s’han reforçat. Això ha estat gràcies a l’evolució que han anat fet els mercats a nivell
de modernització, especialització de productes i avenços tecnològics. Ara disposem
d’unes instal·lacions, maquinària i controls
que ens permeten una qualitat i conservació màxima dels productes.
Aquest fet també afavoreix que cada cop
més des del mercat duem a terme diverses
mesures de sostenibilitat com per exemple el reciclatge o la compra responsable.
A més, la planta logística que tenim actualment ha fet que la zona que envolta el
mercat sigui menys agressiva. En aquesta
planta logística les deixalles es reciclen i
surten directament cap a l’abocador. Totes
aquestes accions afavoreixen l’entorn i els
veïns i veïnes.
Des del mercat també apostem per a
l’alimentació saludable i equilibrada. De
fet, realitzem diverses visites escolars on
els nens aprenen de primera mà el tipus de
producte que poden trobar a les parades: de
temporada i de proximitat.
De cara al futur, hem de consolidar els
valors que aporta el mercat a la societat,
perquè quan el ciutadà es plantegi on anar
a comprar prioritzi això per sobre de les
altres coses. La nostra xarxa de mercats és
admirada a nivell internacional, però s’ha de
seguir treballant, tant des de l’Ajuntament
de Barcelona com des dels propis mercats,
per conservar aquest model. Avui és un privilegi que tots els barris de la ciutat puguin
disposar d’un mercat amb una forma tradicional de fer comerç. 

Francesc Leyva és president de l’Associació de
Concessionaris del Mercat de Sants
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L’entrevista
Joan Carles Calbet, president de Retailcat

Com a representant de milers de comerços de Catalunya, el
director general de Calbet electromèstics demana un comerç
just i reivindica el prestigi dels treballadors d’aquest sector.

“hem de ser
conscients
d’on comprem”
POL ALFAGEME/AMIC

RETAILcat representa 32.000 establiments comercials repartits per tot el territori català, botigues que donen feina a
236.300 persones. RETAILcat, que inclou
Barcelona Oberta, Cecot, Comertia,
Fundació Barcelona Comerç i Fundació
Comerç Ciutadà, és la gran patronal del
sector del comerç a casa nostra. És president d’aquesta entitat Joan Carles Calbet,
director general d’electrodomèstics
Calbet, família històrica del comerç català.
Què representa el comerç per a una ciutat?
El comerç és una part fonamental de les ciutats i especialment a Catalunya. Aquí tenim
una trama de comerç urbà que pocs llocs hi
és. El nostre comerç encara és molt autòcton i de classe mitjana. El comerç dóna
molta vida, molta seguretat i activitat econòmica. Llocs com França, on en els anys
70 o 80 hi va haver un augment dels centres comercials i als centres urbans es va
perdre el comerç autòcton, ara intenten que
el comerç refloti; perquè les ciutat sense
comerç perden molta vida.
Quins valors relaciona amb el comerç?
Cada empresa té els seus propis valors, però
nosaltres defensem que el comerç sempre
sigui just. Per exemple, a nosaltres ens preocupa molt la fiscalitat. Des de Retailcat
entenem que qualsevol transacció econòmica que es faci, sigui pel que canal que
sigui, ha de tenir igual fiscalitat i això avui
en dia no passa. Una botiga física ha de
pagar uns impostos, unes assegurances, té
uns empleats contractats... En canvi, si crees
una web i comences a vendre online, ningú
et pregunta: Qui ets? D’on ve el teu producte? Quins impostos pagues?
Vostès denuncien un greuge comparatiu:
uns comerciants paguen i uns altres no.
Sí, però també cal veure aquest fenomen
des del punt de vista del comprador. Vivim
en una societat del benestar. Tots volem
tenir escoles gratuïtes, hospitals gratuïts.... i els millors serveis públics s’obtenen
dels impostos. Per tant, quan una persona
compra al top manta està fent un gest contraproduent per a l’economia del seu propi
país. I avui hi ha diversos canals de venta
que no paguen impostos: el top manta, l’economia col·laborativa... Com a consumidors
cal ser conscients d’on gastem els diners.

Monogràfic

Valors

I som realment conscients de la repercussió social i econòmica que té el gest de
comprar?
La consciència social hi és, però de vegades
és més fàcil que el consumidor es decanti
per un producte més barat, que pensar en
totes les conseqüències que hi ha al darrera
d’aquest fet. Moltes vegades els productes
són iguals... però no són el mateix! Ara, ja
s’ha detectat que la gent jove torna a comprar als comerços de barri perquè són més
sostenibles. I és que no s’entén que només
es paguin tres euros perquè et portin a casa
un producte comprat a la Xina. Malgrat tot
és evident que el comerç online és el futur,
però les enquestes asseguren que les botigues físiques no desapareixeran.
La típica botiga de barri, aquella que
coneixia la seva clientela, que et fiava si
era necessari, on es comentaven els fets
del barri... no vol dir que ja s’ha perdut?
Barcelona no és Catalunya. És veritat que
avui els clients ja no són tan fidels com eren,
però els consumidors encara valoren el
tracte personal.
Avui en els centres de les grans i mitjanes
ciutats europees hi ha pràcticament les
mateixes botigues...
Aquest és un dels problemes que tenim. Les
gran multinacionals tenen les seves seus fiscals fora d’Espanya; per tant, tampoc contribueixen a l’economia local. I a més s’estan
implantant a les zones premium de les ciutats i això està provocant una inflació del
cost del lloguer. Aleshores, empreses locals
autòctones que no poden pagar aquests
preus s’han de desplaçar a zones més perifèriques. I, al final, certament, les zones centrals de les ciutats acaben sent iguals. En els
centres de París, Londres o Barcelona trobes
les mateixes botigues.
Aquest, de fet, ha estat el motiu del tancament de botigues centenàries.
Sí, però a Catalunya encara tenim una de les
xarxes comercials més riques del món. Des
dels fenicis som una societat històricament
comerciant i portem el comerç a la sang. El
comerç és part de la nostra cultura.
En el seu cas, segur que moltes persones
deuen voler saber el secret de sustentar
una xarxa de botigues, com és electrodo-

mèstics Calbet, durant tres generacions.
Diuen que la primera generació crea l’empresa, la segona la fa créixer i la tercera la
tanca. Ara per ara aquest no és el meu cas!
El secret és fer bé les coses: no enganyar a la
gent, donar bon servei... És veritat que avui
hi ha moltes botigues que obren i tanquen,
però també n’hi ha moltes de quarta, cinquena i sisena generació.
Sempre es diu que els comerciants són els
primers i els darrers d’abaixar la persiana...
I és així. En general, els comerciants som
gent molt treballadora, que ens deixem la
pell pel negoci i que tenim clar que primer
és el client. Sempre s’ha de donar un bon
servei. I aquest es demostra quan les coses
no van bé.

“El comerç online és el
futur, però les enquestes
asseguren que les botigues
físiques no desapareixeran”
“Des dels fenicis som una
societat històricament
comerciant i portem el
comerç a la sang”
Abans hi havia botigues amb treballadors experimentats que havien entrat
d’aprenents. Avui això ha canviat; molts
dependents són temporals. La figura del
botiguer ha perdut prestigi?
Durant una època, s’ha infravalorat el
fet de treballar en el món del comerç. “És
un dependent”, es deia abans amb to
de menyspreu. Però això ara ha canviat.
Precisament després de la crisi es torna a
valorar el fet de treballar en una botiga, en
condicions agradables i en un horari bastant còmode, encara que s’hagi de treballar
el dissabte. La feina de la gent del comerç se
l’ha de prestigiar perquè és un valor per a les
ciutats que no podem perdre.
Fem una mirada cap al futur. En moltes ciutats es veuen locals tancats. Com es pot
revertir aquesta imatge negativa?
Aquesta crisi ha estat molt dura i realment
hi ha zones, en algunes ciutats, amb bas-
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La veu dels
comerciants
Joan Carles Calbet representa la tercera
generació a Calbet Electrodomèstics, d’on
és actualment director general (el grup té
més de 30 botigues). Implicat en el sector
del comerç, és president de Comertia (l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar
del Retail) i de RETAIL.cat, la unió d’entitats del retail de Catalunya. 

tants locals tancats. Històricament, sense
tenir en compte la zona, quan es construïa
un edifici, sempre es feia un local comercial
a la planta baixa i pisos a sobre, però no tots
els carrers són comercials. Quan apareix el
comerç online, comença la crisi econòmica i
l’activitat comercial baixa aquests locals es
queden per llogar. Per revertir això hem de
pensar nous models comercials i de ciutats,
com per exemple, concentrar els comerços
a les millors zones de les ciutats. En aquest
sentit nosaltres defensem els BID (Business
Improvement District, Districte de Millora
de Negocis), una estructura pública-privada
que funciona des de fa anys a països anglosaxons. Es tracta de traslladar els models de
gestió dels centres comercials –una administració professional que es dedica a fer
promoció, neteja, seguretat... d’un grup de
botigues– a una eix comercial obert. Igual
que una unió de botiguers, però amb una
taxa obligatòria –ara paguen uns pocs, però
tothom es beneficia de les activitats que es
fan al carrer– i delimitada en una zona concreta, uns carrers concrets. Aquesta pot ser
una realitat a curt termini perquè en breu
Catalunya aprovarà la primera llei de BID de
la península.

Però què es pot fer amb els locals buits?
Els ajuntaments han de repensar completament els models de ciutat, perquè no tots
els barris, a part de les botigues imprescindibles, són comercials. Aquests locals, no
només poden ser reconvertits en habitatges, també poden tenir molts altres usos:
pàrquing de bicicletes o patinets, taquilles per guardar la compra online, etc. Cada
ciutats ha de pensar el seu propi model. 
MARIA COLL
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— Juanjo Martínez
Aquest model, definit a la Carta Internacional del Comerç
Just, genera mitjans de vida dignes per a milions de persones i
promou els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

el comerç
pot ser just

A nivell global hi ha més de quatre mil
organitzacions que estan avantposant les
persones i el planeta a l’interès econòmic a curt termini. I així, més de 2,5 milions de persones estan treballant en infinitat de productes, des dels alimentaris fins als
tèxtils. WFTO és la comunitat global per a
totes elles, verificant el seu treball i donantlos suport en el seu camí cap al desenvolupament econòmic inclusiu. Fairtrade International és l’organisme més important en la
certificació de productes de Comerç Just.
A nivell estatal són gairebé una trentena les
organitzacions que vénen impulsant aquestes activitats, amb el suport de la Coordinadora Estatal de Comerç Just.
La Carta, impulsada per Fairtrade
International i per la WFTO, ha estat
reconeguda per un gran nombre d’organitzacions d’àmbit global, nacional i local,

A través del comerç just,
es pot aconseguir un
creixement econòmic
inclusiu, just i decent

Q

uè és el Comerç
Just? Tothom entén
els termes per si
sols. I molta gent
li afegeix un sentit
concret quan es llegeixen conjuntament els dos termes.
Però quant d’actualitzat i unificat està en aquest sentit? Avui,
a tot el món ens estem unint per promoure
la Carta Internacional del Comerç Just, que
reafirma els valors fonamentals del Comerç
Just i defineix una visió comuna cap a la
consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), dels quals precisament ara es compleixen tres anys des de la
seva aprovació a la ONU. El comerç internacional, practicat a la manera convencional, no genera els canvis necessaris per
assolir els ODS. Fins i tot en algunes àrees
s’ha retrocedit, com ara l’augment des de fa
tres anys del nombre de persones que viuen
en situació de malnutrició, després de molts

anys reduint-se, segons l’informe sobre la
Seguretat Alimentària i la Nutrició al món
que acaben de llançar diferents agències de
la ONU; o l’augment de la inequitat en els
ingressos, que reflecteix el també recent
Informe sobre la Desigualtat Global.
La Carta Internacional del Comerç Just
explica una visió diferent: la d’un món en el
qual la justícia, l’equitat i el desenvolupament sostenible són al centre de les estructures comercials i dels models de negoci,
perquè, a través de la seva feina, milions
de persones puguin tenir mitjans de vida
dignes que desenvolupin tot el seu potencial humà. La Carta Internacional defineix
com, a través del Comerç Just, es pot aconseguir un creixement econòmic inclusiu,
proporcionar feina decent i millora de salaris i ingressos, donar poder a les dones, protegir els drets dels nens i la inversió en la
propera generació, fomentar la biodiversitat i el medi ambient, incidir en les polítiques públiques, i involucrar la ciutadania en
la construcció d’un món més just.

En consumir productes de
comerç just es reclama una
transformació de les regles
internacionals de comerç
com cooperatives, empreses socials, ecologistes, moviments camperols i entitats
solidàries.
El moviment global de Comerç Just
apel·la a les autoritats, a les empreses i a
tots els ciutadans i ciutadanes –en tant que
consumidors i consumidores– a conèixer
aquesta Carta Internacional i a contribuir
a aquest sistema comercial que construeix
cadenes de subministrament i models de
negocis que no deixen a ningú enrere.
En consumir productes de Comerç Just
s’està reclamat una transformació de les
regles internacionals del comerç i s’està
contribuint a un desenvolupament més just
i sostenible, atorgant així una oportunitat
al compliment dels ODS que fa tres anys es
van aprovar. 
Juanjo Martínez és responsable de botigues de
Comerç Just d’Oxafm Intermón i president de
WFTO Europe
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Història —Ramon Salicrú

La Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i
Desenvolupament lidera els temes de comerç a nivell mundial.

GLOBALITZACIÓ
I INTEGRACIÓ
La Conferència de les Nacions Unides sobre
Comerç i Desenvolupament (UNCTAD),
amb seu a Ginebra, va néixer l’any 1964 i
és el principal òrgan de l’Assemblea de les
Nacions Unides pel que fa a temes relacionats amb el comerç a nivell mundial. Té com
a objectius “maximitzar les oportunitats
comercials i d’inversió dels països en vies de
desenvolupament, així com l’assistència en
els seus esforços per a integrar-se en l’economia mundial”. La UNCTAD està integrada per 193 estats de tot el món, que elaboren projectes per a ser després enviats a
l’OMC, que més en concret té el propòsit
de reduir i eliminar completament les barreres internacionals. Així doncs, la UNCTAD
vol fomentar a escala mundial una transacció
de béns, de serveis i de productes bàsics ajudant els països en desenvolupament i fomentant la inversió no especulativa i la transfe-

UN NEWS

Sede de la UNCTAD en Ginebra.

25

rència de tecnologia en els llocs on encara
es viu bàsicament d’una economia de subsistència. En altres paraules treballa per a establir unes regles comercials més dignes i més
igualitàries, al mateix temps que procura
anar sembrant criteris més justos, assegurant
unes modalitats de consum i producció perfectament sostenibles.
És exactament el que pretén aconseguir, a grans trets, el denominat Comerç
Just, tot procurant, a la vegada altres exigències, com són la no explotació de la mà
d’obra infantil, la no discriminació de la
dona, el manteniment de l’equilibri ecològic, la reinversió dels hipotètics beneficis
en la millora de les condicions de vida de
la zona i l’eliminació o la màxima reducció
dels intermediaris en la comercialització
dels productes. Són aquests uns objectius
també que encaixen amb els denominats
Objectius de Desenvolupament Sostenible de cara al 2030 (ODS 2030) que
han signat 196 països del món –la majoria
també membres de la UNCTAD– de cara
a construir un món sense misèries. Objectius que amb la UNCTAD i amb els altres
organismes dependents directament de
l’ONU cal procurar anar implantant a la
nostra vida particular, en els àmbits socials i polítics on ens movem, en els estats
on vivim i en aquest món de principis del
XXI. El repte del 2030 és ben a prop. 

Ramon Salicrú és historiador

Deixa’t perdre —Eulàlia Puigderrajols

consumidors anònims
Va ser en els mercats, llocs de reunió en els
agrupaments humans, on es van teixir les
civilitzacions: els intercanvis, les transaccions, els pactes entre famílies... Tinc admiració per l’esperit aventurer d’aquells que van
venir a les nostres costes a fundar les primeres colònies i em reconec hereva del que van
regalar-nos tal vegada sense voluntat explícita. Els pobles del Mediterrani estem agermanats pel sentit de la vida, de la festa, de
les menges, de la música i de les danses...
La plaça Gran de Mataró és un lloc on
sempre m’hi he mogut com peix a l’aigua.
D’uns anys ençà però ha anat perdent parades i s’ha diversificat per donar pas a fondes

i bars. Aquest patró és el que podem veure a
molts mercats, tant d’aquí com d’arreu. Passejar per un mercat encara té aquell punt
d’encontre amb l’ànima del país: hi roman la
quotidianitat, el color, els gustos i les olors.
Si vas a una gran àrea ben segur que hi pots
trobar productes de proximitat, preus assequibles.... però a mi m’agrada saber el nom
de la senyora que em ven les mongetes tendres, llevar-me d’hora i fer d’aquesta feina
casolana un motiu de trobada amb la gent.
Com seran els mercats d’aquí cinquanta
anys? En tindrem? No conec la resposta.
Hem canviat tan de pressa! Abans ens criàvem l’aviram i fins fa poc anys a pagès es

feien el pa a casa. Ens cosíem l’aixovar,
la roba de vestir... I ara triomfen les botigues de menjar cuinat, les cases de roba de
fer servir i llençar i les botigues de moda
clòniques que trobem a qualsevol barri o
gran magatzem de qualsevol ciutat. No
vaig en contra del progrés, però em malfio
de l’anonimat. Darrera de les grans marques, cadenes i superfícies no hi ha la cara
del venedor; no sé a qui beneficio amb la
meva compra. A mi m’agradava anar a can
Pepet, trobar-hi el senyor Clariana, que
sabia que em dic Lali i que sóc la filla gran
de la casa de mossèn Andreu. 
Eulàlia Puigderrajols és mestra
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El comerç

Filosofia —Albert Botta

El comerç afavoreix una vida cívica procliva a voler
comprendre i transformar el món usant la raó.

Comerç, il·lustració
i inici de la Filosofia
Comerç és vida cívica i oberta. El comerç
implica lliure iniciativa i competència, i
també llibertat de pensament, i respecte
pacífic per les opcions d’altri. El comerç va
en contra de proteccions i restriccions corporatives. Tot autoritarisme interfereix en
el comerç i genera mercats negres i mercats
captius, sense alternatives, i segons Antonio
Escohotado, asfixia la vida cívica. El liberalisme lliga valors individuals i comerç.
Comerciar és espavilar-se i trobar noves
formes d’anar endavant. El comerç online
no deixa de ser una innovació que, amb el
reclam de millor preu, mena la clientela a
aplicatius de compra. El comerç tradicional,
com que és presencial, segueix gaudint de
la imprevisibilitat de les relacions humanes.
Deirdre McCloskey relaciona comerç i
perfil humà il·lustrat. Segons ella, s’hi equilibren valors com prudència i temprança
(càlcul raonable), justícia (tractar la gent
com cal), coratge (emprenedoria i constància), esperança (confiança en aconseguir
una fita), fe (claredat de valors), i estimació o philia (propensió a viure i conviure en
pau). Tot lluny de l’abandonament religiós
a la Divina Providència (els ocells reben el
seu aliment sense fer res), o del postulat

marxista de l’humà nou (socialitzat i solidari, sense egoisme ni individualisme).
El «mercat d’idees» ho resumeix tot.
Martí Jimenez afirma (Com les idees, i no el
capital, canvien el món; Catalans Lliures) que
la idea-força del comerç són les relacions
voluntàries entre persones dotades de dignitat (no sotmeses a la força d’un cabdill
militar, a privilegis aristocràtics, o a autoritats divines de predicadors), i un context
de llibertat de pensament (tolerància, temprança, etc.). És «l’acceptació ideològica
de la igualtat humana, la justícia i la civilitat. La principal virtut burgesa és la prudència de comprar barat i vendre car, però
també la de comerciar i no pas envair, la
de calcular les conseqüències, la de perseguir el bé comú a través de la cooperació i la competència». Comerç és plaça
pública, àgora plural, contrast de tradicions culturals i religioses, i aiguabarreig
d’idees i relativització,... un substrat propici a la racionalitat. Així J.P. Vernant conclou el seu estudi clàssic sobre el perquè
del naixement de la Filosofia a Grècia dient
que «la raó –la Filosofia– neix a la plaça
pública». 

Albert Botta és professor de filosofia i ètica

El racó poètic
—Albert Pera

calidoscopi
(fragment)

La vida és comprar i vendre,
taulells i aparadors,
lliscar de paper i moneda.
La vida és tan versàtil com el temps:
albes de cel serè, postes sublims,
dies clars i de fosca grisor,
dies alegres de color vermell.
Sol d’hivern en el passeig amable,
nuvolades de negra tempestat
I flors colltortes per una aspra pluja. 
Albert Pera és poeta
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Estat de flux — Àngel Puyol

Una ètica
de l’error

“No encaixem bé
l’error, el gestionem
malament i ens costa
treure tot el coneixement
que s’amaga dins seu”

Errare humanum est. Equivocar-se és un fet
intrínsec a la naturalesa humana i, sense
dubte, útil. Aprenem a través dels nostres
errors ja des de ben petits; i sabem que la
ciència, que és el tipus de coneixement més
rigorós i sistemàtic que ha conegut la humanitat, funciona gràcies al mètode “d’assaig i
error”. Qui no s’ha equivocat mai? Qui no ha
après dels seus errors a ser millor professional, millor pare, mare, amic o amant, millor
persona? Malgrat això, vivim en una societat intolerant a l’error, construïda sobre el
desig, l’esperança i la ingenuïtat d’una seguretat extrema, sobre la promesa que tot acabarà funcionant com estava previst i el mite
de la infal·libilitat tecnològica. Per això, quan
l’error apareix, quan s’enfonsa un pont o cau
un avió, o quan falla la previsió meteorològica, financera o el tractament mèdic, tendim
a reaccionar amb la incredulitat i la ràbia
d’un nen amb la joguina acabada de trencar,
buscant culpables reals o imaginaris gairebé
sempre fora de nosaltres, indignats davant del
que jutgem com una estafa.
No encaixem bé l’error, el gestionem
malament i ens costa treure tot el coneixement que s’amaga dins seu. Considerem
que l’error és, per sobre de totes les coses,
un fracàs. I, en un sentit estricte, ho és; però
en emfasitzar el fracàs, oblidem que l’error és també font de saviesa (d’allò que no
s’ha de fer), de creativitat (la penicil·lina es
va descobrir gràcies a un error), i de cooperació i avenç social (els errors impulsen l’interès comú per resoldre’ls i superar-los).
La tendència a amagar els errors per por al
retret social i a culpar els altres per eludir
la responsabilitat pròpia, causa mals personals i col·lectius més grans dels que hom vol
evitar. Fixem-nos en allò que passa a l’escola quan un infant en comet un. El menor

de seguida resulta assenyalat pel mestre i el
sistema; com si hagués pecat, com si hagués
violat una llei, com si l’error l’allunyés de l’estudiant ideal. L’error acostuma a convertir-se, fins i tot en les primeres etapes de preescolar, en una falta, en un cercle vermell
anunciant un perill imminent, en una deshonra pública que s’estén a l’àmbit familiar.
No importa que sigui cert que només s’equivoca qui ho intenta, i que no hi ha màquina ni
teoria brillant que no hagi deixat en el camí
una legió d’hipòtesis fallides. L’error escolar
resulta tan imperdonable com inadmissible;
i, és clar, els estudiants aviat aprenen a ocultar-lo, a endossar-lo als companys més dòcils
o a les circumstàncies adverses, a percebre’l
com una taca en la seva projecció cap a l’èxit.
Els errors els cometen els babaus: aquest és el
missatge més habitual de la institució, avortant, amb aquesta actitud mediocre i infame,
tantes i tantes ofertes infantils de creativitat i
originalitat, de pensament lateral i innovador,
i de generositat, espontaneïtat i esforç lúdics.
No tinc cap dubte que hauríem de
revertir la nostra concepció social negativa
de l’error tot començant des de l’escola.
No es tracta de condonar-lo ni d’oblidar
que sovint és una decepció i, en certa,
manera, una primera derrota. Però hem de
deixar d’estigmatitzar-lo i hem d’aprendre
a afrontar-lo amb humilitat i amb l’orgull
de reconèixer que, en general, és millor
un intent fallit que cap intent. Darrera de
l’error d’un infant sempre hi ha un coneixement i –no ho descartem– també hi pot
haver un possible encert que les ments
limitades dels presents no són encara
capaços d’albirar. Tenim tant dret a conèixer com a equivocar-nos. 
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

El Tribunal de les Aigües

Il·Lustració: raÚl campuzano

Aquesta institució, ja en
funcionament en temps de
l’ocupació àrab, posa pau
entre els regants de l’horta
valenciana de forma eficaç.

E

l control de l’aigua, bé
escàs i font de vida ,
sempre ha estat un motiu
de disputa al món. Només
en aquest moment quatre
punts calents del planeta
estan relacionats amb aquest producte:
Síria i l’Iraq estan enfrontats a Turquia pel
control que Ankara fa del cabal de l’Èufrates; la construcció d’una presa a Etiòpia
ha generat tensions militars entre aquest
país, Egipte i Sudan; en mans dels tribunals internacionals es troba el conflicte de
Xile i Bolívia sobre les aigües del Silala; i
creixen les tensions entre l’Iran i l’Afganistan per la construcció presa al riu Harirud.
Els conflictes provocats per l’aigua no
són excepcionals, però sí algunes formes
trobades per solucionar-los, com és el cas
del Tribunal de les Aigües de la Vega de
València, una de les institucions més antigues de justícia existents a Europa. Aquest
tribunal només té una única funció: solucionar els conflictes per l’aigua de reg que
puguin sorgir entre els propietaris de les
comunitats de regants de les sèquies que
formen part de l’horta valenciana. El Tribunal de les Aigües es reuneix cada setmana, sempre els dijous, al costat dret
de la Porta dels Apòstols de la catedral gòtica de València i a les dotze del
migdia. Avui, en certa manera, s’ha convertit en una atracció turística més, però,
aquest fet no li resta eficàcia i credibilitat, valors que expliquen la seva història.
Encara que alguns historiadors apunten
que podria haver estat en època romana,
sí és ben segur que com a institució aquest
Tribunal correspon als temps del Califat
de Còrdova. Tres detalls remunten la seva
antiguitat a la València àrab: el costum de
reunir-se a la porta de la Catedral, que en
aquell moment era la mesquita més gran
de la ciutat; que es trobin en dijous, el dis-

sabte segons el calendari religiós musulmà,
i les dotze del migdia, hora que indica el
canvi de dia per als mahometans.
Des d’aleshores i fins ara cap rei s’ha
atrevit a acabar amb aquesta tradició que
funciona i que soluciona qualsevol conflicte que sorgeix entre els regants. Unes
bases estatutàries implementades per

El Tribunal es reuneix cada
dijous, al costat dret de la
Porta dels Apòstols de la
catedral gòtica de València
Jaume I també ajuden a minimitzar els
conflictes. En primer lloc, tots els regants
d’una sèquia són propietaris en comú de
l’aigua de la seva dotació, però l’aigua es
concedeix en proporció a la quantitat de
terra que es posseeix. En segon lloc, l’aigua està unida a la terra, no es pot separar d’ella, qui ven la terra, ven al mateix
temps l’aigua. I, finalment, si hi ha proble-

mes d’escassetat existeix un sistema de distribució de les aigües perquè les primeres
sèquies no deixin sense possibilitat de res
a les darreres.
En un moment en què la justícia espanyola està desacreditada és important preguntar-se quins elements han permès la
viabilitat d’aquest Tribunal des del segle
X i fins a l’actualitat. Les raons són diverses. En aquest cas el Tribunal actua sobre
el conjunt de les sèquies, no hi ha distincions. Els membres del Tribunal són escollits democràticament cada dos anys entre
tots els membres dels regants, no són una
autoritat imposada. Es tracta d’una justícia concreta i igualitària, totes les parts es
trobes reunies en un mateix lloc i temps;
basada en l’escolta, tot el judici és oral i
en català; i ràpida i eficaç, els assumptes
es resolen com a màxim en 21 dies. I finalment, els judicis no ocasionen cap despesa
de tipus processal als implicats. Valors que
el sistema judicial hauria de recuperar. 
Maria Coll és historiadora i periodista/
@mcollpigem
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L’altra cara de la ciència — Aina Fernàndez

Desconnexió digital:
els drets del nou mil·lenni
Gerd Altmann

Mentre alguns estats, encara
que no de forma concreta,
comencem a legislar sobre la
desconnexió digital, altres ja
en fan negoci.

L

es noves tecnologies
han revolucionat, entre
moltes altres coses, el
món laboral. Una de les
oportunitats que ofereix
el nou context per a molts
dels treballadors és la flexibilitat horària,
amb la possibilitat de treballar a distància i gestionar d’una altra manera la jornada. Però aquesta flexibilitat té un revers
menys conciliador: s’esborren els límits
entre el món personal i el món laboral,
convertint-nos en dependents del correu
electrònic o del telèfon mòbil les nits, els
caps de setmana i els festius.
A França, on un 12 per cent dels treballadors sofreix esgotament laboral (la
coneguda Síndrome del ‘burnout’), l’1 de
gener d’enguany va entrar en vigor l’anomenat “dret a desconnectar”, en el marc
de la seva reforma laboral. La llei, que
és poc concreta en les mesures a prendre (i en les sancions corresponents), és
un primer pas en el debat i obliga a les
empreses de més de cinquanta treballadors a obrir negociacions entre empresa i
treballadors per trobar un acord en com
aplicar-la. A Alemanya, Volkswagen ha
estat pionera (per iniciativa pròpia) i des
de 2011 imposa a part dels seus treballadors un bloqueig en l’accés al seu correu
electrònic en el mòbil entre les 18.15h i les
set del matí.
A l’Estat espanyol, el Congrés dels
Diputats va aprovar el passat 11 d’octubre,
dins el redactat final de la Llei de Protecció de Dades, un apartat on reconeix el
Dret a la desconnexió digital dels treballadors. De moment és un reconeixement
encara més vague que el cas francès, però
és un primer pas, i important, dins el debat
sobre la reforma horària i la conciliació

Als Estats Units ja existeixen “campaments de desintoxicació digital”.

personal i professional. De moment, però,
les lleis no determinen com s’ha d’efectuar
aquesta desconnexió i d’alguna manera es
limiten a parlar de la desconnexió en l’ús
del correu electrònic o el mòbil. A més,
afecta un tipus i nombre molt limitat de
treballadors, on hi entrarien per exemples
els autònoms (algú s’imagina un autònom
que digui als seus clients “ui, no et responc fora d’hores”?).
Evgeny Morozov, un dels principals
investigadors sobre els efectes d’Internet
en la política i la societat, va un pas més
enllà. S’ha de limitar, com s’ha realitzat
fins ara, el dret a la desconnexió digital

Volkswagen blqueja als seus
treballadors l’accés al correu
electrònic en el mòbil entre
les 18.15h i les 7.00h
només en l’àmbit laboral? Segons Morozov, no. La nostra connexió en la vida personal i privada és segurament més extensa,
més adictiva, i, sobretot, més lucrativa
per a les empreses, que com hem vist en
altres ocasions extreuen dades dels nostres
hàbits, comportaments i gustos que converteixen en nous models de negoci.
Des de fa un parell d’anys, als Estats

El 45 per cent
dels joves espanyols (18-24 anys) ja es
considera addicta a les noves tecnologies (2017). El percentatge que admet
ser dependent del smartphone augmenta 14 punts respecte el 2016. 
Units, s’han posat de moda uns “campaments de desintoxicació digital”, on els
adults poden anar a realitzar activitats
diverses i on no poden utilitzar dispositius digitals, per tal d’alliberar-se de la
seva addicció. De fet, existeixen fins i tot
buscadors específics a Internet per localitzar quina activitat s’adequa més al teu
perfil. I lògicament, la broma es paga. Així,
la desconnexió digital s’està convertint, i
es pot arribar a convertir, en un privilegi
de classe. 
L’Altra Cara de la Ciència és una secció
escrita per Pol Bartrès i Aina Fernàndez

Per saber-ne més:
MOROZOV, Evgeny. Web dels seus
articles: www.evgenymorozov.com
Digital Detox Holidays: digitaldetoxholidays.com.
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Fem un pensament —Ramon Bassas

Déu i
el cèsar carioca
Com s’ha pogut veure
al Brasil, lluny del que
pronosticaven els moderns,
la religió no ha desaparegut
del mapa, i molt menys del
mapa polític.

D

ins de la inquietud
mundial per la irrupció
de majories al voltant
de líders ultraconservadors que condensen
tots els tòpics, ara li ha
tocat el torn al Brasil, un dels països més
grans del món. Al marge de les consideracions de caràcter polític o geoestratègic,
que són molt rellevants, de l’elecció de Jair
Bolsonaro voldria fer notar el suport que
ha obtingut de potents nuclis d’una branca
del protestantisme, sensible a determinades mesures del candidat “en defensa de
la família”. El nou president deia que la
seva victòria va ser cosa de Déu. El candidat d’esquerres, derrotat, en canvi, prové
d’una cultura en la qual el catolicisme
–avui en declivi– havia jugat a fons la
carta de la “teologia de l’alliberament”.
Lluny del que pronosticaven els
moderns, la religió no ha desaparegut
del mapa, i molt menys del mapa polític. Lluny també del mandat evangèlic,
la divisió entre el Cèsar i Déu sembla que
no acaba de ser possible del tot, fins i tot
en societats democràtiques. Lluís Duch
diu que això passa perquè totes dues
estan “co-implicades”: trepitgen terrenys
comuns, parteixen d’esquemes semblants,
conviuen com a dimensions indestriables
de la condició humana… Val més, doncs,
que en siguem conscients abans de fer
qualsevol escarafall o de pretendre murs
infranquejables entre els dos mons.
De tota manera, comprendre no vol dir
pas assumir acríticament qualsevol interferència del món religiós a la política.
Aquesta sovint apareix com una mena
de “bé superior” que justifica danys col·

laterals ben poc justificables. No és nou,
aquest conflicte, ni propi només dels
tirans. Recordeu l’apel·lació d’Antígona a
les “lleis dels déus” per sobre de les dels
mortals que, certament, sí que són apel·
lables. Una d’elles, però, el segon manament de les taules de la Llei, funda a Occident la prohibició d’apel·lar a Déu en va.
Un Déu que ha expulsat la humanitat del
paradís té com a condició no confondre
cap món, cap ideologia, cap sistema de
govern amb el propi paradís, tampoc. La
nostra civilització ja ens adverteix des dels
inicis que l’ús d’arguments religiosos per
part dels dirigents polítics s’ha de posar
sempre sota sospita.
Acabo amb dues consideracions. La
primera és que no cal anar massa lluny
per veure exemples com els citats. Algunes propostes polítiques s’han situat a
casa nostra talment com una nova religió,
indiscutible, i alguns dels seus dirigents

Com totes les dimensions
humanes, la religiosa s’ha
d’educar perquè qualsevol
no ens enredi
han arribat a abusar del llenguatge religiós, fins al punt de titllar unes eleccions
de la lluita del Bé contra el Mal (ell, esclar,
era el Bé).
I la segona és que, com totes les dimensions humanes, la religiosa s’ha d’educar (conèixer, contenir, criticar, respectar, “normalitzar”), encara que no sigui
perquè el primer cantamanyanes de torn
ens enredi. 

Ramon Bassas escriu a ramonbassas.cat /
@ramonbassas

De baix a dalt
—Arpad Pou

Més enllà
dels presos
polítics
Escrivia Michel Foucault a la seva obra
Microfísica del poder (1980) que “la presó
és l’únic lloc on el poder pot manifestar-se de forma nua, en les seves dimensions més excessives”. Si bé és cert que les
presons, avui dia, no són com les coneixia Foucault, i que no estan tan nues
gràcies al respecte a les normes, també
ho és que, en alguns casos gens excepcionals, la idea foucaultiana de la presó
s’aproxima perillosament quan parlem
del DERT (Departament Especial de
Règim Tancat) o cel·les d’aïllament. Ara
que les presons formen part del nostre
relat quotidià seria honest incorporar,
entre les caixes de solidaritat, les anomalies morals, psicològiques i jurídiques
que pateixen els interns en règim d’aïllament. La presó de Can Brians 1, a Barcelona, ha registrat en tres anys els suïcidis
de la Gina, la Raquel i el Lewis. Segons
el Departament de Justícia, quatre persones s’han tret la vida entre gener i juny
de 2018 a diferents presons catalanes.
L’aïllament és un règim segons el qual
els presos passen sols unes 21 hores tancats, amb només dues hores de pati. La
Gina hi va passar un període de 74 dies
seguits abans de suïcidar-se. Organismes
internacionals com el Comitè contra la
Tortura de les Nacions Unides recomanen que no es tanqui a ningú més de
quinze dies per les seqüeles psicològiques irreversibles que pot produir l’aïllament a les presons. Segons el Síndic,
qualsevol aplicació injustificada i desproporcionada seria un tracte inhumà.
L’últim informe del Consell d’Europa i
la Direcció General de Serveis Penitenciaris avisen que les presons catalanes
se situen per sobre de la mitjana europea en nombre de suïcidis. Ja ho van dir
Mandela i Dostoievski: “Si vols conèixer
un país has de visitar les seves presons”.
Doncs resulta que els nostres presos en
són més de nou. 
A.Pou és llicenciat en Filosofia i membre de
Termitas y Elefantes / @termitaelefante
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Dilemes ètics —Soraya Hernández

Visc a la presó
amb la mama
Una reclusa acaba amb la vida de la seva filla a la llar d’infants de la presó on ella es
troba detinguda per possessió de drogues. La societat es pregunta per la idoneïtat
que la nena estigués amb la mare. És ètic plantejar-se aquesta qüestió?

R

eflexionem sovint sobre
l’autonomia en les decisions dels pares quan
aquestes tenen un
impacte directe en la
salut o el benestar dels
fills. Però si hem de parlar de pares que han
comès algun delicte el plantejament dels
dilemes ètics es fa més complex encara.
Aquest cas real en aproparà a un debat que
s’ha reobert a la societat italiana fa no gaire
i que ens permetrà posar en marxa les nostres capacitats d’argumentació.
Fa una mica més d’un mes s’ha conegut una terrible notícia: una dona de 31
anys que es trobava a un presó de Roma
ha agredit els seus fills, una nena de quatre
mesos i un nen de vint, a la llar d’infants
del centre. Els va llençar per les escales
causant la mort de la petita i deixant greument ferit el nen. Des de la presó els funcionaris expliquen que totes les visites es
feien amb la vigilància oportuna segons
els protocols establerts encara que algunes veus es queixen que atenen més de 62
nens i no poden acompanyar-los durant
tot el temps necessari. Alguns dels treballadors argumenten que havien notat comportaments de la dona que els feien pensar
que el vincle amb els nens no era el més
adequat i s’havia de treballar. D’altres, fins
i tot, parlen que havien demanat algun
tipus de valoració psiquiàtrica.
Sigui com sigui, la greu agressió posa
sobre la taula un debat que no agrada a
la societat italiana: han d’estar-se els nens
a les presons amb les seves mares? S’està
preservant el seu dret a la cura i al vincle
o s’està pensant més en les dones? Aquest
episodi és significatiu del risc que corren
els nens quan s’estan amb les seves mares
si aquestes han comès algun tipus d’il·
legalitat? O, els hi podria fer mal qualsevol altra reclusa?
Val a dir que, com sempre que parlem
d’una notícia real, que no coneixem tots

els elements del que ha succeït i, per tant,
no podem centrar-nos en el cas en concret però sí reflexionar sobre els diferents
elements que ens hi trobem. És important
clarificar que malgrat sembla fàcil justificar la violència d’una dona envers els fills
per la malaltia mental: ni totes les persones
amb malaltia mental són violentes ni totes
les mares que fan mal als seus fills tenen
per definició una malaltia mental. A partir
d’aquest punt, llavors, què es podria fer
en relació al fet que els nens visquin a una
presó? S’ha de generalitzar o parlem d’un
cas molt concret?
Una societat pot decidir que si una
mare ha d’entrar a presó els fills tenen
dret a quedar-se amb ella per la importància que té el vincle en els primers anys de
vida i les conseqüències que pot tenir en el
seu benestar el trencament de la seva relació. Però també pot pensar que els nens

Tant a nivell emocional,
relacional com econòmic,
és ètic que els nens visquin i
creixin en presons?
corren més riscos que beneficis, independentment del perquè la mare estigui a la
presó, ja sigui per les especificitats de la
pròpia mare i el seu delicte, per l’entorn
físic, emocional i relacional en què s’està
criant i la manca de recursos per atendre’ls amb qualitat.
Quina d’aquestes opcions us semblaria més ajustada als vostres valors i creences? Tant a nivell emocional, relacional, educatiu com econòmic, és ètic que
els nens visquin i creixin en presons? I
que no poguessin criar-se amb les seves
mares, què us semblaria? Canviaria la
vostra opinió segons el delicte comès per
la mare? Ara és el vostre torn! 

Soraya Hernández és diplomada en treball
social i màster en bioètica

31

Cercant l’escletxa
—Joaquim Trenchs

Angoixes,
importants
senyals
Les defenses psíquiques de la persona
procuren preservar la seva integritat i
completesa. Malgrat aquests mecanismes, sovint acompanyen a l’individu sensacions o sentiments de neguit físic o psíquic associades al displaer: l’angoixa.
Les causes d’aquest afecte poden ser
diverses: fets exteriors a la pròpia persona, confrontació amb elements propis
de la consciència i el pensament com
prescripcions morals, ideològiques... o
bé causes internes, no conscients, per
aquella energia vital que no troba canalització. Allò que origina l’angoixa costa
d’explicar. Més enllà de localitzar-la en
algun objecte o representació que és
viscut de manera amenaçadora i que
provoca la reacció general de la persona,
aquesta implica que la posició de l’individu, en la seva subjectivitat, està sent
fortament qüestionada més enllà de les
seves representacions imaginàries. En
alguna mesura, i puntualment, està en
una vacil·lació existencial davant la presència aclaparadora d’un Real no pensable i assimilable.
A voltes, la localització d’un objecte o
representació per calmar l’angoixa tapa la
proximitat de la persona enfront aquell
desig, per fora i dins un mateix, que no ha
pogut ser anomenat, pensat, tramitat per
la paraula i el llenguatge. I alhora, generant per la persona una desubicació en
relació a l’ordre i lloc que ocupa davant
aquesta energia que li emergeix. L’angoixa genera sensació d’impotència però
alhora esdevé senyal. Confronta i interroga en allò més enigmàtic. Afecte que
esclata lluny de la racionalitat i la consciència de la persona. Però no per això, per
desconeguda, deixa de ser una oportunitat per rellegir els ressorts més íntims d’un
mateix, per possibilitar el moviment i la
progressió necessàries per fer-se un mateix,
amb les manifestacions i expressions singulars de la vida que ens ha estat donada. 
Joaquim Trenchs és psicòleg
Escriu a www.joaquimtrenchs.com
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Vist pel món —Albert Dresaire

Gent
GISÈLE MOLLFULLEDA

‘Mourinho for
president!’
Coneguts
El record de l’arribada de
Guardiola al Barça com a
entrenador ens condueix a
la crisi de la democràcia i a
l’auge del populisme.

D

ues temporades després d’aconseguir que el
FC Barcelona guanyés
la seva segona Champions League (l’any 2006),
Frank Rijkaard estava
qüestionat per l’afició. Una enquesta realitzada a finals del mes d’abril de 2008 pel
programa Els Matins de TV3 mostrava el
desacord dels socis barcelonistes amb la
continuïtat de l’entrenador holandès. El
més sorprenent d’aquella enquesta (si
més no vist des dels nostres dies) és que
una majoria molt gran dels aficionats (un
80 per cent!) no volia que el substitut de
Rijkaard fos Pep Guardiola. De fet, la preferència d’una gran part dels socis barcelonistes era Jose Mourinho. Per sort (per
sort pel FC Barcelona, és clar), la directiva de Joan Laporta no va fer cas de l’opinió majoritària i va contractar el tècnic
català. Els resultats posteriors, que tothom
recorda, van mostrar que menystenir el
parer de la majoria va ser un gran encert.
L’auge dels populismes a Europa (també
a casa nostra) fa que el debat sobre la vigència del model democràtic sigui ben viu. No
podem qüestionar que la democràcia és el

millor dels sistemes possibles. Però tampoc
és fàcil afirmar que no sigui millorable.
Les respostes a la crisi de la democràcia són múltiples i segurament molt complexes. Certament que la solució no pot ser
retornar a una mena de despotisme il·lustrat
(tot i que va anar molt bé en el cas Guardiola!). Però segurament que en la base del
problema hi ha el fet que molts ciutadans
i ciutadanes ens hem convertit en «consumidors». Les eleccions s’han transformat en
wikimedia

Les eleccions s’han
transformat en una
mena de mercat de
desitjos i emocions
una mena de mercat on només es vol donar
resposta als desitjos i a les emocions dels
votants. Penso que només podrem parlar
d’autèntica democràcia quan sapiguem fer
que les eleccions, que ara són un simple
recompte de desitjos i voluntats, esdevinguin una suma de responsabilitats. 

Albert Dresaire és consultor en TIC i gestió
documental

Te’ls creues pel carrer. Te’ls trobes
cada dia al bus, a Rodalies, al cafè o
a la biblioteca. La senyora que passeja el gos cada vespre a la mateixa
hora i saludes amb el cap. Aquell
amic d’un amic d’un amic que
no coneixes però reconeixes. Un
senyor que vas veure a un avió i que
ara et trobes a la botiga de sempre.
Aquell senyor que demana almoina
cada dia al mateix lloc. La gent amb
qui fas cua a la mateixa parada del
mercat, gairebé sempre a la mateixa
hora. El noi que et despatxa el pa
i amb qui parles lleugerament, de
tot i de res. La noia de la caixa del
supermercat, que dissimula quan
tu li fas un somriure còmplice
perquè ja en té prou de fer veure
que coneix a tothom que li passa
per davant cada dia. Te’l trobaves
fa molts anys i ara, de cop i volta, te
l’has tornat a trobar i et quedes pensant. A vegades, t’atreveixes a dirho: em sones i no sé de què. Ens
coneixem? Potser és aquell senyor
que et saluda pel carrer un dia i no
saps per què, la noia que se’t queda
mirant i tampoc saps per què... N’hi
ha que te’ls trobes tan sovint que
et veuen canviar. Fer-te gran, aprimar-te, engreixar-te. Que et segueixen l’embaràs.Que quan t’has tallat
el cabell ho noten. Figures del teu
pessebre particular, del teu paisatge quotidià. De sempre, nous.
Estranys, o no tant. 
Isabel Yglesias és advocada
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Altres obres d’ella
A part d’aquest llibre Janne Teller n’ha
publicat d’altres de menys coneguts: La
isla de Odín (1999), The Trampling Cat
(2004), Come (2008) i I si estiguéssim en
guerra?. Un altre títol que també posa
a prova els nostres valors. Un govern
ultranacionalista ens ha dut a la guerra.
La batalla s’enquista i els combats arriben a la teva ciutat. Ets dels pocs afortunats que aconsegueix exiliar-se,
però et converteixes en un refugiat, un
estigma que mai perdràs. 

El ‘No-res’ del tot
‘No-res’ va ser publicat per primera
vegada el 2000 i immediatament
diversos països, com Alemanya o
Dinamarca, el van prohibir. Divuit
anys més tard és un dels llibres més
venuts a les llibreries. Comanegra
n’acaba de fer una segona edició.
Redacció

No és pas una novetat editorial, però en aquest
moment a les llibreries el tenen exposat a primera línia i en venen tants exemplars que
sembla una obra acabada de publicar. Un fenomen ben estrany si tenim en compte que No-res
(Nothing) de l’escriptora danesa Janne Teller va
ser publicat per primera vegada l’any 2000.
Segurament molts lectors s’han atansat a
aquest llibre encuriosits per la història turbulenta del seu naixement: Teller era experta en
resolució de conflictes humanitaris i havia treballat a Tanzània, Moçambic o Bangladesh, però
el 1995 va decidir deixar la seva carrera professional a les Nacions Unides per dedicar-se plenament a l’escriptura. Segurament, aleshores,
poc deuria pensar que la seva incursió al món de
les lletres seria tan polèmica. La popularitat de
No-res no va ser immediata. Alguns van consi-

derar que era un llibre immoral per la cruesa de
la història que narra. Fins i tot, va ser censurat a
països com Alemanya, Dinamarca o Noruega. En
català es va publicar per primera vegada l’any
2012, però sis anys després Comanegra n’acaba
de treure una segona edició perquè el llibre es
troba de nou entre les llistes dels més venuts.
Des de l’editorial atribueixen aquest fet al bocaorella i que molts instituts, passats els primers
temors, han convertit No-res en llibre de lectura
obligatòria. Bo i així, encara és una obra que fa
respecte: “Hi ha professors que ens comenten:
‘és un llibre perfecte, però no m’atreveixo’. No
és una lectura fàcil i recomanem que els joves
la facin acompanyats”, explica Jordi Puig, editor
de Comanegra.

el secret de la vida
Però què fa tant perillós aquest llibre de només
140 pàgines? Tot comença quan Pierre Anthon
un dia s’aixeca de la seva cadira a l’aula, anuncia que res no importa a la vida i se’n va.
Aleshores, els amics el troben enfilat a una prunera. Desmoralitzats, els companys conceben un pla per intentar convèncer en Pierre
Anthon, però sobretot a ells mateixos, que en la
vida sí que hi ha coses que tenen importància.
L’argument és senzill però amaga una de les preguntes més transcendents que es fa l’home: per
què és important viure? Una qüestió, que com

molt bé explica l’editor de Comanegra, obra un
ampli ventall de nous debats: “Al final, la pregunta inicial s’acaba ramificant d’una forma
extraordinària i sempre de forma incòmode”. I
és que no tothom respon igual a la pregunta inicial, els pilars que sustenten una vida són diversos: la família, l’amistat, la religió, la nació, etc.
I, malgrat es tracta d’una novel·la curta, Teller
encara hi introdueix subtemes que podrien ser
punts de partida de tesis doctorals, per exemple: la bondat és intrínseca en l’ésser humà, les
conseqüències de la societat de l’espectacle,
el sentit de l’art i, fins i tot, l’ètica periodística.
Alguns crítics han comparat No-Res (Premi al
millor llibre 2001 del Ministeri de Cultura danès,
Premi LibbyLit 2008 a la millor novel∙la de l’àmbit francòfon, Millor llibre 2010 pel setmanari
alemany Die Zeit) amb El Vigilant en el camp
de sègol (J. D. Salinger, 1951) o amb el El Senyor
de les Mosques (William Golding, 1954), històries protagonitzades per adolescents, provocadores i directes, que, al final, fan reflexionar
més al públic adult. Una cosa és segura: estaràs més estona conversant sobre tots els debats
ètics que es plantegen a No-Res que llegint el
llibre. 

TELLER, JANNE; No-res.
Comanegra, 2018. 140 pàgs.
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Tendències

Del 14 al 15 de novembre té lloc a la ciutat comtal una nova edició del Barcelona Pensa.

La filosofia als carrers
Estem vivint una revalorització de la
filosofia. Els festivals Ciutat Oberta
i el Barcelona Pensa en són exemples clars, igual que la recuperació
d’aquesta assignatura al Batxillerat.
Judith Vives

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

www.assegurancesfeliu.cat

Barcelona va estrenar el mes d’octubre un
nou festival impulsat per l’Ajuntament. Es
tracta del Ciutat Oberta, una biennal de pensament nascut amb la voluntat de treure al
carrer els grans debats de la cultura, el pensament i el canvi d’època.
Això ja ho feien els romans, de fet. Les places
públiques, les àgores, eren el punt de trobada
de la gent i de debat de les idees. Dos mil
anys més tard, les places de la capital catalana s’han tornat a omplir, i molt, per sentir
xerrades de grans pensadors i pensadores de
la nostra època. És realment significatiu que
una conferència de la filòsofa especialista
en temes de gènere Judith Butler aconseguís
2000 persones de públic. Cal felicitar-se per la
iniciativa i per la gran resposta que ha tingut
aquesta convocatòria que, d’entrada, no proposava experiències ocioses ni lleugeres.
La cosa no s’acaba aquí, ja que com és habitual en els darrers cinc anys, el novembre és el
torn del Barcelona Pensa, festival impulsat per
la Universitat de Barcelona per treure la filoso-

fia del marc acadèmic i portar-la al carrer. En
aquest cas es fa en format de marató de dos
dies plens d’activitats filosòfiques, tant de dia
com de nit. Una altra manera d’acostar la filosofia i el pensament al gran públic i demostrar que
pensar no és pas una cosa avorrida ni exclusiva
dels grans intel·lectuals.
Són molt interessants i positives aquestes iniciatives i sobretot la resposta que tenen per part
del públic, fet que demostra que la ciutadania té
inquietuds, que es qüestiona sobre el món que
l’envolta, sobre els problemes i conflictes de la
nostra societat i que té ganes d’informar-se per
formar-se una idea i potser també trobar alguna
resposta als dubtes que tot plegat ens genera.
I relacionat amb tot això, és de celebrar que
el Congrés dels Diputats hagi aprovat una
Proposició no de Llei que insta el govern espanyol a recuperar l’assignatura obligatòria de
Filosofia durant els tres últims cursos d’institut,
afectada per l’aprovació de la LOMCE el 2013. Val
la pena recordar que la Unesco ha declarat
la necessitat d’ensenyar Filosofia als joves, i
que molts estudis demostren que la filosofia
contribueix al desenvolupament intel·lectual
de l’alumne, tant en l’exercici del pensament
abstracte com en el desenvolupament de
la funció executiva del cervell. Quin millor
exemple per aquests joves que quan surtin
de la classe de filosofia es trobin els carrers i
les places plenes de gent reflexionant i debatin sobre els grans temes del nostre món? 
Judith Vives és periodista / @judithvives
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Històries de pau

Sèries
ign

Persecució religiosa
Malgrat la secularització, hi ha
entitats confessionals que fan una
gran feina, és el cas d’Ajuda a l’Església Necessitada, autora de l’Informe sobre la Llibertat Religiosa.
Xavier Garí

La nostra societat catalana és una de les més
secularitzades d’Europa, i ho és per diferents
motius ja des de fa dècades. Les raons poden
derivar d’una modernitat tardana però radicalitzada, una postmodernitat emergent sense
embuts, l’oposició a determinada Església oficial durant el règim franquista o a una institució eclesial espanyola fàcilment arrenglerada
amb determinats posicionaments ideològics, certes obsessions i etiquetatges contra
el clergat o laics creients en general per part
de certs col·lectius socials o polítics, etc. No
obstant això, la cultura catalana està amarada de la tradició cristiana; l’activisme catòlic de caire social i catalanista és i ha estat
fort i ferm; els nostres carrers o les nostres
festes estan plens de cultura cristiana inevitablement; i, tanmateix, l’Església catalana
missionera en països empobrits (Catalunya
ha donat centenars de missioners i missioneres) o present arreu des de les seves entitats
solidàries en molts projectes de cooperació,
d’educació i assistència sanitària i de desenvolupament cultural o social, és innegable. Just
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d’aquesta Església a casa nostra hi ha la seu
local, a les diòcesis de Barcelona i Terrassa,
d’una entitat única i original: Ajuda a l’Església Necessitada (AEN), entitat catòlica que té
com a afany solidaritzar-se, denunciar i servir
les esglésies locals de països empobrits o en
conflicte, o que pateixen persecució religiosa.
Es tracta d’una fundació pontifícia (que vol dir
que depèn directament del Papa i de la Santa
Seu), que contribueix a la triple missió d’informar públicament, fomentar la pregària solidària i ser pont de solidaritat. Sobre aquest últim
objectiu, finança cada any més de 5000 projectes pastorals i d’emergència en 145 països
del món; pel que fa al segon objectiu, promou
i fomenta la pregària per tal de solidaritzar-se
espiritualment amb el patiment d’altres cristians que viuen en penalitats o persecució; i en
relació al primer objectiu, val a dir que l’entitat
publica a Espanya, de manera pionera i única,
un Informe sobre la Llibertat Religiosa al Món,
que analitza el compliment del dret a la llibertat religiosa en 196 països. Es publica cada
dos anys, i en el de 2016 ja apareixien proves
de violació del dret a la llibertat religiosa, persecució de minories religioses i especialment
del cristianisme, en no pocs països del planeta. Sovint, la realitat de les minories religioses, i en especial de la cristiana i/o catòlica al
món, és amagada als mitjans de comunicació,
de manera que aquesta persecució és desconeguda. L’Informe 2018 serà fet públic aquest
mes de novembre a Barcelona i Madrid. 
Xavier Garí és professor de la facultat d’Humanitat d’UIC-Barcelona / @XavierGari
VISUALOMELETTE

‘Altered
Carbon’
Rafael Navarro

Altered Carbon (Netflix) és una d’aquelles joies de ciència-ficció que últimament
esquitxen les graelles de les noves plataformes televisives. A banda d’una recreació del
futur molt convincent i d’homenatges visuals de manual a clàssics com Blade Runner o
Ghost in the Shell, la sèrie planteja un dilema
moral realment interessant: I si en un futur
la mort deixés de ser inevitable? I si la memòria, els records, les habilitats (l’ànima) d’una
persona pogués encapsular-se i ‘carregar-se’
en un nou cos? (Una “funda”, com l’anomenen a la sèrie). I si l’accés al privilegi de no
morir mai estigués reservat només a les classes altes i fos gairebé una utopia per als
més desfavorits? I si aquest canvi de paradigma radicalitzés els moviments religiosos
que consideren aquesta pràctica com una
aberració? Disfressat de thriller cyberpunk,
Altered Carbon planteja aquesta possibilitat,
i resulta interessant resseguir com els diferents personatges afronten la seva pròpia
relació amb la vida… i amb la mort. Perquè en
aquest món hipotèticament al segle XXV, la
Intel·ligència artificial demostra sentiments,
els humans continuen en una caiguda lliure
total a nivell moral i la indiscutible barrera
entre els vius i els morts es difumina o, fins
i tot, desapareix completament. La sèrie, de
10 capítols, ja ha anunciat una segona temporada. Caldrà veure si serà capaç d’oferir
un nou misteri sense perdre la càrrega filosòfica. Si ho aconsegueix, agrairem poder
gaudir d’una fantàstica recreació del futur,
de bones escenes d’acció i d’una constant
demanda d’esperit crític per part de l’espectador. Per cert, si poguéssiu reencarnar-vos
eternament, aspirant a cossos/fundes cada
cop millors, què faríeu? 
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Propostes

Propostes familiars

Llibres

Compartir àpats
i converses a taula

‘Els estranys’
de Raül
Garrigasait
Glòria Farrés

Fer àpats junts és bàsic per tenir una bona educació i conéixer les idees dels altres.

Jordi Alcàsser

Ara tot sembla carca. És possible que visquem
en un temps tan vertiginós que no tinguem
temps per pensar? Pensar és carca? Conversar
amb un fill tot dinant és antic? Ho dic perquè
la paraula en companyia present avui sembla
ser l’objecte de rebuig. Semblaria, si ho
portem tot a l’extrem, que l’única paraula que
volem escoltar és la que ve del mòbil, aquella
que si ens ve de gust amb un moviment de dit
podem expulsar. I és que aquesta és potser la
més gran diferència entre comunicar-nos per
mitjans digitals o fer-ho de cos present.
L’altre dia, mentre dinava amb la meva filla,
un migdia que no teníem llum, li vaig explicar
que antigament la gent quan el sol es ponia,
a les cases de pagès, era comú reunir-se a la
cuina i parlar. Habitualment compartien un
espai i un temps per conversar i menjar al voltant de la taula. Potser no tenien gaire, però es
feien companyia. El que fa més por avui és imaginar famílies que consulten el mòbil amb el
plat de sopa al costat. Un ull al plat i l’altre a la
pantalla, amb pressa i sense temps per parlar.
Estic totalment convençut de respectar
el àpats. Respectar, que vol dir ser educat.
Demanar les coses si us plau i dir gràcies,
no trepitjar els torns de paraula, no menjar
amb la boca oberta, ni fer sorolls innecessa-

ris, menjar mastegant no com oques, i moltes
altres coses que en general tothom sap.
Compartir àpats és fonamental per tenir una
bona educació, per saber anar pel món, per
construir-nos una opinió de les idees dels
altres membres de la família i acceptar que
no ho sabem tot, ni ho podem tot. També per
parlar dels problemes de la vida quotidiana,
les preocupacions, les il·lusions.
No hi ha imatge més horrorosa, icònica dels
nostres dies, com una família menjant callada,
cadascú concentrat entre el seu objecte digital i el plat que té davant. Si ens quedem amb
la proposta de molts mitjans de comunicació,
sobretot per part de la publicitat, aquest gaudi
desmesurat on prima l’individu separat dels
altres, ens queda un panorama desèrtic, on
d’entre tots i cadascun dels objectes que se’ns
ofereixen, sobresurt el telèfon mòbil i un exèrcit d’individus que com zombis van d’un lloc
a un altre maltractant-se el cos i la vista. Si us
pareu a pensar, aquesta és la idea oposada a
compartir un àpat amb la família.
No us oblideu de mantenir les formes subversives de l’educació a taula, on prima la contenció, el fet de tenir en compte el desig dels
altres i la paraula de cadascú, que és en realitat la cosa més fonamental que ens diferencia
dels animals. 
Jordi Alcàsser és psicòleg i psicoanalista /
@jordialcasser / www.jordialcasser.com

Els estranys de Raül Garrigasait va obtenir
el Premi Llibreter 2017 i el premi Òmnium
al millor llibre del 2017. La novel·la, ambientada en la primera guerra carlina, narra
la història iniciàtica de Wiellesman, un
prussià que arriba a Solsona amb la intenció d’establir l’ordre i la legitimitat del
nord, però queda atrapat en el desordre del sud. Enmig de la confusió, gestarà
una gran amistat amb un metge il·lustrat,
s’adonarà dels contrasentits de la religió
catòlica i sentirà el fons de violència que
batega en el paisatge solsonés.
L’important d’aquesta novel·la, tanmateix,
no és la història, sinó les reflexions que
la vertebren i li donen una densitat i una
bellesa que l’allunyen de la novel·la històrica. La seva construcció és d’orfebreria:
capítol a capítol va passant del present al
passat, del món alemany al món hispànic,
de relat concret a grans reflexions filosòfiques, i tot molt ben travat, amb un ritme
àgil, que atrapa. De fons, la novel·la mostra
com costen els grans canvis històrics. Si a
Europa les idees il·lustrades van escampant
la modernitat, a la península hi ha una oposició ferrenya als canvis, especialment als
pobles. Llegint-la, veus com n’és de vigent
aquesta reflexió. El nou auge dels feixismes,
en especial a l’estat espanyol, mostra que no
s’accepten les llibertats individuals i es vol
l’ordre autoritari imposat per la por. 

GARRIGASAIT, RAÜL;
Els estranys. Edicions de 1984.
Barcelona, 2017. 184 pàgs.
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Coneixement
per a la majoria

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.

Avui la televisió ja no és la
tradicional via per persuadir els
votants. Jair Bolsonaro ha guanyat
al Brasil gràcies a les xarxes socials
i a les anomenades ‘fake news’.
David Casals

L’ordre social, econòmic i polític que es va
consolidar a nivell internacional després de
la Segona Guerra Mundial torna a perillar.
Després de la consolidació de lideratges populistes, personalistes i ultranacionalistes a
Estats Units, Hongria, Polònia i Itàlia, ara és el
torn de Brasil, on els ultres acaben de conquerir la presidència d’una república que, a més, al
2019 serà la vuitena economia mundial, segons
la previsió del Fons Monetari Internacional
(FMI). La consolidació d’un discurs polític basat
en les emocions i en l’estigmatització de l’enemic també es dona cada cop més a casa nostra.
Diferents enquestes posen de manifest que
Vox podria entrar al Congrés si hi haguessin
eleccions generals, i a Catalunya el debat porta
moltíssims anys polaritzat en dos bàndols que
defensen postures absolutament irreconciliables apel·lant als sentiments.
Mentrestant, hi ha estudis que analitzen com
són les persones que donen suport a aquests
nous moviments que pretenen capgirar el sistema. Segons una enquesta que va difondre
la televisió nord-americana CBS, el 91 per cent
del nucli dur de votants del president, Donald
Trump, creuen cegament en el que diu el seu
líder. Per això, els autors de l’estudi els defineixen com a strong supporters. La seva confiança
cap a ell és molt superior a la que venen vers

amics i familiars (63 per cent) i a la dels mitjans
de comunicació tradicionals (11 per cent), també
anomenats mainstream. Aquest sondeig posa de
manifest que funcionen els atacs constants que
Trump i el seu equip fan a les empreses periodístiques, a qui tots ells titllen d’ “enemics del poble”.
Quelcom similar passa a Itàlia, on bona part de la
premsa impresa s’ha posat les mans a través dels
seus editorials de les propostes del Moviment
Cinc Estrelles i la Lliga Nord, que des d’aquest any
formen el govern després d’un ampli triomf electoral. Tot plegat evidencia que els electors ja no
fan cas de de les advertències d’unes veus que,
anys enrere, generaven més confiança.
La campanya electoral brasilera ha vingut també
molt marcada pel fanatisme, un fet que el periodista Luis Tejero va posar de manifest en un article a El País just després dels comicis. Tejero
recordava que tradicionalment, a Brasil guanyava el candidat que també triomfava a la
televisió. En canvi, el darrer guanyador, Jair
Bolsonaro, “només tenia vuit segons diaris de
pantalla” al bloc electoral “i ha tingut el mèrit
d’inventar-se del no res el seu partit”. La petita
pantalla ja no és la tradicional via de persuadir els votants, sinó que ara es fa mitjançant “un
exèrcit de fidels molt mobilitzats a les xarxes
socials i a grups de Whatsapp”. “Un altre tema és
si els continguts compartits tenien alguna cosa
a veure amb la realitat o eren una col·lecció de
mentides” en un context on tot s’hi val per aconseguir el poder, conclou Tejero. És en aquest
context on el periodisme pot seguir sent més
necessari que mai, però el principal repte que
té és com aconseguir que diferents conceptes
filosòfics, com què és el coneixement i on és
la veritat, siguin accessibles al gran públic i no
només a una minoria il·lustrada, que ara mateix
no entén cap a on va aquest món cada cop més
desorientat. 
David Casals és periodista / @informatiu

En el proper número: La cura
Tots els éssers humans, en diversos moments, tenim necessitat d’atenció i cura. Precisament, el fet de
tenir cura de la vida fa possible la nostra existència i, per tant, la continuïtat de l’espècie. Tradicionalment, les tasques de cura les han portat a terme les dones, però no perquè hi hagi una predisposició
biològicament predeterminada, sinó per una qüestió d’aprenentatge. Tenir cura dels altres no és una
professió –encara que algunes persones s’hi dediquin–, sinó un valor, vinculat a cap gènere; una actitud vital necessària per a l’existència. La psicòloga i feminista nord-americana Carol Gilligan assegura
que el major grau de desenvolupament moral s’assoleix quan la persona troba l’equilibri entre la cura
de si mateixa i la cura de les persones del seu entorn. Però com assolir aquest punt?  
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El conte de Roser Blàzquez

Aquest mateix mar, el nostre
(vers una terra inhòspita)

De quin color és la mar? Fa de mal dir. Cada
onada que llepa la sorra pinta la platja de matisos que
ni tan sols imagines.

Però, avui, la mar s’ha pintat del color del
desert, assedegant milers de vides. Paratge desolat que
ofega plors i somriures.

Un bon dia l’horitzó pren el color trencat i
agredolç de l’enyor i la partida; adéu a un amor que es
torna record de sorra i sal.

Ones desdibuixades que empenyen, a contracorrent, una vella barcassa que vessa crits per una
espurna d’humanitat, que no arriba.

A l’estiu, com petites perles, les gotes amaren
brillants la meva pell bruna, eriçada amb la càlida carícia del sol.

Traç d’un camí sense retorn possible.
Moneda jugada a l’atzar, a mort o vida.
Reflex de rostres que ja són nàufrags perquè
han perdut fins i tot el nom abans de l’arribada. I el seu
drama esdevé només silenci sota les aigües.
Mar de fons i de ningú.
Vasta terra dels sense terra.
Paratge inhòspit del qui fuig desesperat, rosegat per la por, vers un futur negat. Inexistent.

Gronxat dins sa barca, arriba el vell pescador
que reconeix, a cada racó i matís de mar, el color de la
fondària que li regala el treball i la pesca.
I el poeta retroba, en el vaivé pintat d’escuma,
bells mots que colpegen impetuosos les roques de la
caleta on jo reposo.
Una estrella vermella de mar.
Blau immens, mirall de plata.
Carícia de broma i sorra fina.
Foscor silent que, com un bressol, gronxa cada
nit la lluna.
Caragols endins són cants de sirena.
Batalles de temps enllà, a cops de rem i de vela.
Històries d’amor i llegendes, aventurers i navegants.
Ampolles amb missatges d’amor a la deriva.

Aquest mateix mar, el nostre. El d’amors i
d’aventures, el que canten els poetes i hi enxarxen els
pescadors.
Aquest mateix mar. El nostre.
Avui, tenyit del color deshumanitzat de la mort
i la vergonya. 

Roser Blàzquez és professora d’educació especial
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