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L’estiu porta de nou la
tragèdia al Mediterrani

L’

arribada de l’estiu implica novament que molts
immigrants intentin arribar a les costes europees
aprofitant el bon temps i que la navegació és més
senzilla. Un fenomen que durant els mesos de
juny, juliol i agost s’incrementa, però que durant
la resta de l’any no desapareix, encara que no en parlem tant.
Fa dos anys l’èxode tenia principalment cognoms sirians (també
afganesos) i es produïa a través de les illes gregues i posteriorment de la ruta balcànica. Segellada aquesta entrada, l’ensulsiada de l’estat libi ha implicat que sigui a través de les platges
d’aquest país africà totalment descompost –en part degut a la
intervenció endimoniada del president francès Sarkozy– des
d’on avui puguin operar amb impunitat els traficants de persones. Des d’aquestes platges cada dia milers d’homes, dones
i nens sols surten a la recerca d’un futur millor. Il·lusos aquells
que pensin que la crisi migratòria s’aturarà quan els immigrants
siguin conscients que s’enfronten a la mort. Ja ho saben.
Estem davant d’un problema estructural. L’any passat més de
tres mil persones van morir creuant el Mediterrani i des de l’any
2000 ja en són 35.000. No és moment de decisions polítiques
puntuals, fetes amb bona intenció o de cara la galeria, com l’acollida mediàtica de l’Aquaris per part del govern espanyol o la
concessió del dret a la ciutadania a un immigrant que va salvar
un nadó a França. Què passa amb els centenars de refugiats que
cada dia entren a Espanya per l’Estret? I amb els immigrants que
vagaregen sense alternativa possible per França per què s’han
desmantellat els camps de París?
Cal que els governants europeus es posin d’acord en una política
migratòria conjunta, molt més ambiciosa del que ho és actualment. Una política de compliment obligatori i compromesa. En
aquest sentit la darrera cimera de caps de govern ha estat vergonyosa, mancada d’audàcia i iniciativa.
El problema de la immigració és estructural i no desapareixerà.
Per tant, cal afrontar-lo amb una mirada a llarg termini i responsable. Fins i tot, a risc que les decisions que es prenguin no
siguin del gust de tothom, ni d’aquells que demanen més severitat a les tanques i la retirada de les ONG, ni tampoc dels partidaris de l’obertura total de fronteres. 
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Entrevista: La Primavera Africana

“Els nens soldats són
obligats a matar els
seus propis pares”
Chema Caballero, defensor dels drets humans
Després de més d’una dècada treballant a Sierra Lleona a favor de la reinserció dels nens
soldat, ara aquest cooperant assessora diferents ONG africanes aprofitant el ressorgiment
de diversos moviments juvenils en el continent, una senyal d’esperança.
Maria Coll

El defensor de Drets Humans i expert
en reinserció de nens soldat, Chema
Caballero, ha estat el convidat de la darrer
a Nit de la Solidaritat que cada any se celebra a Mataró i hem aprofitat aquesta cita
per conversar amb ell sobre Àfrica.
Fa mesos que ens els mitjans de comunicació veiem imatges d’embarcacions
plenes d’immigrants que intenten creuar el
Mediterrani. Realment som conscients de
la dimensió del problema?
Encara ens costa molt entendre què està
passant perquè realment l’opinió sobre
aquest tema es crea a partir dels mitjans de
comunicació. Mai ens plantegem per què
aquestes persones fugen dels seus països
i abandonen les seves famílies. Cal tenir en
compte que actualment a totes les ciutats
africanes, a través de la televisió. Es veuen
imatges del què passa al Mediterrani, a
la tanca de Ceuta i Melilla i a la costa africana, però, malgrat tenir la informació, els
joves africans igualment intenten arribar
a Europa. I, aquí, en comptes de rebre’ls
i reconèixer que la vida és un dret, construim més fronteres. Però no les aixequem
a Ceuta o Melilla, sinó a Mauritània, a Níger
o al Senegal. Allà donem diners a la policia
perquè controli aquesta gent i perquè no
arribi fins a nosaltres.
Si el flux migratori no s’atura i Europa no
afronta el problema, quina és la solució?

No tinc la solució, però parteixo de la
defensa que el dret a la vida i el dret a emigrar són fonamentals i l’Estat espanyol es
pot permetre acollir i integrar aquestes
persones. La majoria de la societat és solidària respecte els refugiats, el problema
són els poders públics. El govern del PP,
durant els darrers sis anys, ha estat especialment insensible respecte aquests temes.
I el PSOE, en el seu moment, també va fer
devolucions en calent. Fins ara no hem
tingut governs que aportin solucions.
De vegades la resposta és: la feina s’ha de
fer en els països d’origen. Realment estem
interessats en què Àfrica evolucioni?
La cooperació és una arma dels governs
occidentals per sotmetre els governs africans, per aconseguir les seves matèries primeres. No ens interessa que aquests països
canviïn. D’Àfrica ens n’interessen les matèries primeres, no els africans. L’ajuda al desenvolupament, en general, no arriba als
seus destinataris i queda en mans de dirigents o funcionaris, els quals ens han permetre l’accés a les matèries primeres.
Àfrica es pot revoltar?
Els darrers anys estem experimentant
una transformació dels joves africans,
cada vegada més formats i més connectats. Avui internet arriba als racons més
remots del continent. Els joves saben què
passa arreu del món de forma instantània i això ha creat moviments juvenils
importants. Primer van sorgir al Senegal i
a Burkina Faso i ara a Togo i a la República

Democràtica del Congo. Els joves s’organitzen, comencen a manifestar-se, demanen democràcia i drets humans. Les coses
es comencen a moure, però falta temps i
no sé si les velles metròpolis permetran
certs canvis. Espero que un dia a l’Àfrica
es puguin construir relacions d’igualtat,
perquè cal recordar que Àfrica no és pobre,
el problema és que els beneficis de les
seves matèries marxen. Cada any, del continent en surten dos-cents mil milions de
dòlars en beneficis extrets de les matèries
primeres, força més del que s’inverteix en
ajuda al desenvolupament. Preferim que
Àfrica visqui de la nostra caritat!
Per tant, estem davant d’una Primavera
Africana?
Els politòlegs ja en parlen. L’any 2014,
a Burkina Faso, el president Blaise
Compaoré, després de 27 anys de mandat,
va voler renovar el càrrec, però un moviment juvenil encapçalat per rapers – la
música a l’Àfrica té molta força– va aconseguir que abandonés el país i s’obrís un
procés democràtic. Un moviment que,
per la seva capacitat d’acabar amb dictadors, ha estat anomenat “l’escombra ciutadana”. Són moviments equiparables a
les Primaveres Àrabs, però esperem que
aquestes realment arribin a bon port.
La Xina ha entrat amb força a l’Àfrica.
Quina carta hi juga?
Quan parlo d’Occident també hi incloc la
Xina. Els xinesos van arribar a l’Àfrica als
noranta, també a la recerca de matèries
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En el cap de...
Ibrahim
primes. I, a diferència d’Europa, el cert és
que la Xina mai ha camuflat les seves intencions, i ha establert tractes comercials amb
els països africans.
Fa uns mesos 44 països africans van
signar una Àrea de Lliure Comerç
Continental. Això també demostra un
canvi de rumb?
Sí. A l’Àfrica sempre hi ha hagut la idea
de fer una unió africana d’estats a l’estil de la Unió Europea, però mai s’ha concretat. Per començar ara es potencien les
zones de lliure comerç i de trasllat de persones. Per exemple, des de començament
d’any ja no es demana visat per passar
d’un país a un altre. A més, aquest acord
arriba lligat a una gran inversió en infraestructures, principal problema del continent. En aquest moment, per exemple, per
anar de Freetown (Sierra Leona) a Kampala
(Uganda) et surt més a compte passar per
Brussel·les. Per tant, cal connectar les capi-

“Espanya aixeca fronteres,
però no a Ceuta o Melilla,
sinó a Mauritània, a Níger o
al Senegal”
“Els joves africans
s’organitzen, comencen a
manifestar-se, demanen
democràcia i drets humans”

tals per via aèria, fer autovies i millorar la
xarxa ferroviària. Obres dirigies per empreses occidentals i, sobretot, xineses.
Vostè ha estat tretze anys a Sierra Lleona
al cap davant d’un projecte pioner de reinserció de nens i nenes soldat. Quina esperança tenen aquests infants?
Es necessita molta paciència i temps. Són
nens i nenes segrestats –les nenes són
esclaves socials, però també porten una
arma–; que han normalitzat la violència,
que han estat sotmesos a tot tipus de xantatges emocionals. Són obligats a matar
els seus propis pares i han comès tot tipus
d’atrocitats. Aleshores, els conduïm a un
lloc tranquil, perquè puguin explicar tot el
que han fet. Només els que són capaços de
verbalitzar-ho poden rehabilitar-se. Han
d’explicar què han fet, però, sobretot, què
sentien quan ho feien. Només quan surten
els sentiments, quan se n’adonen realment
d’allò que han fet, quan senten arrepentiment o por, és quan recuperem l’humà que
hi ha dins del nen. I, sobretot, perquè el programa tingui futur, a través de l’educació o
de la formació professional, els intentem
donar una alternativa. Els nens de Sudan
del Sud afirmen: “Prefereixo morir matant
que morir de gana en un camp de refugiats”. Aquest sistema va funcionar a Sierra
Lleona, allà vam recuperar més de set mil
nens i nens, i també a Libèria i a Uganda. El
problema actual és el finançament. Un nen
soldat necessita un any i mig de treball per
rehabilitar-se; avui només hi ha diners per a
tres setmanes. 
casa africa

Chema Caballero, activista a favor dels drets humans a l’Àfrica.

Joan Salicrú

Em dic Ibrahim. Sóc un noi de
Sierra Leone, país que va patir
una guerra ara ja fa uns anys. Jo hi
vaig prendre part, quan era petit.
He estat el que se’n diu un “nen
de la guerra”, un dels molts que
hi va haver en el nostre país. Vaig
ser segrestat per un dels grups
que lluitaven, em van menjar el
tarro, em van fer xantatge i em
vaig convertir en un monstre,
en una bèstia... Feia el mateix
que van fer amb mi: maltractar
altres persones com altres persones m’havien maltractat a mi.
I matar-les, és clar, quan m’ho
deien. “Mata’l”, m’exigien. I jo el
matava. Pam. A qui fos: un familiar, un amic, un desconegut, un
home, una nena, un vell... Ara
me’n començo a adonar, del que
vaig fer, de què estava malament,
molt malament. Però en aquell
moment us asseguro que ho veia
la cosa més normal del món, el
que feia; ho feia tothom al meu
voltant. Tothom! Com a mínim
em donaven menjar, és clar, i
un lloc on dormir. Quina cosa:
l’única manera de sobreviure a
Sierra Leona per mi durant els
anys de la guerra era matar altres
persones. Un autèntic horror!
Sort en vaig tenir de persones
com en Chema, aquell espanyol,
que em va ajudar a començar a
sortir de tota aquella merda. Gràcies a ells vaig poder sortir de tota
aquella bogeria. Em van dir: “tu,
noi, ets una persona. Vals la pena.
No tens perquè fer això”. Se’m va
obrir el cel!
Ara bé, quin futur puc tenir jo?
Com podré mai oblidar tot això que
m’ha passat? Qui em tornarà la meva
infància, que no he pogut viure? I
sobretot, mare, on estàs? No sé on
ets i et trobo molt a faltar! 
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Termòmetre de Valors

Les piulades del mes
CNN

Ariadna Oltra
@ariadnaoltra

“La paraula habitual té riscos. Denota en quin
món vius, a quina bombolla pertanys”

Àngel Castiñeira 🎗
@angcastineira

“El Manual d’usuari de l’Ajuntament de
BCN per tramitar una factura electrònica
ocupa 44 pàgines. Ens hem tornat bojos”

Suècia es prepara per a la guerra i envia un
pamflet als seus habitants alertant-los
Suècia vol assegurar-se que la seva població estigui preparada per al pitjor. El
seu govern ha enviat un pamflet a tots els habitants amb instruccions per a la
guerra, informant-los per primer cop en trenta anys sobre els perills d’un conflicte.
El catàleg s’ha titulat Om krisen eller kriget kommer (Si la crisi o la guerra arriben).
L’instructiu proporciona informació sobre com identificar notícies falses, preparar-se per condicions extremes del clima o què fer en cas d’atacs terroristes i conflictes armats. És una actualització d’un document produït durant la Segona Guerra
Mundial. La prevenció és positiva, però en casos com aquest genera alarma social.

La taxa de suïcidi als EUA
s’incrementa un 25 per cent

Els treballadors públics de
Moscou aprenen a somriure

Les taxes de suïcidi van augmentar un 25 per cent als EUA
entre 1999 i 2016, segons una investigació dels Centres per al Control i
la Prevenció de Malalties. Més de la
meitat no tenien diagnosticat cap problema de salut mental.

En motiu del Mundial de Futbol,
els empleats públics del metro de
Moscou, Ferrocarrils i de la pròpia FIFA,
han hagut de fer cursos sobre com somriure davant l’arribada de més d’1,5 milions de visitants al país.

Espanya acull els 629
immigrants de l’Aquarius
Després de la negativa d’Itàlia,
Espanya ha acollit els immigrants
de l’Aquarius. Un gest encomiable
però... i la resta? Els estats europeus
han acordat la creació de centres
d’acollida dins del territori europeu,
que només s’obriran als països que
s’hi avinguin de forma voluntària.

Una escola instal·la càmeres per
una companya amb leucèmia
L’escola Alfred Mata de Puig-reig
ha instal·lat, aquest curs, càmeres a l’aula perquè una alumna de segon
de primària pogui continuar fent classe
tot i patir i ser tractada de leucèmia.
D’aquesta manera pot participar a la
vida escolar des de casa.

L’alliberament de ‘La Manada’
desferma la ira contra la justícia
Els cinc homes, més coneguts com
‘la Manada’, acusats de violar en
grup una jove durant els Sanfermines
del 2016, surten en llibertat després de
pagar una fiança de sis mil euros. Es produeixen manifestacions de rebuig a tot
Espanya.

Francesc Vilallonga
@vilallongapac

“Al Parlament Europeu durant el debat
sobre la crisi de l’#Aquarius: 90% de cadires
buides. Quina vergonya!”

Jordi Armadans
@Jordi_Armadans

“Europa continua llençant valors i visions
per la finestra. El més preocupant: que una
part important de la ciutadania europea
compra i aplaudeix aquesta degeneració”

Valors comparats

56,8

violacions per cada 100.000 hab. es van denunciar a Suècia el 2015, 20 cops més que a
Espanya, segons l’Eurostat. A Suècia és violació
tota relació sexual que no compti amb el consentiment de la dona, tàcit o explícit.

2,65

violacions per cada 100.000 hab. es van denunciar
a Espanya l’any 2015. Espanya està en el lloc 25. La
duresa del procés, la por de les víctimes a no ser
cregudes i l’assenyalament social expliquen la
baixa taxa. El 80% dels casos no es denuncien.
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Jana Barrios
la noia del melic
El text d’una noia de 13 anys de Palma denunciant els
comentaris ofensiu de les seves companyes per la manera
com vestia es fa viral
Ramon Radó

A Jana Barrios no li hem vist la cara.
A la seva foto més famosa, on no se li
veu, hi ha un cos entre coll i genolls i
el que més crida l’atenció és la roba. I
és que la Jana, una noia de 13 anys de
Palma de Mallorca, va saltar a la fulgurant i efímera fama d’Internet a principis de juny per dues peces de roba:
una samarreta i uns pantalons curts de
la marca H&M.
El dilluns 4 de juny va anar a l’institut amb una samarreta de màniga curta
amb ratlles vermelles i blanques i uns
pantalons curts esportius de color gris.
Alguns comentaris que va rebre el seu
vestuari per part de les companyes de
classe van ser: “per què ets tan guarra?”,
“no ensenyes massa?”, “en la meva
opinió no hauries d’anar vestida així” o
“la teva mare sap que vas vestida així a
l’institut?”. I, a la seva cadira, algú hi va
escriure “putilla”. Tot plegat, perquè els
pantalons quedaven força per sobre els
genolls i la samarreta li deixava el melic
al descobert.
Quan se suposa que cada dia ha de

ser 8 de març, quan el #metoo genera tsunamis de suport i quan tots ens aprenem la
teoria King Kong, l’experiència de la Jana
Barrios demostra que encara queda molt
camí per recórrer en la lluita feminista,
també entre els més joves.
Quan va tornar a casa seva, després
de classe, es va posar a escriure. “Avui he
decidit que per anar a l’institut em posaria una de les meves samarretes preferides –començava el text que seguia exclamant-se– el 2018 i pel fet de ser dona i
vestir com a mi m’agrada vestir, he rebut
insults i he estat tractada de guarra i puta”.
Sense gens de complexos, lamentava que “els comentaris havien estat de
dones” i es preguntava com era que les
noies de la classe, que estan en contra del
masclisme, defensen la igualtat i es van
posar un llaç lila el 8 de març feien aquells
comentaris. “La meva roba és igual de
curta que la vostra mentalitat”, acabava
la carta, que aconsellava a les seves companyes que “si encara no accepteu que les
dones podem vestir com ens doni la gana,
podeu tornar a l’edat de pedra d’on sembla
que heu sortit”.
El seu pare va publicar el text de la Jana
a Facebook i, ràpidament, es va fer viral:

Un institut de Suïssa va
demanar-li permís per fer
servir el text a classe per
combatre el masclisme
el cas de la Jana aviat va començar a
córrer per les xarxes socials. Internautes van traduir el text de la Jana al castellà i a l’anglès i, fins i tot, un institut
de Suïssa va demanar-li permís per fer
servir el text a classe com un exemple
per combatre el masclisme.
Quatres dies després, encara en ple
rebombori, la Jana va anar a l’institut. I
ho va fer amb la mateixa roba que havia
dut quatre dies abans: la samarreta de
ratlles i els pantalons curts. 
Ramon Radó és periodista / @ramon_rado

El valor de la paraula

“Millor que
innovar és repetir
amb estil propi”
Michikazu Taneda, actor de teatre No
La Vanguardia, 25 de juny de 2018

Redacció

Vivim en una societat en què la paraula
innovació està a l’ordre del dia. Fan fortuna
sigles com I+D+I (Investigació, desenvolupem i innovació). Hi ha, però, persones que
no aposten per aquest concepte. Michikazu
Taneda, actor professional del teatre No
-teatre que es representa ininterrompudament des del segle XIV, primer als castells
dels samurais i avui a l’escena pública del
Japó- assegura en una entrevista que “molt
més difícil i valuós que inventar-se una cosa

nova del tot, del no-res, és fer el mateix
que d’altres van fer... però fer-ho des del
teu estil propi, des de la teva ànima. Això
sí que és meritori!”. I insisteix: “Repetir
l’extern des de l’intern: això és la cultura.
I el Japó és cuida molt d’això, per vivificar
cada dia la seva vella cultura. Mantenir-la
viva és preservar-la”. El teatre No es basa
precisament en repetir sempre les mateixes obres. Una tradició que l’actor assegura que no es perdrà. I pronostica: “Aviat
estarem tan saturats del món virtual que
molta gent voldrà tornar al presencial,
inclòs el teatre No”. 
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La màquina d’escriure

Pensar tot el que ens ha passat
Joan Salicrú

Aquest estiu serà una mica especial per a
tots plegats, per tots els que vivim a Catalunya. Mentre estiguem tombats a la tovallola de la platja, menjant un bon arròs
a primera línia de mar o banyant-nos en
uns gorgs a les muntanyes del Pirineu, per
desconnectats de l’actualitat que puguem
semblar potser podrem –per primer cop–
pensar amb calma tot el que ens ha passat
durant el darrer curs i intentar digerir-ho. El que ens va passar el 17 d’agost
però sobretot el 6 i 7 i el 20 de setembre,
l’1 i el 27 d’octubre, i el 21 de desembre.
Aquest estiu, deia, pot ser el moment de
fer una mena d’inventari de tot el que ens
ha anat passant per intentar llegir-ho amb
uns ulls més serens i provar d’extreure’n
tots els ensenyaments possibles, sobretot
en relació a allò que no sabíem de nosaltres mateixos com a societat.
Aquest curs, per exemple, hem après que
és absolutament necessari respectar escrupolosament els sentiments d’identitat de
tots els que viuen a Catalunya i no tensionar-los: respectar aquells que se senten
només catalans, aquells que se senten
estrictament espanyols i aquells que tenen
una identitat mixta, compartida. Hem de
respectar-nos tal com som, sense vincular
aquestes identificacions amb una expres-

En quin món vivim

Solidaritat
Francesc Raventós

Després que Metges sense Fronteres i Sos
Mediterranée haguessin rescatat a alta
mar 629 emigrants i refugiats i els allotgessin en el vaixell Aquarius, el govern italià
va impedir que desembarquessin en els
ports italians. També Malta va tancar els
seus al vaixell. És cert que Itàlia ha estat la
porta d’entrada de molts immigrants cap a
Europa i que la Unió Europea se n’ha rentat
les mans, però hem vist situacions d’escàndol que ens obliguen a preguntar: on és la
solidaritat europea? Què se n’ha fet del seu
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Després d’aquest curs
hauríem d’haver entès que
l’altre també té raons. I que
algunes potser les compartim.
sió política determinada; deixar-nos ser
lliures els uns als altres: els que pensen
que els independentistes són, per se, antiespanyols hauran de revisar la seva mirada
i, al mateix temps, alguns independentistes hauran d’entendre que els que estan a
favor de la unitat d’Espanya no són “uns
fatxes”. Cal fer un profund aprenentatge
de la diferència que hi ha entre nosaltres.
Aquest curs, tan dicotòmic, també hem
après que cal admetre que la societat catalana està plena de matisos i contradiccions
i que, per tant, haver-nos instal·lat en la

humanisme? Per sort el nou govern espanyol va autoritzar que entressin en el port
de València i va organitzar el seu acolliment.
És una bona notícia, però no és la solució
del problema.
Tota qüestió relacionada amb la immigració és de gran complexitat. No hi ha
solucions fàcils. Encara que sigui per egoisme la UE, i també Catalunya, necessiten immigrants per cobrir les necessitats
de l’envelliment de la població. Això sol,
ja hauria de permetre l’acolliment d’immigrants de forma regulada.També inversions en un Pla Marshall per Àfrica contribuirien a crear ocupació, encara que
difícilment seria suficient.
Però tornem a Itàlia. Aquest país té un
nou govern amb tics de xenofòbia i antieuropeisme. Han decidit que no volen més

lògica del sí i el no és absolutament reduccionista. I, per tant, deixar-nos de pensar
“en favor” o “en contra” i que flueixin
altres possibilitats, especialment aquelles
formulades en termes positius.
Aquest curs també hem certificat que la
Unió Europea és una suma d’estats que
molt difícilment –només a través dels
fets consumats– podria arribar a admetre la independència de Catalunya. Però
de la mateixa manera hauríem de començar a pensar en el necessari reconeixement nacional que la Unió Europea podria
donar al que ella en diu “les seves regions”, en una línia apuntada diverses vegades pel lehendakari Urkullu. Pot ser una
clau per desbloquejar la situació.
Finalment, aquest curs hem après que
entre tots, haurem de tornar-nos a posar
d’acord en les qüestions essencials. No hi
ha volta de full. Caldrà aprendre a parlar
del tema malgrat generi conflicte amb
amics, familiars i coneguts. Perquè, si
aconseguim vèncer els lògics recels inicials, l’experiència de parlar d’una cosa
traumàtica pot esdevenir terapèutica fins
i tot de cara a altres aspectes de la vida.
Acabo: després d’aquest curs hauríem d’entendre que l’altre també té raons –els altres,
perquè són diversos–. Algunes de les quals
potser compartim. I no tenir por de sortir
de la nostra zona de seguretats mentals. 
Joan Salicrú és periodista / @joansalicru

immigrants. Però Itàlia és un país amb altres
problemes. Té una economia que creix minsament, un sector bancari pendent de sanejar, un deute públic dels més alts del món
desenvolupat, una alta prima de risc per
captar finançament, i, a més, volen fer polítiques populistes que augmenten el dèficit
públic. Qualsevol dia pot esclatar una forta
crisi econòmica que els obligaria a demanar
ajuda a la Comissió Europea i al Banc Central Europeu, demanar la solidaritat dels
altres europeus. Ells no són solidaris però
poden demanar la solidaritat dels altres.
Aquest és un model que s’està estenent en
l’àmbit personal i col·lectiu. Hem de fer l’esforç de recuperar l’humanisme i la generositat, signes d’identitat d’Europa. Som molts
els que ho creiem així. 
Francesc Raventós és economista / @raventosf
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Creixement
inclusiu

L’Aquarius i
la gestió de la
immigració

Joan Catà

Des dels anys 90 l’augment de les desigualtats en les rendes ha estat imparable. Els
rics cada dia es fan més rics i els pobres,
més pobres. Les possibilitats de progressar
socialment, d’elevar l’estatus personal, han
disminuït. L’ascensor social està bloquejat. L’últim informe de l’OCDE, Un ascensor
social espatllat? Com podem promoure la mobilitat
social, considera que si no es pal·lia el nivell
actual de desigualtat i es reactiva la mobilitat intergeneracional s’està perpetuant
la pobresa i s’estan perdent molts talents,
hipotecant el creixement i esquerdant la
cohesió social. La renda familiar i els estudis dels progenitors són dos factors determinants. Avui el nen d’una família pobra
necessita de mitjana cinc generacions per
arribar a tenir el poder adquisitiu del fill
d’una família de rendes mitjanes, segons
l’informe. Mentre que el 69 per cent dels
fills de pares universitaris cursaran estudis a
la universitat, només el 22 per cent dels fills
de pares amb estudis primaris hi arribaran,
segons l’apartat dedicat a Espanya.
Que l’IBAN del compte corrent gairebé
sempre pesa més que l’ADN dels progenitors en l’herència familiar en tenim proves
ja fa temps però que avui el llibre d’escolaritat dels pares també hagi de pesar tant
en el destí dels fills és inquietant. L’ascensor social va funcionar raonablement per
a molts dels nascuts entre 1955 i 1975 fills
de pares amb un baix nivell educatiu. Pels
nascuts més tard, ja són figues d’un altre
paner. Els experts culpen del col·lapse als
mals resultats del sistema educatiu espanyol
–les cotes d’abandonament escolar prematur són les més altes de la UE i el nivell de
competències és particularment baix en el
cas dels joves– i als elevats percentatges
d’atur de llarga durada combinats amb la
precarietat creixent dels llocs de treball, en
especial els dels pares d’aquests joves. Un
peix que es mossega la cua.
Si pensem en els nens de les famílies
pobres, què es pot fer per reactivar l’ascensor social? Augmentar les inversions en
educació primària per crear unes condici-

ons més justes i equitatives per als infants
desfavorits i poder plantar cara a l’abandonament escolar prematur que tan de mal
està fent. I incrementar els recursos per
poder dedicar una atenció més personalitzada als aturats, en especial als de llarga
durada, els més empobrits, i disminuir la
precarietat. Amb l’objectiu de combatre
la pobresa infantil i –subratlla l’informe–
beneficiar els seus fills. És l’OCDE, el club
dels 35 països més rics del planeta, el que
ho diu en veu alta i no una ONG dirigida
per un grup de d’ànimes indulgents o de
rebels utòpics. El crit d’alerta forma part
de la denominada Iniciativa de Creixement
Inclusiu de l’OCDE.
twitter

A Espanya, només el 22 per
cent dels fills de pares amb
estudis primaris arribaran a
la Universitat
Cada dia són més les persones que tenen
la sensació de quedar-se enrere i que els
seus fills tenen o tindran molt poques oportunitats d’agafar l’ascensor. Les extraordinàries audiències dels discursos polítics
populistes i xenòfobs en són un dels resultats més preocupants. Per contrarestar-ho
no n’hi ha prou amb informes imprescindibles -que convé llegir amb detall-, n’hi amb
bateries de recomanacions -que convé discutir i pressupostar-. Fa falta determinació,
perseverança i sobretot molts més recursos
perquè el creixement econòmic, quan n’hi
ha, es torni inclusiu de veritat i tots puguem
tenir, per entendre’ns, l’oportunitat de ‘triomfar’ a la vida independentment de la
família on ens hagi tocat néixer. 
Joan Catà és periodista / @Joan_Cata
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Consol Prados

El periple de l’Aquarius és la representació de dos continents. Al Nord una
Europa atemorida i al Sud persones que
s’ho juguen tot perquè ja no tenen res
més per perdre. Entremig un mar que
cada any s’empassa vides en aquest trànsit cap a un futur millor. La història de
la Mediterrània, tan intensa, tan complexa, d’agermanaments i ruptures...
és la imatge de la condició humana. La
fugida, la migració, la temença, la por, la
compassió, l’acollida... tot concentrat en
un espai i en un temps. I és el reflex del
moment europeu i global actual. Barra
lliure en la llibertat de moviment del
capital i fronteres i murs en la llibertat
de moviment de les persones. L’efecte
crida no és l’acollida d’un vaixell amb
més de 600 persones immigrants i refugiades, és l’enorme desigualtat entre les
dues riberes del Mediterrani.
L’Aquarius posa de manifest, novament, el creixement del populisme a
Europa, la utilització del temor vers
els de fora, com una història que es va
repetint i repetint. Els irredempts, o els
que es situen a la part fosca de la història en paraules de Steven Pinker perquè
estan en contra del progrés (cosmopolitisme, drets universals...), d’una mentalitat tribal que nodreix els nacionalismes.
La qüestió no és el sentiment de frustració, incertesa o temor de molts ciutadans (comprensibles per les crisis) sinó
l’ús de les emocions i la irresponsabilitat d’abrandar el conflicte. Massa fàcil.
Europa no pot renunciar a l’espai
que ha construït de defensa dels drets i
les llibertats per por als partits extrems.
Per això la tasca és doble: donar respostes a les incerteses que són brou de
cultiu dels populismes, i definir i actuar
en una millor política d’immigració, asil
i de cooperació amb els països d’origen.
Perquè la immigració tampoc es gestiona només des del voluntarisme. 
Consol Prados és sociòloga /
consolprados
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Contravalors

Desigualtat econòmica,
austeritat i populisme

El xalet
d’en Pablo
Iglesias

Francesc Amat

Economistes i politòlegs comencen a posar-se
d’acord sobre quins són els factors que
podrien explicar el creixement dels partits
populistes i xenòfobs. Una de les raons que
emergeix amb força és el paper que podrien
haver jugat els factors econòmics: les percepcions de desigualtat econòmica tant dels outsiders del sistema com també de la classe mitja
vulnerable. D’aquesta manera, la crisi econòmica hauria accentuat l’empitjorament
d’amplis sectors que podrien haver reaccionat decantant-se per opcions populistes. Ara
bé, allò rellevant és que la crisi econòmica no
hauria estat l’única palanca del creixement
del vot xenòfob. El que podria estar darrere
del creixement exponencial dels partits d’extrema dreta podria ser la interacció “crisi
econòmica” i “polítiques d’austeritat”.
A Suècia un grup d’economistes liderats
per Torsten Persson analitza amb detall els
determinants del vot al partit d’ultra-dreta
suec amb dades a nivell municipal. Fins ara
els seus resultats assenyalen un paper crucial a les polítiques de retallades de despesa
pública, amb el programa make-work pay, que
el govern suec va protagonitzar entre 2006
i 2010. Les retallades de despesa van repercutir en un descens significatiu dels ingressos
familiars en les llars en situació laboral vulnerable. El programa públic make-work pay,
que en principi havia d’estimular els incentius laborals, va acabar disminuint els ingressos disponibles de les llars. Persson i el seu
equip mostren que els vots als Demòcrates
Suecs, el partit d’extrema dreta, han crescut
especialment en aquelles àrees on les famílies van veure com els seus ingressos reals
van reduir-se més. Així, la crisi econòmica
sumada a unes polítiques laborals restrictives
serien les causes últimes que podrien explicar el vot a l’ultradreta a Suècia. El més interessant, però, és que a Anglaterra els economistes Sascha Becker i Thiemo Fetzer estan
analitzant com un mecanisme similar podria
explicar el creixement del vot al UKIP i el vot
partidari del Brexit. Ambdós mostren que la
interacció de la crisi econòmica sumada a les
polítiques d’austeritat que es van posar en

marxa a Anglaterra a partir del 2010 podrien
ser els causants del vot populista a Anglaterra. En primer lloc, mostren que en aquelles àrees on més va guanyar l’opció d’abandonar la UE són també aquelles àrees on el
UKIP havia obtingut millors resultats abans.
Però la clau és que les polítiques d’austeritat
del 2010 en endavant podrien haver estat el
factor desencadenant del vot a UKIP. Així,
Becker i Fetzer mostren que el vot xenòfob
a Anglaterra va augmentar especialment a
partir del 2010 en aquelles àrees on hi havia
més famílies en situació de dependència i els
seus ingressos havien disminuït dramàticament per culpa de les polítiques d’austeritat.
objetivismo.org

La crisi econòmica va
penalitzar doblement els
ciutadans: disminuint
ingressos i amb l’austeritat
En definitiva, la crisi econòmica combinada amb les polítiques d’austeritat haurien generat les condicions propicies pel
vot populista: en aquelles àrees geogràfiques
on les polítiques d’austeritat van reduir més
els ingressos disponibles de les llars, perquè
hi havia més famílies dependents d’ajudes
públiques, és on va créixer amb més força el
populisme. La crisi econòmica va penalitzar
doblement els ciutadans: primer disminuint
ingressos i augmentant l’atur i, a continuació,
amb les polítiques d’austeritat. Aquesta doble
penalització podria ser una explicació del
populisme. Desenvolupant un enfocament
similar, José Fernández-Albertos acaba de
publicar Anti-Sistema: Desigualdad Económica y
Precariado Político que posa també l’accent en
el paper de les desigualtats econòmiques. 
F. A. és doctor en Ciència Política / @cescamat

Xavier Manté

Els valors de la llibertat, la igualtat i la fraternitat proposats per la Revolució Francesa encara no ha arrelat prou en la consciència de les persones de la dreta, però
tampoc massa en les de l’esquerra. Hi
pensava en aquests dies en què Catalunya malda per construir una república
amb nous valors i a Espanya els quatre
grans partits lluiten per assolir el poder
de l’Estat. Enmig de tot això surt el líder
indiscutible de Podemos i es compra un
terreny de 2.000 m2 amb xalet per 600
milions d’euros i la majoria dels seus afiliats ho aproven alegrament sense fer-ne
cap crítica. M’ha estranyat molt que Iglesias i la majoria de militants del seu partit
ho trobin coherent amb la seva ideologia.
Evidentment que hi té tot el dret, però
no sé com s’ho farà després per reivindicar, des de la piscina i el jardí, el lloguer
social per als 46 milions d’espanyols.
Fa uns mesos, aquí mateix, vaig
escriure sobre l’expresident Pepe
Múgica de l’Uruguai. Un home senzill, humil i auster. L’exguerriller dels
tupamaros, quan va arribar a president
del país, va continuar vivint en una
caseta rural amb cuina menjador i un
parell d’habitacions. Ell deia “el mínim
necessari per a la meva dona, el gosset
coix i les gallines. Els dirigents polítics hem de viure com viu la majoria de
la gent del país i no com una minoria
d’afortunats”. Del seu sou de president
de 12.500 euros mensuals en dona el
noranta per cent al fons d’ajuda social
i només es queda per viure amb el deu
per cent restant, o sigui 1.250 euros,
sou d’un uruguaià mig ben col·locat.
També em venia al cap la imatge ben propera de l’Antoni Farrés, primer alcalde
de Sabadell després de la dictadura franquista, militant del PSUC, que renunciant a les arrels burgeses familiars va viure
de forma austera i va governar per als més
desafavorits de la ciutat perquè no es va
distanciar d’ells. 
Xavier Manté és enginyer
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Amb dorsal

Qui n’és,
de perfecte?

Xina i Rússia:
blanqueig
de tirans

Xavier Serra

No ha xocat vostè mai amb la realitat? Oi
que cap de nosaltres és tan atractiu o interessant com potser ens pensàvem, ni tan
eixerits, ni tan divertits? És el “principi de
realitat”. Ara mateix tenim una nova addicció, que és el perfeccionisme patològic.
Aquest és un tema de fons, no pas només
cosa d’adolescents que temen decebre els
pares o d’alguns alterats meticulosos i paranoics. És un afany de millorar sempre en tot
i de ser el primer, de competir.
No s’han preguntat si és aberrant confondre el màxim amb l’òptim? Ho difonia
fa poc Hélène Bonhomme (C’est décidé, je
suis fabuleuse, 2016), que volia estar disponible per al seu treball i també present amb la
família, dir el que pensava sense ferir ningú
i tenir un cos bonic sense resultar massa
sexy. Ella conclou: “el perfeccionisme ens
fa creure que serem acceptats, aprovats i
fins i tot estimats en la mida en que serem
perfectes”. Per això el seu llibre du un subtítol clar: Petita guia de la imperfecció feliç.
Una cosa és la perfecció, l’excel·lència
(arrelada en Aristòtil), i l’altra la “perfectibilitat” (concepte modern, sovint associat
a la noció il·lustrada de progrés). Cal anar
en compte: “la societat del perfeccionisme
democratitzat és la mateixa de l’avaluació
universal” (Lacroix, 2018), on es jutja els
altres pel que fan, assoleixen o tenen i no pel
són. Cal ser -i molt- simpàtic, brillant, maco,
etc., però, d’on prové aquesta altra obsessió,
superba? Segons alguns, potser malintencionats i influïts per l’àcid de Nietzsche, vindria dels cristians, que defensen l’ascensió
fins a Déu, fins a l’Absolut, a una perfecció completa o santedat. És una acusació
calumniosa: sabem bé que el cristianisme de
debò no és allò inventat a la novel·leta El codi
Da Vinci”(2003), de Dan Brown.
Aleshores, dues preguntes: a) cal plegar
de voler millorar?; i, més greu, b) com s’ha
gestionar la imperfecció on nadem cada
dia? A la primera qüestió, i contra un perfeccionisme global inassolible, el que convé
és millorar cada dia una mica en alguna cosa:
un dia, en l’ordre en el treball; l’altre, en un

tracte més proactiu i empàtic amb algun
parent; el següent, una dieta més saludable o
no fer cap ús de bosses de plàstic. De fet, la
bellesa de debò no està en tenir un cos sexy
o una veu harmoniosa sinó en que algú se
n’adoni que existim. La top model o el tenor
més excel·lents, sense els altres, no són res.
Fixem-nos més en què fem!
El segon problema és més complex:
un bon amic publica des de fa anys sobre
la “gestió de l’imperfecte” (Fernández
Aguado), un “model d’anàlisi” empresarial i organitzatiu reconeix que som realitats “en perspectiva”, no acabades. La
solució definitiva és la humilitat, i també la

La bellesa de debò no està
en tenir un cos ‘sexy’ o una
veu harmoniosa sinó en que
algú se n’adoni que existim
confiança (en un mateix i en els altres). Spinoza (s. XVII), el filòsof d’origen jueu, ja ho
deia a la seva mítica Ètica: viure en l’alegria
es adonar-se “que passem de menys perfecció a més”. No hem de ser-ne addictes, o sectaris, d’això, sinó perseverants, il·lusionats.
Cal créixer, des de dins, i obtenir la beatitud
que ens fa estar d’acord amb la realitat: més
que guanyar (propi dels qui competeixen
contra d’altres!), el que cal és “comprendre”,
acceptar, amb alegria, “el que hi ha”. Els sona
a estoic, oi? Se n’adonen els qui coneixen la
doctrina de Zenó de Cítion (s. III aC), malauradament massa materialista per al meu gust.
“Gestionar l’imperfecte” és, en realitat,
l’únic que podem fer, perquè el perfecte no
existeix. O és que es pensen que aquest article ho és, de perfecte? En absolut! 

Xavier Serra és professor de Filosofia / @xserra
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Manel Bosch

Davant d’una situació que trenca amb allò
que es creu just, qui s’hi oposa insta sovint
a no permetre normalitzar-ho. Forma part
del manual del resistent, és la vella història del gat i el ratolí. Esgarrinxar i no permetre que l’enemic et faci (gaire) mal.
Aquesta dialèctica s’ha resolt normalment
des de la violència. Amb la fi de la Guerra
Freda el món semblava encaminat a oblidar aquesta lògica, fins l’actual retorn dels
populismes. En aquest nou paradigma
els dictadors hi tenen un terreny adobat.
N’hi ha prou amb envoltar-se d’estrelles i
cerimònies pomposes i repetir-les cíclicament. Així, a força de reproduir la maniobra, règims de dubtosa reputació van fent
forat a l’imaginari occidental com a països
forts i creixents. Fixem-nos, per exemple,
en els Jocs de Pequín (Xina). Un país on es
vulneren els drets dels dissidents polítics,
de les minories ètniques o mediambientals va ser bandera dels valors de l’esport i
l’olimpisme. Les queixes van ser mínimes i
la dictadura va sortir-ne reforçada. Ara és
el torn de Rússia, qui ha pres la iniciativa
amb doble esforç. El país on els assassinats
polítics queden per aclarir, els homosexuals són empresonats i les manifestacions opositores són escombrades a cop de
bastó, aprofita els esdeveniments esportius per rentar la seva imatge. Fa quatre
anys, durant els Jocs Olímpics d’hivern,
l’onada de queixes en defensa de la llibertat sexual van tacar l’esdeveniment.
Enguany, amb el mundial de futbol en
dansa, les accions en aquest sentit són nul·
les. Rússia i el seu líder, Vladimir Putin,
han aconseguit esdevenir una democràcia sui generis cada cop menys contestada. L’esport juga el rol de ximple útil i
ningú, excepte el davanter egipci Mohamed Salah (molest amb la utilització política de la seva imatge per part d’un cacic)
sembla assabentar-se’n. El proper mundial es jugarà al Qatar, on els esclaus hi
construeixen gratacels. Ja es deia en temps
de l’imperi romà: Panem et circenses. 

Manel Bosch és periodista
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Cartes creuades

Els plors
d’uns infants
De: Jordi Cussó
Per: Cinto Amat
CC: 	Revista Valors
Assumpte: Infància
Data: 15 de juny de 2018

Benvolgut Cinto,
El meu cor s’ha encongit quan, a un país
que tenim per civilitzat, he sentit el plor
d’uns infants, separats dels seus pares i
engabiats. Semblava impossible que això
s’esdevingués als nostres dies i em sonava a
coses que havia estudiat amb esgarrifança
a Història. Però, curiosament, ha estat el
plor d’aquests nens i nenes el que ha tocat
el cor de la població nord-americana i
els ha mobilitzat per demanar que s’acabin aquestes separacions familiars. Moltes
mares dels Estats Units s’han solidaritzat
amb les mares immigrants i han interpel·
lat als qui creuen que fent polítiques inhumanes podran resoldre el problema de la
immigració. Aquests plors m’han evocat
la imatge d’aquell nen mort en una platja
entre Grècia i Turquia que va despertar
de cop els europeus del drama dels que
moren a la Mediterrània. Qui sap, Cinto,
si els infants tenen el do de despertar la
nostra consciència. Són víctimes de tota
aquesta inhumanitat i no són culpables de
res. No han demanat existir, han nascut en
un món on reben desamor i menyspreu.
No tenim res més a oferir a aquest infants?
Podran algun dia dir: val la pena viure?

La societat és responsable del futur
d’aquests nens. Un infant és una llavor de
futur que ningú té dret a trepitjar, perquè
avui ja és una persona, ho té tot i se l’ha
de respectar. Eglantyne Jebb (1887-1928),
durant la Primera Guerra Mundial, va realitzar una gran tasca a favor dels infants.
Un cop acabada i, veient que les privacions dels infants no s’extingien, fundà el
1920 la Unió Internacional del Socors als
Infants, precedent de l’UNICEF (1946).
Repetia sovint: “El mitjà indiscutible d’assegurar la salvaguarda dels interessos dels
infants en temps de desastre és el d’establir un sistema perfeccionat de protecció de la infància en temps normal”. És
a dir, no es pot improvisar, perquè el que
fem avui serà un reflex del futur. Va redactar la carta dels Drets dels Infants: “Per la
present Declaració dels Drets de l’Infant,
els homes i les dones de totes les nacions,
reconeixen que la Humanitat ha d’atorgar
a l’infant el millor que li pugui donar, afirmen així el seus deures, descartant tota discriminació per motius de raça, de nacionalitat i de creença”.
I, doncs, quin és l’origen de tant oblit,
marginació, explotació i, fins i tot, agressió
cap a ells? La violència, vingui d’on vingui,
dels pares, de la família, de l’entorn, de l’estat,
és una errada forma d’estimar, és un estrany
comportament. El que fa servir el poderós perquè ens sentim sempre febles. És una
immadura actitud del qui no sap què fer amb
un objecte tan preciós com un infant.
El gran misteri d’una persona al llarg de
la seva infantesa és la seva indigència, que
ha d’estar en mans d’altres éssers humans,
a mercè del que es faci amb ell. La majoria d’adults respon amb estima a aquesta
demanda. No obstant, la societat viu una
paradoxa: inverteix milers de dòlars en la
conservació d’obres d’art, en tecnologies, en
armament per fer un món més segur, i, a la

vegada, sense cap escrúpol, la mateixa societat maltracta els seus descendents. Quan
entendrem que l’ull d’un infant és molt més
complex que un xip informàtic? Que qualsevol somriure d’un infant supera la millor obra
d’art? Com diu Leticia Soberón, cada nen i
cada nena, víctima del maltractament, són
miracles malmesos. Recordo el fet d’aquell
nen palestí, mort per un tret de l’exèrcit israelià, el pare del qual Ismail al Khatib va decidir de donar-ne els òrgans. El destinatari del
seu cor va ser una nena israeliana, sense tenir
en compte les diferències que tan israeli-

Un infant és una llavor de
futur que ningú té dret a
trepitjar, perquè avui ja és
una gran persona
Tinc l’esperança que
aquests infants poden
canviar el present, única
via per construir futur
ans com palestins i tantes altres persones del
món s’entossudeixen en mantenir i agreujar.
El pare explicà als mitjans que confiava que
els nens receptors, quan fossin adults, fessin
alguna cosa per canviar la política d’Israel.
Quan sentia el pare de la nena dir: “Aquest
és un gest immens d’amor... els Jatib poden
considerar la meva filla com la seva filla”,
vaig tenir l’esperança de què aquests infants
poden canviar el present, única via per construir el futur. Quan sentim que tota aquesta
gent que arriba a les nostres fronteres són
també la nostre gent, els nostres pares, els
nostres avis, els nostres germans... Aleshores sabré que el nostre present construeix un
futur més just i en pau. 
Jordi Cussó és capellà i economista
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Benvolgut Jordi
La teva carta m’ha emocionat: maltractem el nostre propi futur en les persones
dels infants i adolescents, el nostre sector
més dèbil. La contradicció que subratlles
entre la inversió de mitjans per a fins tecnològics i d’investigació i l’oblit de recursos destinats a la cura de la infància i de
l’adolescència està a l’arrel de les desigualtats socials que es perpetuen al llarg
del temps i que tendeixen a augmentar.
Parteixes de l’impacte que t’ha causat la
notícia de la separació forçada dels fills
menors dels seus pares a les fronteres dels
EUA, mesura criminalitzadora que el ressò
mediàtic internacional ha obligat a corregir. Els infants de la immigració pateixen doblement el refús que dispensem
als moviments migratoris des de les nostres fronteres per la seva condició de ser
els més dèbils a l’interior de la precarietat absoluta de les condicions migratòries.
A casa nostra les condicions de la infància i de l’adolescència són també alarmants. Segons l’Institut de la Infància i
l’adolescència, a Catalunya el 29,4 per
cent d’infants i adolescents es trobaven en
risc de pobresa (2015), més de deu punts
percentuals per sobre la mitjana del conjunt de la societat, i disset punts per sobre
del col·lectiu de gent gran. D’altra banda,
el mateix 2015 el 28,4 per cent de les llars
amb fills es trobaven en situació de risc de
pobresa, deu punts percentuals per sobre
de les llars sense fills dependents. Les polítiques socials haurien de prestar atenció
prioritària a les actuacions en benefici dels
infants i de les famílies amb fills dependents. El mateix Institut n’exposa els
motius: arguments ètics, des dels quals ens
cal vetllar per l’equitat i igualtat d’oportunitats en la infància i perquè l’origen socioeconòmic de les seves famílies no suposi
un llast insalvable en el procés d’apodera-

ment personal i social; arguments econòmics, en base als quals invertir en infància
té un retorn social palpable en termes de
capital humà i augment de la productivitat;
arguments polítics, des dels quals les millors
condicions de vida d’infants i adolescents són
imprescindibles per la cohesió social.
Fa pocs mesos va tenir un gran ressò la
mort del nen Gabriel. Aquest fet em va recordar un altre de molt semblant, els maltractes
d’una nena de cinc anys, l’Alba, infligits pel
seu padrastre. A risc de semblar conservador, deixa’m fer un incís sobre aquest aspecte
concret dels maltractes soferts pels infants al
si de les famílies reconstituïdes. La professora de la UPF Margarita Garriga assenyala
els següents trets característics de la família
reconstituïda: és més complexa i menys estable que la tradicional; el procés de creació
de vincles afectius és lent i passa per vàries
etapes, amb períodes de major risc de fracàs;
les estadístiques indiquen una especial incidència de situacions de violència vers els
fillastres; disminueixen la supervisió i responsabilitat parentals; positivament, els menors
poden descobrir un concepte de paternitat
no exclusiva contra el que els pares sovint
exigeixen, de manera que arriben a assumir
que tenen dos tipus de pare o de mare, i que

A Espanya, el grau de
violència contra els menors
és 4,6 vegades més alta en
una família reconstituïda
En el joc de quan érem
infants rau la font del
major plaer i la millor
energia de sociabilització
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com més es manté la relació amb el progenitor amb qui no es conviu més fàcil és l’adaptació a la nova situació. En hipòtesi, poc temps
després de la ruptura dels progenitors, els fills
poden tenir, a més dels pares biològics, dos
padrastres, quatre grups d’avis i cinc de germans. A Espanya el grau de violència exercida contra els menors és 4,6 cops més alt en
la família reconstituïda que en la tradicional,
i la practiquen majoritàriament els padrastres, contràriament al que passa en les famílies tradicionals en què la violència, sobretot
psicològica i per negligència (no la física), és
exercida majoritàriament per la mare. També
estadísticament consta que els maltractadors
estan condicionats per problemes d’atur, de
consum d’alcohol i drogues, un baix nivell
cultural i un pobre entorn social.
A Parc de la infància, Joan Margarit convoca la infància com qui busca l’explicació
del que s’acaba: “Hi ha un nen que juga a
amagar-se / en la fosca de la infància. / I un
vell que, descalç, el busca / sentint el fred de
la gespa / humida per la rosada./”. En el joc
dels infants, en els nostres propis jocs de quan
érem infants, diu el sociòleg Richard Sennet,
rau la font del major plaer i la millor energia
de sociabilització envers els altres, justament
a base d’invertir una gran quantitat de passió
en la reconstrucció i perfeccionament de
les regles que els mateixos infants es donen
per prolongar l’expressió de la seva energia.
Les forces del narcisisme, diu Sennet, mobilitzades per la cultura, derroten la força del
joc que el ser humà tenia abans de créixer i
entrar en la “realitat”. Estem en deute amb
aquest joc de la infància, que està a la base de
la nostra personalitat, la que ens fa més lliures i més sociables. L’hem de respectar, l’hem
d’ajudar a créixer, perquè és l’obra d’art més
gran que podem aconseguir. Una abraçada. 

Cinto Amat és advocat

Mares i nens petits aturats a la frontera entre Mèxic i Estats Units.
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“El cos no és exclusivament
massa, una carcassa
formada per un cap, un
tòrax i quatre extremitats
que ens permeten ser. El cos
connecta l’home amb el món
i amb els altres”

—Editorial

El mirall
ens diu
qui som

P

odem parlar de la llar, de la comunitat, del barri, de
la ciutat... Però si anem a l’origen, la nostra primera
casa és el cos. Des que som, formem part d’un cos. No
podem ser sense cos. Però el cos no és exclusivament
massa, una carcassa formada per un cap, un tòrax
i quatre extremitats que ens permeten ser. El cos és
molt més. El cos connecta l’home amb el món i amb els altres. A
través del cos percebem el món. Paracels escrivia al segle XVI: “Tot
home és cos. El seu cos és una llum, i els seus ulls es troben en correspondència amb el sol. En el cos tot respira; els nostres pulmons
esdevenen socis del món. L’home també és estomac perquè tenim la
capacitat d’incorporar-nos totes les coses del món”. És a través del
cos que mirem, parlem, escoltem, plorem, acariciem, etc.
Però el cos també és símbol. Símbol de la societat i del temps en
què un viu. Igual que les dones medievals anaven cobertes perquè
aleshores el cos era concebut com una càrrega, un patiment, un
espai de pecat i havia de supeditar-se a la salvació de l’ànima, avui
s’imposa mostrar més obertament el cos, perquè vivim en una societat marcada per l’exhibicionisme. Dit d’una altra manera, el cos
és una realitat física, però la manera com el percebem és una realitat simbòlica. Quan una noia es veu excessivament grassa davant del
mirall no ho decideix ella, sinó els canons de bellesa corporals imposats per les grans marques comercials.
Però el cos no solament és símbol del món que ens envolta, també
ho és de nosaltres mateixos. El cos ens presenta. El cos identifica el
sexe, rebel·la l’edat, la nostra forma de ser, el nostre estat físic... però
també les emocions, el pensament i l’estat mental d’una persona. La
societat tendeix a dividir ment i cost, la corporeïtat, en canvi, ho
identifica com un tot indissociable. I això comporta un procés d’acceptació d’algunes coses. Per exemple, igual que no escollim en lloc
on naixem tampoc podem escollir el cos que ens toca. Una realitat
difícil d’assumir per a moltes persones. El cos és absolutament variable i modificable i des d’aquest punt de vista pervertible. Si no ens
agrada el nostre cos, quins són els límits per a intentar canviar-ho?
Cadascú és lliure de fer el que vulgui amb el seu propi cos? Podem
córrer, però no ens podem deslliurar del propi cos. El cos explica la
nostra història i ens recorda el pas del temps. Que som finits. Realitat que el bòtox no altera. En conclusió, mentre el cor encara bategui cal cuidar el cos, en totes les seves dimensions, perquè és el
primer lloc on habitem, però també perquè és el lloc on som. 

Valors

‘Dibuixant sobre el tema’ —Toni Batllori
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L’entrevista
Joan-Carles Mèlich, doctor en filosofia i lletres

L’any 2003 va col·laborar al costat de Lluís Duch en la
publicació del llibre Escenaris de la corporeïtat: antropologia de la
vida quotidiana i després ha seguit treballant el tema.

“un esperit
no encarnat
no té sentit”
M.COLL

La corporeïtat, segons el diccionari, fa
referència simplement a allò que és corpori. Però aquest mot amaga reflexions
molt més complexes. En parlem amb JoanCarles Mèlich, pel qual aquesta temàtica és transversal en tots els seus llibres.
Els darrers que ha escrit són ‘La prosa
de la vida’ i ‘La lectura com a pregària’
(Fragmenta Editorial) i ‘L’experiència de la
pèrdua’ (Arcàdia).

El cos forma part de la filosofia antropològica de la finitud?
Sí, sens dubte. La paraula ‘finitud’ sempre
ens remet a cos. Finitud no és el contrari
d’infinitud, sinó el contrari de totalitat,
d’absolut o de metafísic. Per tant, una filosofia de la finitud necessàriament és una
filosofia de la corporeïtat, perquè el cos
ens fa necessàriament temporals, espacials, històrics, situacionals, etc. Si hi ha cos
hi ha: perspectiva, espai, relació, transformació, canvi, caducitat, mort, envelliment...
Per tant, el cos mai pot ser absolut.
Anem a l’inici, en quin moment som conscients que som cos?
Un psicòleg potser respondria millor a
aquesta pregunta. Jo me’n faig una altra.
Per què ens fa por reconèixer-nos com a
cos? L’ésser humà es percep com a cos pràcticament des del primer moment. Els nens
s’acaricien, es xuclen el dit, es toquen els
genitals, s’estimulen... En canvi després,
hi ha coses que ens fan por, perquè venim
d’una tradició que alerta: “Compte amb el
cos!”. Per tant, la pregunta hauria de ser:
quan comencem a prendre consciència que
el cos té certs perills?
Aquests perills provenen de fet que som
fills d’una cultura de base cristiana?
No, aquests perills són anteriors al cristianisme. Michel Foucault ho explica molt bé
a la seva Història de la sexualitat. En l’estoïcisme es parla de les passions i aquestes s’han de controlar molt bé. De fet, el
moll de l’os ja el trobem en Plató i, especialment, en la religió òrfica. La tradició òrfica
i pitagòrica és dualista, és a dir, contraposa
l’ànima i el cos. Segons Plató, l’ànima és un
principi diví i, per tant, és bona, mentre que
el cos és la font del Mal i del sofriment. I
això arriba al cristianisme, religió que, per
desgràcia, té un gran pes de platonisme.
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I això ens porta a tenir por del cos...
Sí, el cos ens fa por. I, per això, avui als nens i
nenes, en un moment donat, els diem atenció amb el cos!: hi ha parts que no et pots
tocar, compte amb els plaers i amb les passions... Quan diem a un nen que la raó ha de
controlar les passions estem reproduint el
vell dualisme platònic entre cos i ànima.
Això vol dir que el cos és quelcom més
que un tros de carn? O que l’home són
diferents parts – cos, racionalitat,
ànima...– i que totes estan connectades?
Primer cal pensar molt bé allò que
Nietzsche explica a Així parlà Zaratustra. El
filòsof alemany diu que la visió de l’ésser
humà que ha persistit durant 2.500 anys és
una mena d’híbrid entre planta i fantasma.
I aquest dualisme és el que hem d’anul·lar.
A mi, precisament, m’agrada la paraula corporeïtat, perquè trenca el dualisme entre
material (cos) i espiritual (ànima).
Parlem d’un tot.
Això mateix. El mot corporeïtat fa referència a les dues paraules unides: un cos
espiritualitzat. Dit d’una altra manera, un
esperit no encarnat no té sentit i una matèria sempre ha de ser espiritualitzada. I això
ens costa molt d’entendre perquè sempre
pensem en les dues substàncies separades.
Per exemple, per què mai es parla dels pecats
de la raó? Creiem que la raó és el principi
governador, com si aquesta fos pura.

Si segons vostè per a la majoria de la gent
el cos només és cos, com analitza el fenomen del culte al cos?
És una fal·làcia! Avui es practica un culte a
un cos que ha perdut la seva dimensió corpòria. Pensem en cos exclusivament com
un objecte que ens permet expressar allò
que tenim de bellesa. El cos que es valora
socialment no és un cos que es transforma,
que s’envelleix, que està malalt, que necessita la cura dels altres.... La cultura del cos
busca el cos pur i això és una contradicció.
Si hi ha cos, hi ha impuresa.
L’envelliment corporal ens recorda la
mort, un final que no volem acceptar?
El cos ens recorda el que som, perquè per
mi la mort no és el final, també és l’inici.
Com deia Pere March: “Al punt que hom

“El cos també ens fa
por perquè ens mostra
vulnerables. Si hi ha cos, hi
ha ferida, hi ha cicatrius”
“Encara associem el cos a
la impuresa, però a
mi el que em fa por és
precisament la puresa”

En canvi sí que parlem dels pecats dels
carn...
... perquè encara associem el cos a la impuresa, però a mi el que em fa por és precisament la puresa. Si hi ha ésser humà hi ha
cos, per tant, hi ha finitud i, per tant, hi ha
impuresa. Compte amb les raons pures!

naix, comença de morir”. Però aquesta no
és l’única raó de perquè el cos ens fa por.
El cos també ens fa por perquè ens mostra
vulnerables. Si hi ha cos, hi ha ferida, hi ha
absència i hi ha cicatrius. El cos ens remet
a coses del passat que continuen vives, que
no han estat sanades. I, si el cos és un tot,
les ferides físiques també són emocionals.

Per tant, l’esser humà no habita en un
cos, sinó que és cos?
A mi m’interessa molt la idea d’encarnació en el cristianisme, però avui aquesta
paraula l’utilitzem molt poc. Per exemple,
en els funerals només es prega per l’ànima
del difunt. La idea de resurrecció, la gran
novetat del cristianisme, a nivell social i
cultural no està assumida, perquè encara
pensem en el dualisme de planta i fantasma. I això demostra que el platonisme
actualment encara continua viu.

Com eduquem la ciutadania en aquesta
concepció global de cos?
Molt malament. Hi ha dos aspectes de la
vida humana vinculats a la corporeïtat que
la cultura occidental ha portat molt malament: l’eros i el thanatos, les dues pulsions
freudianes. Entenem per eros la sexualitat, però també l’amor en el seu sentit més
ampli: l’amistat, la paternitat, la maternitat, l’erotisme, etc. Ara bé, ja sigui per qüestions platòniques, estoiques o cristianes,
avui no hi ha una bona educació sexual.
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Filòsof de la
finitud
Joan-Carles Mèlich (Barcelona, 1961)
és doctor en filosofia i lletres per la
Universitat Autònoma de Barcelona, on
exerceix de professor titular de filosofia
de l’educació. Entre els seus llibres, destaquen Filosofía de la finitud (Herder), La
lliçó d’Auschwitz (Publicacions de l’Abadia de Montserrat), Ética de la compasión
(Herder) i Lógica de la crueldad (Herder).
Des de fa quinze anys s’ha dedicat a elaborar una “filosofia antropològica de la finitud” en les seves diverses expressions: el
cos, el símbol, l’alteritat, la memòria, el
desig, la contingència, el silenci i la mort.
I, concretament, l’any 2003 va col·laborar
al costat de Lluís Duch en la publicació del
llibre Escenaris de la corporeïtat: antropologia de la vida quotidiana (Edicions
Abadia de Montserrat). Els darrers anys ha
publicat dos petits volums de fragments
filosòfics: La lectura com a pregària i La
prosa de la vida (Fragmenta Editorial), i
un breu assaig de filosofia literària titulat
L’experiència de la pèrdua (Arcàdia). 

Hi ha educació genital, una educació relativa a l’ús de mètodes anticonceptius i una
educació referent a l’anatomia dels cossos,
però no hi ha educació del plaer, concepte
molt lligat al cos. De Plató i fins a Freud
parlen de l’eros com a desig, perquè la
paraula plaer és tabú.

Deia que tampoc eduquem bé respecte el
‘thanatos’, la mort...
Sí, la mort també ha estat proscrita de
l’educació. I, sobretot, com jo crec que
s’hauria d’entendre aquest concepte: no
des de la pròpia mort, sinó la mort com
absència de l’altre. L’educació de la mort
s’hauria de basar en la pèrdua de l’altre.
Educació de l’enyor. I, atenció, perquè tant
respecte a l’eros com al thanatos, l’educació no ens ha d’ajudar a solucionar “el problema”, sinó a aprendre a viure amb “el
problema”.
El cos humà és absolutament variable i
modificable i des d’aquest punt de vista
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pervertible. Per altra banda, tota persona
és propietària d’un cos. Per tant, en nom
de la llibertat podem fer el que vulguem
amb ell?
Si a un filòsof de la finitud, com sóc jo, l’interessa el cos és perquè aquest és temps,
situació, història i, també, relació. L’home
és un ésser que no pot viure sol. El cordó
umbilical, encara que biològicament es
talli, continua en el nostre cos. Vull dir que
sempre que hi ha cos, hi ha lligams, per
bé o per mal. L’ètica moderna, especialment des de Kant, s’ha construït a partir
de l’autonomia moral, però aquesta és
ficció. L’autonomia moral només s’aguanta
si antropològicament mantenim el dualisme cos/anima. La moral kantiana és una
moral de la puresa, d’un imperatiu incondicional. En conseqüència, tota la base de
l’imperatiu categòric, fonament de l’ètica
moderna, és una negació de la corporeïtat,
perquè aquesta és situacional, condicional
i impura. Per això, jo aposto per començar a
pensar l’ètica des de les relacions, des de la
cura d’un mateix i de l’altre.
I de la relació llibertat i cos...
En aquesta línia, la qüestió de la llibertat
torna a estar mal plantejada. Tampoc hi ha
llibertat pura o absoluta, perquè no hi ha
res pur. Sempre estem abocats als altres.
Per tant, el debat si puc fer el que vulgui
amb el meu propi cos no és moral, sinó

antropològic. No puc fer el que vulgui amb
el meu propi cos perquè mai puc fer res
amb mi només com a cos, ja que sempre
estic en relació amb els altres. Sempre que
hi ha cos hi ha ètica, perquè l’ètica és relació amb els altres, igual que la llibertat. Els
límits morals de la llibertat respecte el cos?
Cada societat i cada moment històric els
estableix. Si els límits de la llibertat s’establissin a priori estaríem fent un plantejament metafísic, i això és tot el contrari del
que jo defenso.

Si el cos és tot, aquest encara agafa més
pes com a carta de presentació de la
nostra identitat?
La imatge que mostrem és falsa. La gent es
pensa que és ella qui decideix què vol mostrar, però això no és veritat. La gent veu de
forma explicita o implícita, de forma conscient o inconscient, allò que la gent valora de
cadascú, i després ho ensenya. La gent no es
planteja que els gustos s’eduquen? La qüestió no és què t’agrada del teu cos, sinó per
què t’agrada el que t’agrada. En general a la
gent li agrada posar-se morena perquè viu
en una societat en què l’han educat que la
morenor és atractiva. Això és una obvietat,
però no la pensem. En això, la dona és més
víctima de la imatge del cos imposada.
Per tant, els cossos són símbol d’una
època i d’una societat, en definitiva, una
M.COLL

construcció simbòlica.
Sí, i els gustos respecte els cossos un producte de l’educació rebuda. La pregunta ha
de ser: per què vaig al gimnàs?, per què vesteixo així...? I en les respostes veurem que
de llibertat n’hi ha molt poca. Estem molt
condicionats.
Cada vegada som menys lliures respecte
el nostre propi cos?
No sé si som menys lliures, però sí que cada
vegada el bombardeig mediàtic és més
intens.
Actualment hi ha una efervescència pels
tatuatges. Quines anàlisis en fa?
El cos és biografia i, per tant, història. El cos
avui està sotmès a nombrosos rituals d’exposició i un d’ells és mostrar de forma clara
una història íntima perquè deixi de ser-ho.
Actualment el cos és una font d’exposició
per mostrar la teva orientació sexual, el teu
tipus de pensament, les persones que han
estat importants en la teva vida, etc.
Vivim un moment de màxima exposició
dels cossos, però al mateix temps patim
sensació de vulnerabilitat. Això no seria
una contradicció?
Realment és un tema que vull pensar en
calma els propers anys. Un altre gran tema
d’estudi hauran de ser els rituals mediàtics
d’exposició del cos. Fa uns anys les fotos
quedaven reduïdes al nucli íntim; avui, amb
les xarxes social, l’exposició és massiva. El
cos avui ja és una exposició al món.
Estem perdent la comunicació corporal?
Sí, perquè de nou estem pensant en una
comunicació de tipus lògica i lingüística, quan és més interessant la comunicació de tipus corpòria. Moltes persones
en un funeral comenten: no sé què dir. El
plantejament no hauria de ser aquest, ja
que segurament cap frase serà bona; més
importants són els gestos: l’abraçada, la
carícia, el petó, la mirada... Avui, s’està
substituint la veu, el to, pel missatge curt;
quan la veu és una de les dimensions corpòries fonamentals de l’esser humà. La carícia, per exemple, no és un gest tàctil, sinó
corporal. Parlem de la carícia de la mirada,
de la veu, de l’escolta... S’han de pensar els
gestos des del cos, des de la pluralitat de
sentits.  MARIA COLL
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— Jaume Patuel
El cos i la ment són dos conceptes diferents? Si és així,
quina relació tenen?

relació
ment-cos

E

l cos i la ment són dos
conceptes, però una
sola única realitat.
Molt més fàcil d’entendre el del cos que el
de la ment.
El cos és una tangibilitat empírica. És el nostre hàbitat,
en ell hi vivim i som. I quanta cura porta!
Gimnàs, aeròbic, senderisme i tantes altres
aspectes. La medicina s’hi aboca. Les neurociències al dia. Tothom té una idea clara
d’aquest concepte.
La ment, en canvi, ja no és tan fàcil.
Només emocions, o cognicions? Aquesta
ment que vola, fantasieja. Aquests pensaments o idees creatives. Concretem aquest
concepte en tot allò que no entra el cos. I
també se n’ha de tenir cura. Salut corporal
i mental. I molt estès el mindfulness o el ioga.
Tenim dos conceptes que diferencien aquests dos aspectes teòrics de tot
ésser humà, però que només són una sola
i única realitat. Per tal de poder endinsar-nos en aquest tema, indicaré una metàfora que crec pot ajudar-nos a saber què
és. La metàfora és la del mapa i la del territori. El nostre territori és la corporalitat,
amb el cervell que genera les emocions, les
fantasies, les cognicions i d’altres elements
que integren el viure de tot ésser humà.
Tota una subjectivitat. De tot aquest “conjunt” es poden fer mapes o làmines parcials per tal de tenir una idea “teòrica” més
clara. En cap moment no dic que no sigui
convenient, ans tot el contrari. Però cal no
confondre el mapa amb el territori . Si el
territori canvia, els mapes o les làmines

han de modificar-se. Ho indico per totes
les innovacions que es donen, com he indicat, amb les neurociències, les investigacions de la ment o els nivells de consciència.
Resumint, el que cal saber és que la separació verbal de cos i ment no és real. A
més, la corporalitat és un llenguatge que
expressa els afers de la ment; d’aquí tots
els aspectes psicosomàtics. Pensem que
molt malestars i malalties físiques són psicògenes. La desequilibració mental no és
gens aliena a la corporalitat. Així ens ho
indica l’aforisme llatí “una ment sana en
un cos sa”.
Cos i ànima

I si fem un pas més, hauríem de saber
qüestionar un aspecte antropològic molt
impregnat a la nostra cultura occidental,
de caire hel·lènic: cos i ànima. És a dir, una
separació mental com si fos també real.
El món religiós ha tingut molt a veure-hi.
Crec que és millor l’antropologia semítica
o bíblica, que pertany també a la nostra
cultura: la unicitat de tot l’ésser humà i
que la psicologia recolza. I anoto una altra
metàfora breu: l’instrument musical i la
música. L’instrumental és necessari per
fer música, però no és mai “la” música. El
cervell és necessari però no és “la” ment.
Aquí entrem en un altre terreny que no
pertoca a la idea de la reflexió: els nivells
de consciència, que va més enllà de la relació cos i ment.
Per a aquesta equilibració hi ha exercicis molt adequats: ioga, tai-txi, qi gong,
mindfulness, footing, el gimnàs ben entès, el
silenci interior...

Breument: cal prendre consciència de
la pròpia unicitat, que s’expressa o manifesta en una vivència de totalitat i no divisió de l’Ésser Humà.
el cos ens parla

Fa uns anys el psicòleg dels EUA, Leon
Festinger (1919-1989) a l’any 1957 va
publicar un estudi d’investigació amb el
nom de Una teoria de la dissonància cognitiva.
Aquest estudi va tenir una gran influència
en la psicologia social. Assenyala que en
la ment dels subjectes es pot copsar una
sèrie de coneixements (cognicions), en
altres paraules “tot allò que una persona
sap sobre si mateixa, de la seva conducta,
de les seves circumstàncies”... i alguns
poden ser contradictoris, no únicament
des de l’angle lògic sinó també psicològic.
D’altra forma, la dissonància cognitiva és

L’angoixa és una alarma de
què la relació ment i cos no
funció de forma adequada o
equilibrada
La corporalitat expressa
els afers de la ment,
d’aquí tots els aspectes
psicosomàtics
la sensació d’incomoditat que es produeix quan apareix un conflicte entre el que
penso i sento. A vegades, un en pot ser
ben conscient però en d’altres no. Aquest
darrer dona lloc a molt de malestars físics
o emocionals (mentals). La dissonància
ve del grec: dys, que significa “malament,
difícil”, per tant “mal sonar” o disconformitat.
El cos és un ressò d’allò que la ment
nega o no ha de fer. A més moltes dissonàncies cognitives inconscients s’expressen en neguits, ansietats o angoixes. L’angoixa és una alarma de què la relació
ment/cos no funciona de forma adequada
o equilibrada. És una alarma que s’ha d’escoltar i no suprimir.
Ment i cos, una sola realitat i dialèctica. Per tant, cal viure en harmonia amb
un mateix. 
Jaume Patuel és psicòleg i psicoterapeuta
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L’entrevista
Sol Picó, coreògrafa i ballarina

Hi ha moltes professions que tenen el cos com a base de la
seva realització. La dansa és una d’elles. En aquest sentit, Sol
Picó és una experta en fer parlar els cossos.

“hem de tenir
consciència
del propi cos”
S.RUIZ

Entrevistem Sol Picó just abans que
viatgi cap a Croàcia a representar un
dels seus darrers espectacles. La sala de
La Piconera, seu que la Companyia Sol
Picó té al Poble Sec de Barcelona, ara és
buida, però aviat acollirà un nou assaig.
Cossos perfectes –o no– expressaran emocions i sentiments al ritme de la música.
Aprofitem aquest temps previ per parlar
amb la coreògrafa i ballarina sobre la
importància del cos.

Què representa per a vostè el cos?
Per mi el cos cada vegada és més important, perquè el cos d’ara no és el mateix
de fa vint anys. I, per tant, ara me n’adono
de la importància i com de fonamental
és mantenir el cos. Un ballarí de trenta
anys pot mantenir el seu cos sense fer
gran cosa; en canvi, als cinquanta cal
tenir-ne molta cura. És molt important
saber com penses el cos, com el domines,
com evites que s’expandeixi, com intentes recollir-lo... perquè el cos no té límits.
A més, no es pot lluitar ni contra la força
de la gravetat, ni contra el cicle natural
de la vida. Tampoc vull fer-ho, però sí tinc
clar que hi ha maneres de sostenir-lo. Per
exemple, a diferència de fa uns anys, ara
faig un altre tipus de manteniment, per
exemple, més musculatura.
Amb el cos es poden dir coses que per
altres vies, com pot ser la paraula, costarien de dir?
Els cos ens dona molta informació, però
no ens n’adonem. Per exemple, quan estic
treballant en una producció amb ballarins
nous, amb tres o quatre improvisacions,
sense dir res, ja podria fer una radiografia bastant assertiva d’ells mateixos. I no
m’acostumo a equivocar! Això en el terreny de la dansa, però si t’asseus a la terrassa d’un bar i mires cossos... també pots
veure coses molt interessants. Aquesta és
una de les meves grans passions.
Això és psicologia a través dels cossos,
no?
Psicologia no professional, òbviament!
Però es pot relacionar la personalitat
d’una persona amb la forma com es mou,
gesticula, mira, camina... El caminar és la
cosa més bàsica del món, però és brutal
analitzar com camina la gent.
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I som conscients d’aquest poder que té
l’expressivitat corporal?
No, en absolut. Avui hi ha un culte al cos
molt basat en la imatge i en l’estètica: tatuatges, pircings... Cosa que em sembla molt
bé, perquè això és una cosa ancestral que
ja feien les tribus. Ara bé, més enllà d’això,
hem de cuidar el cos. De fet, hem de tenir
consciència del nostre propi cos.
I en tenim poca?
Les coses estan canviant. Per exemple, fa
uns anys no s’estilava que les dones de
seixanta anys fessin ioga; en canvi, ara és
una moda. Malgrat tot, encara estem en
una era en què sembla que només l’intel·
lecte s’hagi de cultivar. El cos, però, no
s’ha de cultivar per una qüestió d’imatge,
sinó perquè és una estructura que t’acompanyarà al llarg de la vida i perquè quan
millor estigui, més qualitat de vida tindràs.
I, atenció, la cura del cos no ha de començar als setanta anys, sinó des de petits.
Segons vostè, quina connexió, si es
que existeix, hi ha entre el cos, la intel·
lectualitat i les emocions?
Personalment, en tots els espectacles,
intento posar-hi ment, cos i ànima. De
vegades, però, quan començo un espectacle parteixo només d’un aspecte del cos,
sense cap tipus de context: de la forma,
de la intensitat, de la força, de l’energia... i
ja després connecto tot això amb un concepte més intel·lectual o mental. Els dramaturgs i els coreògrafs sembla que no ens
haguem d’entendre, però és tot el contrari.
És una meravella com jo puc transmetre a
través del cos l’intel·lecte del dramaturg.
I és impressionant l’anàlisi intel·lectual
que dramaturgs com la Txiki Berraondo, en
Roberto Fratini o la Marta Galán fan d’un
moviment meu i com l’endemà d’aquell
concepte em demanen un nou repte. I jo
sempre em pregunto: com podré fer això
amb el cos? Però al final apareix el toc
màgic: l’ànima. Una cosa que ni es veu, ni es
toca, ni s’entén... però hi és.
I suposo que els tres elements –cos, ment
i ànima– han d’estar en equilibri perquè
tot sigui un èxit.
Sí, i tant, quan més equilibrats estiguin,
millor. Pots analitzar les tres coses per
separat, però quan les unifiques la potèn-

cia és brutal. De vegades veig obres de
teatre en què tot es queda en la paraula i
en l’intel·lecte, però hi manca el cos. I no
demano coreografia sinó moviment. El cos
també respira segons allò que passa al seu
voltant i ajuda a transmetre allò que dius
amb la paraula.

Igual que no triem on naixem, tampoc
triem el cos que tenim. Abans es deixava
molt clar que per segons quines feines
es necessitava un cos especial (ballarina,
model, esportista...). El cos que ens ha
tocat per genètica és difícil d’acceptar?
El cos és una estructura que es pot modular. Pots ser ballarina encara que no tinguis
un cos molt agraït per a la dansa. El meu en
un principi no ho era. No sóc pas la model
de ballarina llarga i estilitzada que tots

“Es pot relacionar la
personalitat d’una persona
amb la forma com es mou,
gesticula, mira, camina...”
“Amb perseverança els
cossos es poden modular.
He vist cossos poc agraïts
expressant molt”
tenim al cap. Amb molta perseverança i disciplina els cossos es poden modular. He vist
cossos aparentment poc agraïts expressant
molt i cossos ultra perfectes que dalt d’un
escenari no deien res.

Hi ha límits en aquesta modulació?
Depèn fins on un vulgui arribar. No pots
canviar el fet de tenir unes cames curtes,
però segur que això ho pots compensar amb uns braços més forts. Jo treballo amb un ballarí que és la meva antítesi:
ultraprim i molt flexible, però, en canvi,
li costa tenir més resistència o potència.
El meu avi i el meu pare –que era comerciant– tenien les mateixes cames que jo;
ha estat realment una herència genètica,
però no les van explotar creativament. Per
tant, és cert que hi ha una part d’acceptació. I davant això la pregunta és: amb el que
tinc, què puc fer i on puc anar? I, a partir
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Una vida dedicada
a la dansa
Sol Picó (Alcoi, 1967) va estudiar dansa
espanyola i clàssica al Conservatori Òscar
Esplà d’Alacant, on es graduà el 1985.
L’any següent va ampliar els seus estudis a Barcelona sota la direcció de Cesc
Gelabert, Ramon Oller i Andreu Bresca, i el
1988 va viatjar a París. L’any 1988 va iniciar
la seva activitat com a ballarina a la companyia teatral “La Cassola” d’Alcoi i després de passar per diverses companyies
va fundar la Companyia Sol Picó (1993),
amb la qual ha desenvolupat la seva carrera. Entre 2002 i 2004 va ser la companyia resident de dansa al Teatre Nacional
de Catalunya i des de la seva creació ha
dut a terme més de 900 representacions
a 25 països d’arreu del món. Per aquest
treball ha rebut reconeixements, entre
els quals, el Premi Nacional de Dansa
de Catalunya, 7 Premis Max, 3 Premis
de les Arts Escèniques de la Generalitat
Valenciana, 2 Premis Butaca i el Premi FAD
Sebastià Gasch 2009 per l’espectacle El llac
dels mosques. 

d’aquí, treure el màxim partit del propi cos.
Per exemple, hi ha casos de persones que
comencen a treballar el cos quan tenen un
accident i perden mobilitat en una part o es
veuen impedits d’una extremitat.

De qui és culpa l’obsessió per tenir un cos
perfecte?
Aquesta és la gran estupidesa de la societat en què vivim, una societat que busca la
perfecció. Insisteixo, he vist cossos quasi
deformats que m’han agafat l’ànima veient
el que estaven expressant, però vivim
esclaus de les portades. Ens han enganyat perquè tots ens obsessionem en ser
cossos deu. I sobretot les dones! Els homes
que ronden la cinquantena, madurs, amb
alguns cabells blancs i amb una mica de
panxeta són atractius, en canvi, les senyores de cinquanta anys amb panxa, arrugues
i sense tenyir, no. I, un altre grup, també
molt tocat per aquest tema són els joves. Si
en el món de la dansa t’insisteixen en què
estàs gras et poden crear un gran trauma,
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quan, en realitat, és una cosa que es pot
solucionar. Estic avorrida de sentir testimonis d’amigues que, especialment en el
món de la dansa clàssica, les han pressionat en aquest tema. Inclús, si la persona no
serveix, és important que sigui ella mateixa
qui se n’adoni i que les coses es diguin correctament.

de posar al límit, s’ha d’oxigenar... A tothom
li recomano que faci una hora al dia d’algun tipus d’exercici: nadar, ballar, córrer,
gimnàs... Tot això oxigena i neteja la ment.
En general considerem totes aquestes coses
com un oci: “Vaig a perdre una hora en....”. I
no ens adonem com això és d’important per
a la nostra qualitat de vida.

Ens manca educació respecte el propi cos?
Evidentment i crec que tard o d’hora se
n’adonaran. Igual que ja estan introduint
disciplines relacionades amb la bona alimentació i els valors ètics –matèries que
nosaltres no cursàvem i que estan amb més
contacte amb la societat–, treballar el cos
és una cosa fonamental. I amb l’educació
física no n’hi prou! Parlar d’hàbits està molt
bé, però el cos s’ha de treballar, portar-lo fins
a uns límits i saber cadascú fins on arriba.
Aquest tema s’hauria de treballar de forma
més seriosa. Hi ha una franja important de
gent, especialment dels vint als trenta anys
–joves que treballen i estudien–, que ja no
fan gens d’exercici. Hem d’educar en la consciència que el cos està allí i, per tant, de tant
en tant s’ha d’estirar, s’ha de treballar, s’ha

El cos ens alerta de coses, però l’escoltem?
La majoria de persones prefereixen anar al
metge abans que escoltar-se a si mateixes.
La meva recomanació és: primer, per saber
per què tens mal, observa quins hàbits
tens. Quants matins ens aixequem amb
dolor senzillament perquè hem dormit amb
una posició estranya? Abans de prendre
una pastilla i buscar una cura ràpida, escoltem-nos. En general s’ha perdut la introspecció, vivim de cara a la galeria. Tot és
aparador. L’ésser humà necessita trobar-se
a si mateix. Trobar-se amb el cos, amb
l’ànima, amb els sentiments... Però estem
en l’era de la rapidesa.
Això ho dificulta.

També estem desconnectats de la natura.
Les persones que viuen a la ciutat durant
l’any surten molt poc. I això fa que el nostre
cos sempre estigui col·locat en els mateixos
patrons i hàbits. En aquest sentit és important, de tant en tant, treure el cos d’aquest
context: sentir la terra, córrer, gaudir d’un
espai immens, etc. Per exemple, nosaltres
tenim un tipus d’entrenament previ al ball
que consisteix en un escalfament que va
des de l’interior, des dels òrgans, fins a l’exterior. Es tracta d’un escalfament corporal
que es fa amb el cos quiet i amb unes respiracions molt concretes.

Molts joves es fan avui entre una i dues
‘selfies’ al dia. Li sorprèn la necessitat
que tenen els joves actuals d’exposar els
seus cossos a les xarxes socials?
Si ho compares amb la nostra generació és
sorprenent, però tinc la sensació que tot
això durarà un temps. Tot es recol·locarà
i segurament d’aquí un temps s’entendrà
millor el paper real d’aquesta exposició
total i absoluta que vivim ara. Em sembla
bé perquè és la forma que avui tenen molts
joves de relacionar-se amb el món, però
d’alguna forma aquesta forma de comunicació és redimensionarà perquè sigui més
sostenible i real.
Com a persona que es cuida el cos, algun
consell?
Jo parlo des de l’experiència i com a persona que des dels sis anys es dedica a
aquesta professió que és vocació absoluta.
També dono gràcies a la meva mare perquè
va canalitzar la meva energia vers aquesta
via. He trobat en la dansa la pràctica ideal
per gastar energia, però al mateix temps
estar connectada amb mi mateixa i crear
alguna cosa. I, relacionades amb tot això
he descobert altres disciplines que m’han
ajudat, com el ioga o la meditació.
Pràctica meditació?
Sí, periòdicament necessito meditar. Estar
una estona quieta, amb una posició correcte per no adormir-me i deixar que els
pensaments passin. No és res de l’altre
món. Reconnectar-te, deixar l’exposició
constant i entrar una mica en mi mateixa.
El chikung també és un altre tipus de disciplina que em fascina i que intento incloure
en la meva manera d’entrenar.  M.COLL
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—Laura Molet i Cristina Carretero
Aquests dos conceptes van estretament lligats i relacionats en
la construcció de la identitat personal.

autoestima
i imatge

L

a imatge corporal té a
veure amb les emocions que experimentem
amb el nostre propi
cos respecte a com el
percebem. El desenvolupament de la imatge
corporal depèn en gran mesura de nosaltres mateixos, però inevitablement es veu
influenciada també per les persones del
nostre entorn i per a la societat en general. Una mala percepció del nostre cos ve
condicionada per una baixa autoestima i
d’una imatge corporal negativa.
Sovint, comentem que tenir una autoestima alta és sinònim de salut mental,
però: què és l’autoestima? Segons el psicoterapeuta canadenc Nathaniel Brandem, “l’autoestima és l’experiència de ser
aptes per a la vida i per a les necessitats de
la vida” (Brandem, N, 1993). En concret,
té a veure amb la confiança en les nostres
capacitats de pensar i afrontar els desafiaments bàsics de la vida.

el sentiment d’autoeficàcia.
L’autoconcepte correspon a una sèrie
d’atributs que l’individu creu que posseeix. Aquest autoconcepte respon a diversos aspectes de la persona: el físic, l’acadèmic, el personal i el social. El suport social
fa referència a la valoració subjectiva de la
qualitat del suport social existent, ja sigui
instrumental (conductes dirigides a solucionar problemes), informatiu (informació

l’autoestima

útil per la resolució de conflictes) o emocional (mostres de empatia, amor, confiança)
L’adolescència primerenca es considera el període més rellevant en la construcció de l’autoestima; aquest és el període en què el nen o nena passa a ser una
persona adulta i per tant, està molt “exposat” a l’aprovació, reconeixement o desaprovació dels pares, i d’altres persones
properes.
Aquesta etapa vital és per tant, el
moment en que la persona construeix

L’autoestima és una experiència subjectiva que ens condiciona a l’hora de enfrontar-nos amb el nostre entorn. D’ella en
depèn la manera com tractem als altres,
condiciona les nostres eleccions, els nostres límits i té a veure també, amb la
manera que tenim de proposar-nos nous
reptes a la vida.
Segons la literatura, hi ha diferents
variables que influeixen en l’autoestima,
entre els quals destaquen: l’autoconcepte,
el suport social, la satisfacció amb la vida i

Una mala percepció del
nostre cos ve condicionada
per una baixa autoestima i
una imatge negativa
La corporalitat expressa
els afers de la ment,
d’aquí tots els aspectes
psicosomàtics

la seva identitat. En la pre-adolescència i adolescència és quan el jove experimenta esdeveniments nous, i estressants
que, sovint, suposen un desafiament per
la visió que ells tenen de si mateixos. És
normal que apareguin fluctuacions en els
seus nivells d’autoestima i és aquí on s’ha
de treballar de manera conjunta amb la
família i l’entorn per prevenir conductes
autodestructives o que puguin posar en
perill l’autoestima del jove.
Tenir una bona autoestima, ajuda a
poder fer front a aquestes situacions noves
i estressants, amb més eines de maneig, i
donar resposta a la problemàtica que aparegui al dia a dia sense patiment o minimitzat l’estrès. Així doncs, una bona autoestima fa d’amortidor cognitiu intern davant
situacions que poden ser una amenaça de
la satisfacció personal vital del jove.
Quan tenim una bona autoestima ens
sentim a gust, gaudim de les coses positives de la nostra vida i no ens paralitzen els
reptes o els canvis inesperats, tal i com a
punta la psicòloga i escriptora, Silvia Congost (Congost, S., 2015, Autoestima).
Pares i fills

Un altre factor a tenir en compte són les
relacions pares i fills. Aquesta relació té
un paper primordial en la construcció de
la identitat i la idea que tenim de nosaltres mateixos. Per aquest motiu, els pares
tenen un paper destacat tant en el procés
del desenvolupament cognitiu, en l’emocional, i en el social.
La comunicació i connexió emocional és l’eina principal per poder comprendre als fills i per poder dur a terme
aquesta tasca tan important, és necessari
que els progenitors revisin la seva història,
la seva identitat de filiació, per comprendre i fer-se conscients d’aquells aspectes
no elaborats del passat, que poden interferir en la comunicació emocional.
En resum, la imatge corporal i l’autoestima són conceptes estretament lligats i
relacionats en la construcció de la identitat personal: imatge corporal (representació mental que cada personal té sobre el
seu propi físic), autoestima (com em valoro
i com crec que em valoren els altres) identitat (qui sóc). 
Laura Molet i Cristina Carretero són psicòlogues clíniques ITA
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Tatuatges que tapen cicatrius

Broadly

Equip femení de ‘Descideratum’, amb la voluntat de reivindicar el paper de la dona en aquest sector.

No tots els tatuatges són
purament estètics. Algunes
il·lustracions a la pell
amaguen episodis de dolor.

A

ra fa aproximadament
un any, Noemí Garcia
va obrir el seu estudi
de tatuatges a Barcelona, Desideratum. Una
paraula, que segons ella
mateixa explica, vol dir “desig o aspiració
que encara no s’ha complert”. Però el seu
–crear un estudi especialitzat en tatuatges
terapèutics i reparadors– sí que s’ha convertit en una realitat en aquest curt marge
de temps.
Fa 25 anys a Espanya no hi havia cap
estudi legal de tatuatges i, en canvi, avui
en són centenars. Segons les darreres estimacions de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia (2017), un de cada tres espanyols d’entre 18 i 35 anys té un tatuatge,
un percentatge encara molt per sota d’altres països, com per exemple, Estats Units.

Aquesta pràctica s’ha normalitzat. Però
no tots els tatuatges ni tots els estudis
són iguals. Noemí Garcia ha decidit usar
aquesta tècnica per tapar ferides més profundes: “A Desideratum ens hem especialitzat en tatuar cicatrius de dones víctimes
de la violència de gènere i també aureòles
de cicatrius de dones que han patit càncer
de mama i han hagut de sotmetre’s a una
mastectomia”. Un servei que, en contacte
amb diverses associacions que treballen en
aquests àmbits, si és necessari ofereixen de
forma gratuïta.
L’objectiu d’aquesta tatuadora és
que totes les clientes que entrin en el
seu estudi –en el qual només hi treballen dones, decisió que li ha generat crítiques en el sector– en surtin molt més
fortes. “Aquest tipus de tatuatges terapèutics representen un canvi brutal per a les
dones que venen a Desideratum, perquè
el tatuatge no només fa sentir la dona més
bella, sinó que l’apodera, perquè surt dels
canons de bellesa marcats per la societat i
decideix sobre el seu propi cos”. “Decidir
fer aquest pas les reforça interiorment, no
només és una qüestió externa”, insisteix.

Ja són diverses les dones que en aquests
mesos han passat per aquest estudi però,
la Noemí en recorda especialment tres:
una noia que s’autolesionava i que tenia els
braços plens de cicatrius, ferides que van
quedar cobertes per un tatuatge de dibuixos estil Disney, com ella va demanar; una
senyora de seixanta anys, que havia patit
un càncer de mama i que va es va tatuar
les aureòles perquè el seu marit la tornés
a veure atractiva i una noia a qui el marit
l’havia agredit al braç amb una navalla,
cicatriu símbol del terror i de la supeditació que va desaparèixer sota un magnífic
tatuatge.
Noemí Garcia ha complert el seu desig
però encara li queda un tema pendent:
“M’agradaria ajudar a més dones víctimes
de la gènere, però són dones amb moltes
pors i que viuen amb molta vergonya;
vull que sàpiguen que som aquí per ajudar-les”, assegura.  REDACCIÓ
Per saber-ne més:
https://desideratumtattoo.com/
c/ Calders, 3 - 08003 Barcelona.
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Història —Ramon Salicrú

L’escultor grec Policlet, expert en escultures d’atletes, va crear
un sistema de proporcions de la figura humana.

L’ENCARNACIÓ DEL
CÀNON CLÀSSIC
Nascut a Argos o Sición, a l’actual Grècia, cap
al 480 abans de Crist, Policlet és l’autor del
conegut Dorífor, una escultura clau en la història de l’art, ja que va saber aplicar en ella el
sistema de proporcions de la figura humana
que considerava ideal. En el Dorífor va deixar
establert que l’altura total de la figura hauria
de ser el seu cap multiplicat per set. En
aquesta escultura s’expressa l’harmonia entre
les parts, aconseguint crear així una proporcionalitat i un dinamisme estructural entre les
cames i els braços, les espatlles i l’abdomen.
Policlet considerava que una escultura havia
d’estar composta per diferents parts definides, relacionades entre si per un sistema de
proporcions matemàtiques, seguint els principis de simetria, equilibri i ritme o disposició. Tot a tall d’ exemple.
En el decurs de la història, en diferents
moments, s’ha tingut molt en compte

blogearte

‘Doríforo’, escultura proporcionada.
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l’aspecte físic del cos humà, com a part
integrant i visible d’un concepte de persona cada dia més valoritzat. Així –quan
s’abandona el teocentrisme de l’ època
medieval– el Renaixement i el Neoclassicisme –amb l’antropocentrisme com
a eix– retornen els models de l’ antiga
Grècia per a definir l’ideal del cos humà.
En canvi, el Barroc, el Romanticisme i,
sobretot, el Realisme o el Naturalisme del
segle XIX posen l’accent en altres trets
físics definitoris de les persones més normals i corrents. Menys idealitzades o
menys sofisticades. S’ha dit que al segle
XX, amb la postmodernitat, s’ha deixat de
creure en l’existència de cànons als quals
adaptar-se. I és, segurament, ben cert. De
tota manera, amb cànons o sense, sempre
ha existit el desig d’atendre l’aspecte físic,
de tenir en compte les aparences externes i de potenciar les possibilitats expressives del propi cos, sense que això hagi de
suposar forçosament desatendre altres trets
definitoris de la vida de les persones. L’ aparença externa no ha de ser mai prevalent en
res ni en cap sentit. Importa més la forma
de pensar i d’ actuar dels individus. Per
damunt dels aspectes formals, hi ha, sens
dubte, la sensibilitat interna, el creixement
de la persona i les accions que pugui realitzar en el seu entorn. Segur que molts coincidim en l’afirmació. 

Ramon Salicrú és historiador

Deixa’t perdre —Eulàlia Puigderrajols

som com som
La meva amiga M.A. el primer que feia
quan arribava a l’escola era oferir-me el seu
berenar; el meu ja me l’havia cruspit tot baixant cap a l’escola. Ella tenia una percepció
del cos molt clara, el volia prim. No era sols
una actitud estètica la que s’havia imposat.
Una forma de veure el cos que l’ha acompanyada des que era adolescent. Sempre ha
tingut clar com volia veure’s i quina imatge
volia reflectir. Li he professat un profund
respecte des que la conec, per la seva ccoherència, tot i que al llarg dels anys ha fet
una evolució. Em sembla un exemple sòlid
de com es pot entendre l’observació del
propi cos i com cuidar-lo, no ha estat dona

de gimnasos, ni d’esport, però ha mantingut
aquell aire seu que la fa única.
En canvi hi havia d’altres persones del
mateix grup, que no han sabut cuidar-se,
ni poc ni molt. Han envellit, no pels anys,
sinó per una mala gestió de les emocions
i dels problemes que la vida ens porta.
No sé si la seva inseguretat els ha abocat
des de sempre a voler assemblar-se a algú
altre i així compensar l’autoestima, però
han acabat sent clons maldestres d’algun peix que s’endú l’oli. Naixem amb
un vestit que portem fins el darrer dia, és
el primer que veuen els altres de nosaltres:
la cara, l’alçada, la veu, la mirada, el tipus...

Som com som i aquest és el nostre tresor.
Tant important és el to de veu que emprem
com la mirada, perquè el color dels ulls no
la millorarà, ni la empitjorarà. La nostra
postura corporal –caminar dret, encorbat,
encongit, amb el pit enfora...– diu tant o
més que el que verbalitzem amb les paraules. Ens farà més propers, més altius, més
generosos.
Tenir control i cura d’aquest vestit que
ens fa ser qui som és important i indispensable, com ho és també que el fem harmoniós
amb la part del cos invisible: les emocions,
els pensaments, les actituds... 
Eulàlia Puigderrajols és mestra
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Filosofia —Albert Botta

Bo i que potser no som només cos i llenguatge, només som
en un cos i en un llenguatge.

Més enllà de la cova
personal i del propi cos?
El nadó sembla adonar-se del seu cos a l’agafar-se un peuet que –sorpresa!– és seu. La
consciència del propi cos es veu experimentalment cap a l’any i mig posant-lo davant
d’un mirall amb un adhesiu al front, i veient
com intenta treure-se’l. És també un moment
intens en el desenvolupament del llenguatge.
Es dona nom a les coses i la gramàtica permet
representar-se la identitat i la voluntat adjectivada en situacions. Hellen Keller, amb
ceguesa i sordesa sobrevinguda als dinou
mesos, recorda que el redescobriment del
llenguatge va comportar la consciència clara
del món, i a la consciència de consciència
(autoconsciència): potser no només som cos
i llenguatge, però en tot cas som en un cos i
en un llenguatge. El llenguatge, posa o aboca
l’humà davant de l’ésser. Heidegger diu que
una comprensió del propi ésser és essencial
a l’humà, i que la comprensió porta a la pregunta última per l’ésser.
Com deu ser el món? Espais com un pati
o una casa que hem vist de criatures, si de
grans els tornem a visitar, són més petits de
com els recordàvem. Patologies com l’anorèxia alteren també la percepció del cos. La
ment i la personalitat està configurada en i
des d’un cos, a desgrat que puguem rebut-

jar el sexe biològic, el color de la pell, algun
tret particular, etc. Es pot mesurar el pati
o pesar el cos, però s’escapa «el pati», «el
cos», la realitat-en-si (independentment
de mi). En un altre posicionament extrem,
el solipsisme postula que només hi ha la
ment que pensa, i que tot el que aparentment passa són simples afectacions internes
seves. Això resulta sarcàstic en una realitat
amb dolor i guerres. Austin li va fer «eh!,
eh!» a un alumne enrocat en el solipsisme
per a mostrar que hi ha món exterior.
La Filosofia comença on acaba el sentit
comú. Anem a allò intersubjectivament
comprovable, a com ens apareix el món.
Plató presenta a El Mite de la Caverna la
metàfora d’estar encadenats a una paret
en què es projecten ombres distorsionades
dels objectes reals que prenem per vertaderes. I d’aquí l’esforç inacabable d’estudi
i educació, com a via de coneixement per
sortir de coves mentals/corporals. Un esforç
útil i alliberador en contrast amb transcendències de postura, gestos, modes, tatuatges
i ulleres fosques. El cartró-pedra que descriu Josep Pla dient que com més buida és
l’existència, més soroll necessita. 

Albert Botta és professor de filosofia i ètica

El racó poètic
—Albert Pera

l’home físic
Perfecta arquitectura que camina,
carcassa envigorida pel tic-tac del
múscul que escup sang en la diàstole
i dura per llargs anys sense repòs.
Sòlida arca del crani, que conté
el nòdul bla del subtil intel·lecte.
Ulls que veuen el blau de cel i mar,
verdor de boscos i blancor de núvols,
l’or del sol i la plata de la lluna.
Orelles receptives del grat so
que mans blanques i fines executen
en el teclat per voluntat del numen.
Porta dels llavis, roja i excitant,
dónes i reps l’amorosa besada
amb frenètic desfici sensual.
Dolç ventre arrodonit, suau al tacte,
cames i cuixes, columnes revingudes
que s’afuen als peus, prodigi mòbil
que porta tot el pes tan lluny com calgui.
Dits de les mans, els deu follets actius
del macip barroer que empunya el pic,
de l’artista que el brodat afa çona
de la més delicada orfebreria.
Regal dels déus, sexe complementari,
clímax eròtic com el diví tast
de la més alta commoció terrena.
Glòria del cos, insuperable obratge
de l’August Terrissaire, donador
de l’esperit, trèmula flama blava
per la qual ens movem i som feliços. 
Albert Pera és poeta.
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Estat de flux — Àngel Puyol

El secret de
la felicitat

“Lynne Segal,
professora a Londres, ha
encapsulat encara més
l’elixir de la felicitat,
i l’ofereix en una sola
píndola: l’alegria
compartida en la
participació política”

Els filòsofs porten més de 2.500 anys buscant el secret de la felicitat. Per a Aristòtil,
aquesta consistia a autorealitzar-se. Sèneca
va pensar que el més feliç era qui tenia
menys necessitats. El filòsof xinès Lao Tzu
va dir que només es podia ser feliç si s’ignorava tant el passat com el futur. I Kant,
cansat de tanta casuística estèril, es va
desentendre de saber què és la felicitat i va
fiar la moralitat al compliment del deure.
Sigui com sigui, l’ésser humà continua buscant la felicitat com la fletxa busca la diana
(segons la metàfora aristotèlica que associa felicitat a finalitat humana). Tothom vol
ser feliç. També els fracassats, els marginats
i fins i tot els pessimistes aspiren a trobar
la felicitat en els marges de les seves vides
afligides. En les últimes setmanes, he estat
assaltat en premsa i conferències pels consells dels psicòlegs de la felicitat. La psicologia sempre ha estat una branca de la filosofia poc ambiciosa, més avesada a posar ordre
en el desgavell emocional de la ment que en
utilitzar els seus millors recursos per entendre el fons del pensament, aprofitant-se que
molta gent s’acontenta amb sentir-se bé
amb si mateixa i les seves circumstàncies i
així no haver de patir els desencisos d’una
vida reflexiva. En les paraules grolleres del
magnífic filòsof que va ser John Stuart Mill,
“és habitual voler ser un porc satisfet abans
que un Sòcrates insatisfet”. Aquesta realitat
antropològica aporta grans dividends a la
psicologia més consumista, disposada sense
rubor a vendre les “autèntiques” píndoles
de la felicitat al comprador conformista.
En destaco tres, d’aquestes fórmules
màgiques de la felicitat. La primera l’ofereix el professor de Harvard Tal Ben-Shahar, que ha comptat fins a sis claus de la
felicitat: ser auto-indulgent i agraït, fer

esport, centrar-se en allò important, aprendre a meditar, i ser resilient (una paraula de
moda, sinònim de fotre’s i posar bona cara
a l’infortuni). Dan Gilbert, també guru de
Harvard redueix a quatre els requisits de
la felicitat (i tots ells gratuïts!): tenir amics,
fer esport, escoltar música i practicar bon
sexe. Ara bé, atès que alguna diferència deu
haver entre un jove futbolista de regional
i Cristiano Ronaldo, el guru afegeix que
calen almenys seixanta mil euros l’any per
tal d’assegurar-se una joia plena. (La bona
notícia per a la classe mitjana és que tenir
més diners que aquests no afecta a la felicitat.)
Recentment, Lynne Segal, professora a
Londres, ha encapsulat encara més l’elixir
de la felicitat, i l’ofereix en una sola píndola:
l’alegria compartida en la participació política. Per tant, ni sexe, ni esport, ni diners, ni
meditació són suficients: anar a les manis de
la mà dels que pensen com tu és l’autèntica
font de la felicitat. Després d’aquesta sorprenent troballa, no s’acaba d’entendre per
què hi ha ara tanta crispació al nostre país,
on som els reis de les manis. Hauríem de ser
la societat més feliç del món!
Posats a triar, admiro més el realisme
polític de Gilbert, que sosté que és possible
ser feliç, que els diners no ho poden comprar tot, que l’esport i els amics (i el sexe)
són fonamentals, i que els pobres s’han
d’oblidar de la felicitat perquè primer han
d’aconseguir els diners que els trauran de la
pobresa. La felicitat comença per la garantia material de l’existència. Abans que resiliència, es veu que per ser feliç primer cal més
justícia social. Mal negoci per als psicòlegs
oportunistes. 
À. Puyol és professor de filosofia (UAB) i autor
de El derecho a la fraternidad (Catarata, 2017)
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Històries amb valor —Maria Coll

El titànic del Mediterrani

Il·Lustració: raÚl campuzano

El Sírio es va enfonsar el 1906
davant del Cabo de Palos. Siscents passatgers es van salvar
gràcies a l’hospitalitat i la
valentia de la gent de la zona.

L’

enfonsament d’un vaixell sempre és una desgràcia. Sens dubte. Però
és davant de les grans
adversitats que les persones mostren els seus
valors. I, en aquest sentit, la història del Sirio,
més conegut com “el Titànic del Mediterrani”, n’és un clar exemple.
El buc, de nacionalitat italiana, havia
partit de Gènova i s’encaminava a Buenos
Aires. Era un vaixell construït a Glasgow i
veterà: havia fet el seu primer viatge transatlàntic el 1884 i havia creuat l’oceà 135
vegades. Formava part de la companyia
Navigazione Generale Italiana (NGI), que
també volia sucar del negoci de la immigració. Homes i dones que feien cap a
Amèrica a la recerca de fortuna.
El naufragi del Sirio es va produir davant
del Cabo de Palos, ubicat en el municipi de
Cartagena, i molt a prop de les illes Hormigas, on, a només tres metres de profunditat,
hi ha un gran pedra de 200 metres de llarg.
Una trampa mortal per a qualsevol vaixell.
La nau italiana, per causes que encara es
desconeixen, va xocar contra aquesta roca;
tot apunta que es va tractar d’un error humà.
Eren les quatre de la tarda del 4 d’agost
de 1906. En aquell moment la majoria dels
passatgers feia la migdiada. L’estrèpit va
posar tothom en alerta. Oficialment al Sirio
hi viatjaven 1.300 persones, una xifra inexacta perquè es té constància que en cada
port el capità havia permès, per un mòdic
preu, l’embarcament de passatgers il·legals.
Polissons que, a diferència de la viatgers
de primera, s’amuntegaven a les bodegues.
En un moment, la coberta es va omplir de
gent. Tothom corria, cridava i intentava
localitzar sortides de salvació. Ningú organitzava res. Un únic bot salvavides que es va
llançar al mar es va enfonsar perquè estava
massa ple. Però, fins i tot en aquest con-

text, hi van haver mostres de solidaritat. Un
jove va salvar la vida gràcies al bisbe de Sâo
Paulo, que li va deixar el seu salvavides. El
cos d’aquest religiós va aparèixer trenta dies
més tard a les platges d’Algèria.
Mostres de solidaritat

Des de terra, la gent del poble va veure la
catàstrofe i no va dubtar en mobilitzar-se.
Els pescadors van traslladar els supervivents
en les seves pròpies barques a la platja de
Poniente de Cabo de Palos, localitat on vivia
una trentena de famílies. Allà els van oferir

Els pescadors van traslladar
els supervivents en les seves
pròpies embarcacions a la
platja de Cabo de Palos
roba i menjar. Un turista a la zona explicava:
“Rics i pobres van donar tot allò que tenien i
només arribar a terra, tots els nàufrags, eren
vestits. Les botigues venien sense cobrar.
Se’ls va oferir cafè preparat pel Casino i van
ser distribuïts per les cases del poble”.
Quan al vespre van arribar dos remolcadors des de Cartegena, els vilatans ja
repartien el sopar als supervivents. A l’ai-

gua, dos vaixells, un francès i un anglès,
van negar ajuda al Sirio per por de xocar
també amb la gran pedra. Altres vapors van
llançar algun vots salvavides. Però, només
un, el pailebot El Joven Miguel, dirigit per
Vicente Buigues, conegut contrabandista
de la zona, va actuar.
La nau, que venia de Denia rumb a Cartagena, va apropar-se suficientment al vaixell semi-enfonsat per crear un pont de
rescat amb cordes i taulons de fusta. Si una
embarcació desapareixia, arrossegava l’altre. El perill era evident. Buigues, fins i tot,
va pujar a la coberta del Sirio i, fent ús de
la força d’una arma, va organitzar la situació; cosa que no havia fet el fugat capità
Giuseppe Piccone. D’aquesta manera, un
home que mai s’havia calçat unes sabates,
va arribar a salvar 450 persones.
Aquell dia, entre 223 –xifra donada per
la companyia d’assegurances- i 440 persones
van perdre la vida, però més de 600 van salvar-se gràcies a l’heroïcitat i la solidaritat de
la gent senzilla de Cabo de Palos. Fins fa uns
anys, quan les ONG encara no actuaven al
Mediterrani, aquesta història es considerava
l’operació de salvament marítim més gran
feta per civils. 
Maria Coll és historiadora i periodista/
@mcollpigem
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L’altra cara de la ciència — Pol Bartrés

La segona
revolució quàntica
Ens trobem a les portes
d’una revolució, de difícil
comprensió, però que afecta
diversos dispositius de la
nostra quotidianitat.

E

ns trobem a les portes
de la ja coneguda com a
segona revolució quàntica. D’ençà que Max
Planck, l’any 1900, va
proposar la quantificació de l’energia en porcions indivisibles, petits feixos discrets, que va denominar “paquets” o “elements d’energia”,
el coneixement de l’estructura i comportament de la matèria i la llum a escales
microscòpiques ha permès, mica en mica,
el desenvolupament de tecnologia sustentada en fenòmens quàntics. El làser, el
rellotge atòmic, la ressonància magnètica
i el sistema GPS, són alguns d’aquests dispositius quàntics que ja formen part de la
nostra quotidianitat. Però, el gran salt tecnològic sembla que tot just arriba ara.
La nova revolució quàntica tindrà com
a centre dispositius que creïn, manipulin
i interpretin estats quàntics de la matèria, utilitzant propietats específiques de la
quàntica (com l’entrellaçament, la superposició o l’efecte túnel) en àrees absolutament pràctiques: la computació, els
sensors, la criptografia, la simulació o la
metrologia. En l’àmbit de la computació,
per exemple, els ordinadors quàntics estan
cridats a resoldre les limitacions físiques
inherents al sistema binari i la impossibilitat tècnica de fabricar xips infinitament
petits. Els ordinadors quàntics, que treballen amb qubits (o bits quàntics), podran
operar amb ambdós valors (0 i 1) simultàniament, per superposició d’estats, treballant alhora en processos i dades diferents,
incrementant de forma exponencial la
capacitat de càlcul.
Així mateix, en l’àmbit dels sistemes
de comunicació i la privacitat de la transferència de dades, la tecnologia quàntica

Max Planck, en el centre, envoltat d’altres científics, com Albert Einstein.

trencarà fàcilment les mesures de protecció actuals, que són sistemes criptogràfics
de xifratge que es basen en la factorització de nombres complexos. En lloc seu,
un nou sistema de comunicació quàntica,
que podria ser implementat a través de les
xarxes existents de fibra òptica, esdevindria un mecanisme absolutament segur
gràcies al fet de no poder-se interceptar
en cap punt entre l’emissor i el receptor

El moment és tant crucial
que la UE ha impulsat de
forma exprés el projecte
Quantum Flagship
sense que aquests se n’adonin.
La cursa ja ha començat. Vivim en un
món mogut per la gestió de dades i grans
potències mundials i gegants informàtics estan invertint fortament, des de fa
temps, en l’àmbit de la tecnologia quàntica. El moment és tant crucial que, per
no quedar-se enrere, la UE ha impulsat de
forma exprés el projecte Quantum Flagship, amb un impressionant pressupost de
mil milions d’euros per a un període de
deu anys. El seu objectiu és constituir una
comunitat europea de tecnologies quàntiques, tant per a la recerca fonamental
com per a la transferència d’aplicacions a

Àrees de recerca:
Les principals àrees de recerca de la tecnologia quàntiva són:
· la Comunicació quàntica: enviament de
dades a través de partícules
· el Sistema de computació quàntica:
augment de la capacitat de càlcul
· la Simulació quàntica	
· la Metrologia i sensors quàntic: millora de
les prestacions dels aparells de mesura. 

la indústria, amb la voluntat que Europa
jugui un paper destacat en aquest sector
emergent. Ens trobem, doncs, a les portes
d’una revolució. Una porta, tal com suggereix la Sònia Fernández-Vidal, amb tres
panys. Poc es podia imaginar Max Planck
un segle enrere, quan maldava per explicar
la quantitat d’energia radiada per un cos
en equilibri termodinàmic, que ens n’estava entregant la primera clau. 
L’Altra Cara de la Ciència és una secció escrita
per Pol Bartrès i Aina Fernàndez

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

La saviesa
dels vulnerables
La mort recent d’un regidor
malalt posa de manifest,
entre d’altres coses, la
necessitat de recuperar una
mirada sense la qual som
més ximples.

E

l mes passat, a la meva
ciutat, va morir un regidor. És el segon que conec
personalment i que, amb
circumstàncies similars
(malaltia terminal, família
amb fills petits, dedicació exemplar) i en
un interval de pocs anys, li passa. També
l’anterior havia portat les responsabilitats
que aquest desenvolupava, especialment
les de Salut, Serveis Socials i Gent Gran.
Si no fos tan trist semblaria una ironia. El
regidor era si fa o no fa de la meva edat,
però el que destacava la gent que anava
parlant a l’acte d’homenatge a l’Ajuntament que vaig tenir la sort d’assistir, se’n
destacava la seva saviesa, a banda del seu
tarannà i el seu caràcter resolutiu i tranquil alhora. No em treia del cap, tot i la
commoció, aquesta referència a la saviesa
i la seva relació amb l’activitat pública. I
vaig pensar que ell, almenys, en tenia de
tres menes.
La primera és la saviesa diguem-ne acadèmica, per la qual ens formen des de ben
petits i que en el seu cas –metge pediatre i gestor públic de la salut, després–
requereix molts anys, una enorme inversió i tanta intel·ligència com vocació.
La segona té a veure amb l’experiència, és la saviesa dels ancians de les tribus,
la que s’acumula després d’èxits i fracassos si es té la mirada atenta i se sap recordar (re-cordar, etimològicament, tornar a
passar pel cor).
I la tercera és la intel·ligència de la vulnerabilitat, la que fa present els límits, la
vacuïtat del poder, les víctimes, el dolor,
la pobresa. Sense escarafalls ni victimisme,
amb tota dignitat, amb totes les limitaci-

ons, el meu amic va incorporar aquesta
experiència pròpia a la seva tasca de servidor públic.
Davant la il·lustració liberal, que l’excloïa, una de les coses més interessants
que han aportat les ideologies sorgides del
moviment obrer, penso, ha estat la incorporació activa de la mirada vulnerable.
Els partits “obrers” i el sindicats, des de
la segona part del segle XIX, per exemple,
afegeixen a la construcció política una
saviesa que ni l’acadèmia ni l’experiència
de la vida abasten prou. No sé si som prou
conscients tant de la necessitat d’aquesta
incorporació (per exemple, quan parlem
sobre legalitzar o no la prostitució sense la
veu de les prostitutes) com de la seva visibilitat.
Amaguem els tolits (excepte que siguin
excel·lents atletes), els vells, les guerres
no televisades, els barris on s’acumulen
els problemes… o els malalts de càncer,

Amaguem els tolits, com si
tancant els ulls, apel·lant a
la solidaritat en abstracte,
ja ens apanyéssim
aquesta paraula que ni jo, en aquest escrit,
he gosat dir pel seu nom fins ara. Com si
tancant els ulls, apel·lant a la solidaritat en
abstracte i mirant que res d’això no ens
embruti ja ens apanyéssim.
No només ens enganyem, com qui
amaga la pols sota l’estora. És que som més
tontos. És que ens perdem una enorme
saviesa, com ens etziba l’exemple d’algú
en el seu últim alè. 

Ramon Bassas escriu a ramonbassas.cat /
@ramonbassas

De baix a dalt
—Arpad Pou

L’aigua
en disputa
mundial
Amèrica Llatina és la regió que concentra més biodiversitat del planeta. Brasil,
Colòmbia, Equador, Perú i Veneçuela
encapçalen la llista amb el major percentatge de diversitat biològica pels
seus boscos tropicals; però sobretot destaca per la quantitat de terres productives que ofereix gràcies a la gran quantitat
d’aigua que es troba en el gran horitzó
paisatgístic de la part central i sud del
continent americà. Brasil disposa de 106
milions d’hectàrees per conrear, mentre
que Colòmbia posseeix 28 milions i el
Perú no arriba als 8 milions. No obstant, no tots els països estan disposats a
promoure el creixement social i econòmic vinculant-ho amb la protecció dels
seus territoris, sobretot pel que fa el control i protecció de l’aigua, un recurs cada
vegada més escàs. L’agricultura animal i
els combustibles fòssils són la gran amenaça que els 198 governs mundials, amb
voluntat política, han de combatre executant les polítiques de desenvolupament sostenible acordats a la Cimera
pel Clima de París (COP21) l’any 2016.
Els acords de París, que han d’entrar en
vigor a partir del 2020, admeten que el
canvi climàtic és una realitat que s’havia menystingut fins ara. Davant el fracàs
que va resultar el Protocol de Kyoto que
només va aconseguir cobrir l’11 per cent
de les emissions mundials de gas d’efecte
hivernacle, les aspiracions voluntàries
dels governs en els seus programes nacionals segueixen sent incertes.
Per aquest motiu, l’esperança passa
per les petites accions individuals i
comunitàries. A l’Amazònia equatoriana, els achuar –una comunitat indígena
que viu enmig de la selva– van crear una
canoa solar per comunicar-se amb altres
poblats sense necessitat d’utilitzar combustible. Mentre els governs esperen
els dictats de les elits econòmiques, el
nostre refugi és l’enginyeria humana. 
A.Pou és llicenciat en Filosofia i membre de
Termitas y Elefantes / @termitaelefante

pensaments

Valors

Dilemes ètics —Soraya Hernández

Una qüestió
d’informació
El neonatòleg d’un hospital de Toledo planteja una adequació de l’esforç terapèutic
a un família davant la malaltia del nadó. Però sap que en altres països les actuacions
davant la mateixa situació són diferents. Els ha d’informar?

S

ón coneguts els conflictes
ètics que es detecten en situacions mèdiques complexes
sobre tot quan es parla del
principi i del final de la vida:
com valorar la capacitat de
les persones, on són els límits dels principis de la bioètica...? Però en el dia a dia del
món sanitari es donen altres tipus de conflictes ètics també a tenir en compte. Una
vegada més proposem endinsar-nos en
l’àmbit sanitari per observar com la decisió
d’informar, o no, pot ser font d’un dilema.
La Lucía acaba de rebre una notícia terrible. El nadó que està esperant, el Mario,
està afectat per una malaltia genètica amb
un pronòstic que mai no s’hauria imaginat:
les afectacions físiques amb les que naixerà
són totalment incompatibles amb la vida.
Els metges de l’Hospital de Toledo on fan
el seguiment de l’embaràs li expliquen
en què consisteix aquesta malaltia. Ella
comença a entendre que malgrat aquesta
ínfima esperança de vida el Mario és el seu
fill i decideix tirar endavant l’embaràs amb
el convenciment que les possibles poques
hores de vida del nen seran un regal per
a ells. El Pedro, el neonatòleg de l’hospital, els acompanya en el procés. Preparen
un pla pel part, parlen de la creació d’una
capsa de records, comencen a decidir possibles rituals d’acomiadament... El Pedro
li explica quines són les indicacions mèdiques en aquests casos: deixar que la natura
vagi fent i anar oferint el Mario les millors
mesures de confort i qualitat envoltat de
la seva família.
Però llavors el Pedro recorda que fa un
temps va llegir un article sobre aquesta
malaltia i el tractament que en feien a un
hospital de Regne Unit. El recupera, el llegeix, s’informa una mica més... Als hospitals anglesos es porta a terme un protocol totalment diferent: es posa ventilació
mecànica, un botó per alimentar-se artificialment, s’operen algunes de les malfor-

macions, i malgrat un deteriorament cognitiu sever i una dependència total per a
les activitats poden arribar a viure fins els
15 anys aproximadament. Ell sap, però,
que els recursos posteriors per a les persones amb alta discapacitat no són els mateixos ens ambdós països.
El Pedro creu que no hauria d’informar
la família del què es fa al Regne Unit ja que
a Espanya no es contempla. Però alhora
pensa que si no ho fa potser els deixa sense
la possibilitat de conèixer totes les opcions... Quins camins pot triar?
Podria obviar la informació ja que la
que ell dóna és la indicació mèdica en el
seu país i els pares ja tenen suficient amb
acceptar la crueltat de la malaltia. També
pot explicar què es fa en altres hospitals
tot recordant que ell no canviarà d’opinió
davant la indicació inicial. Anant més enllà
podria, fins i tot, si els pares ho demanes-

És ètic no informar de les
opcions mèdiques en altres
països? S’han de donar totes
les opcions?
sin, valorar quines opcions té d’aplicar el
protocol anglès al cas del Mario o acompanyar la Lucía en la possible decisió de
marxar a un altre país.
Què en penseu? És ètic no informar de
les opcions mèdiques en altres països? Caldria donar totes les opcions encara que al
nostre país no es contemplés un tractament concret? Si els pares ho demanessin, el metge es podria negar a operar en
el major benefici del menor? I per fer-ho
encara més difícil... si es tractés d’informar
sobre processos que en el nostre país són
il·legals (com ara l’eutanàsia) canviaria la
vostra opinió? Ja teniu tota la informació.
És el vostre torn. 

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

Registre
simbòlic i
immaginari
Les possibilitats d’humanització i la responsabilitat subjectiva de cada persona
amb el seu fer i saber fer no estan tan
dirigides per la Raó i la Consciència com
pels mecanismes inconscients, de base
afectiva-emocional, que en determinen
les accions i els patrons del seu comportament. Ja en la mateixa constitució
de l’ésser parlant, s’instaura una divisió
subjectiva com a llavor, on els afectes i
o emocions més primàries queden per
dessota les paraules. Paraules que es fan
pròpies per l’altre de l’Amor. Subjectivitat que presideix els camins que prendrà
la realització humana.
Aquesta subjectivitat serà el resultant
en la interrelació dialèctica de diferents
registres: una corporalitat com a primer
registre, travessada pel llenguatge, i per
tant, inserida en el Registre simbòlic; un
ésser pulsional a la recerca d’una satisfacció o comoditat vital teòricament
perduda en aquest origen, i que procurarà recuperar amb la paraula. Un registre Real, desconegut, atzarós... per fora
i dins la persona mateix, que el precedeix i l’acompanya. Real que es resisteix a ser simbolitzat i per tant, es manté
exclòs, sense sentit per la persona i que
no aconsegueix situar, registrar o explorar. L’angoixa, afecte que mai enganya,
assenyalarà la necessitat de confrontació
amb el mateix. I un Registre Imaginari,
que mitjançant les identificacions que es
realitzen, dona forma al Jo i la seva completesa narcisista. Registres que configuraran una estructura psíquica de funcionament, més enllà i per dessota de la
voluntat. La persona en la seva introspecció, tal vegada podrà copsar quin
és el guió imaginari que ha construït
inconscientment, en base als seus desitjos més desconeguts i tal vegada, poder
transcendir aquests determinismes per
disposar de quotes de més llibertat i responsabilitat. 
Joaquim Trenchs és psicòleg
Escriu a www.joaquimtrenchs.com
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Vist pel món —Albert Dresaire

Gent
GISÈLE MOLLFULLEDA

A favor o
en contra?
Talentosos
L’empatia està de moda,
però és un mot que es
practica poc, tot i que és
molt útil per a la resolució
de conflictes.
“Busca a tu complementario,
que marcha siempre contigo
y suele ser tu contrario”.

xer Jesús ni les paraules dels profetes que són
proclamades cada dissabte, però condemnant-lo les van complir» (Ac, 13, 27). Sembla
talment que digui que si els dirigents de Jerusalem haguessin ignorat Jesús i els seus seguidors, potser tot allò hagués quedat en no res.
Si això és així, en aquest cas no puc amagar
la meva satisfacció que allò anés com va anar.
Però tornant al nostre temps, hi ha un
mot que està de moda, tot i que “es practica” poc: l’empatia (que té molt a veure
Wikimedia

Campos de Castilla. Proverbios y cantares, XV
Antonio Machado

H

i ha dues maneres de
tractar un conflicte:
intentant que decreixi
o fent que es faci més
gran. Potser és una sensació meva, però sembla
que cada vegada hi ha més gent se sent més
còmoda en la segona opció. I és ben estúpid,
perquè ben sovint, tot atacant aquell que ens
va a la contra, l’únic que fem és reforçar-lo.
Això ja ho va descriure Sant Lluc fa quasi
dos mil anys. En el llibre dels Fets dels Apòstols, Lluc explica com Sant Pau va arribar a
Antioquia de Pisídia. Sant Pau ja havia caigut
del cavall, o sia, que ja s’havia convertit en el
principal difusor del cristianisme i del que ell
havia estat un dels principals perseguidors.
Doncs bé, un cop a Pisídia, Pau es va dirigir
a la sinagoga i va començar a predicar-hi la
bona nova. I els deia: «Els habitants de Jerusalem i els seus dirigents no van saber reconèi-

Cal empatia; és una qüestió
pràctica: altrament no veig
que puguem aconseguir allò
que ens proposem
amb «comprensió»). Ens cal més empatia; és una qüestió pràctica: altrament no
veig que puguem aconseguir allò que ens
proposem. O, com deia Jaume Balmes,
«El mitjà per desfer-se d’un home amant
de contradir és callar i escoltar reposadament». 

Albert Dresaire és consultor en TIC i gestió
documental

Plens d’energia, preparats però
inexperts, especialitzats però... tan
joves! Decidits, capaços, motivats,
il·lusionats i titulats. Ho saben tot,
ho volen tot. Arriben a les entrevistes carregats de diplomes i de
ganes. Tenen capacitats que alguns
somiem, saben fer coses que a molts
ja ens semblen massa noves. I si no
les tenen, tenen prou talent, per
semblar que aviat les tindran, per
convèncer-nos de que les podran
tenir. Amb un somriure i certa seguretat se’ns fan seus: volen treballar, volen fer-ho bé, ara i depressa.
No han parat d’estudiar, de practicar, d’acumular tècniques i mètodes. I ara volen posar-les en pràctica i seguir aprenent.Joves que
fan moure el món i fan moure els
que ja ens movem a una altra velocitat. Amb les seves ganes, amb el
seu desconeixement, refresquen els
aires i fan que tot sembli més nou,
més interessant… millor. Agafen
les oportunitats al vol, saben reconèixer-les i saben fer-se-les seves.
Només els cal una mica de sort, ser
en el lloc adequat i en el moment
just. Això i, és clar, enviar el correu
just al receptor indicat. Tantes coses
que fan que brillin, encara més,
les ganes, la il·lusió. Els joves que
pugen, que empenyen, que encomanen talent. Els que ja no en som
confiem tenir aquests joves ben a
prop i com més aviat, millor. 
Isabel Yglesias és advocada
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propostes
Els orígens
Segur que els primers jocs van ser utilitzant pedres, palets, petxines... Ara
per ara, tres es disputen l’honor de ser
el joc de taula més antic del món: el Joc
Reial d’Ur, descobert per l’arqueòleg britànic Sir Leonard Woolley en aquesta
ciutat de Mesopotàmia (2600 a.C); el
Senet, joc egipci representat a diverses
tombes (2.650 a.C); i els jocs de Mancala,
també originaris d’Egipte. A casa nostra
la modalitat més coneguda d’aquest joc
és l’aualé de Costa d’Ivori. 

Jocs amb valors
Hi ha jocs de taula que a part de
divertiment també aporten reflexió i aposten per la conscienciació
social. Aquest és el cas de ‘Feminismos reunidos’ de Sangre Fucsia i de
‘Fronteres invisibles’.
Redacció

L’estiu ens deixa hores de lleure compartides
amb la família o amb els amics impossibles de
trobar al llarg de l’hivern. Sobretaules llargues
que es poden amanir amb una bona conversa o
redescobrint aquell joc de taula que una Nit de
Reis ses majestats van portar i que ha quedat
enterrat al fons d’un armari. Però de jocs de
taula n’hi ha de moltes menes. Avui, per superar aquestes avorrides i caloroses tardes d’estiu que ja s’aproximen, us en proposem dos
que combinen diversió i conscienciació social.
Per una banda, Feminismos reunidos. La revolución empieza en tu salón. Aquest joc, que
recorda molt l’estructura i el funcionament del
tradicional Trivial, es basa en un intercanvi de
preguntes i respostes que posen a prova els
coneixements dels participants sobre el pensament i la pràctica feminista, la història de

les dones, la diversitat sexual, la cultura en
femení, l’activisme, etc. Les 1.200 preguntes del
joc estan dividides en sis categories, cada una
de les quals identificada amb un color i una
gran figura del moviment de defensa dels drets
de les dones: Acadèmia [Simone de Beauvoir]:
grans referents teòrics d’ahir i avui; Carrer
[Angela Davis]: moviments socials i activisme,
també a Internet; Cossos [Judith Butler]: sexualitat, salut, LGTBQ i transfeminismos; Cultura
[Frida Kahlo]: aportacions femenines i feministes a la història de la literatura, música, belles
arts, cinema, còmic, etc; Drets [Olympe de
Gouges]: avenços en matèria de drets (avortament, divorci, vot ...), i, finalment, política institucional, convencions i legislació internacional
[Valentina Tereshkova]: sabies que la història
està plena de dones que fan coses? Les creadores d’aquest joc, el col·lectiu Sangre Fucsia,
adverteixen que no cal ser molt culte per guanyar, sinó tenir disponibilitat per aprendre. Per
exemple: Sabeu quin va ser el primer país del
món en aprovar el dret de vot de les dones? O
quina funció tenen les glàndules de Bartolino?

fronteres invisibles
Un altre possibilitat d’entreteniment diferent és Fronteres invisibles. En aquest cas, els
Truc 2 de l’Agrupament Escolta i Guia Rudyard
Kipling de Barcelona s’han inspirat en el mític

Monopoly i en alguns jocs de rol per crear una
dinàmica de diversió sobre el fenomen migratori i el posterior procés d’acollida. Fronteres
invisibles, guanyador dels Premi Ateneus 2016
en la categoria ‘Premi Jove, proposa!’, té com a
objectiu crear consciència sobre les dificultats
que pateixen les persones migrades en arribar
a Espanya i tot el procés que viuen per aconseguir el permís de residència. Al llarg de la
partida, pensada per a joves i adults, els jugadors es troben diversos entrebancs per a integrar-se en la societat d’acollida com: fer front
als estigmes, dificultats per trobar feina, renovar el permís, evitar les batudes policials, aconseguir convalidar els estudis… entrebancs
reals per als milers de persones que cada dia
creuen les fronteres. Un joc de participació
grupal que sobretot busca crear debat i trencar prejudicis contra les persones immigrades.
Per aquest motiu des de l’Agrupament Escolta
i Guia Rudyard Kipling s’organitzen partides
amb monitors a entitats que vulguin treballar
aquest tema, encara que també s’hi pot jugar
sense guiatge. 

Més informació a:
- sangrefucsia.wordpress.com/
feminismos-reunidos/
- fronteresinvisibles.org/
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Tendències
museu picasso

‘Natura morta amb pollastre i ganivet’ (1947) de Picasso.

Gastronomia social
Avui molts cuiners aprofiten el seu
art i la seva projecció social per participar en causes solidàries. És el cas,
per exemple, de Ferran Adrià, Ada
Parellada o Massimo Bottura.
Judith Vives

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

www.assegurancesfeliu.cat

Fins el 30 de setembre es pot visitar al Museu
Picasso de Barcelona una exposició sobre la
presència de la cuina a l’obra de l’artista. La
mostra La cuina de Picasso ha comptat amb
l’assessorament del xef Ferran Adrià, en una
nova acció que treu el cuiner de davant dels
fogons i el porta a altres àmbits, en aquest
cas en el món de l’art.
Des de ja fa un temps, el món gastronòmic
està ampliant les seves fronteres per sortir
de les cuines i connectar amb la societat a
través de la cultura, però també de les causes
solidàries. És el que ja es coneix com a gastronomia social. El cas de Ferran Adrià segurament és el més popular i vistós, però el cert
és que en els darrers anys s’han vist moltes
iniciatives de compromís i implicació de cuiners i xefs estrella en accions i iniciatives
socials. Algunes d’aquestes iniciatives tenen
un caràcter solidari, altres busquen la conscienciació de la població sobre aspectes
relacionats amb l’alimentació, des del malbaratament d’aliments a la producció ecològica.

Així, per exemple, el xef italià Massimo
Bottura, propietari de l’Osteria Francescana
(Odena-Itàlia), restaurant amb tres estrelles
Michelin, és l’impulsor de Food for Soul, una
organització sense ànim de lucre que s’ha
fixat com a objectiu reduir el malbaratament
d’aliments, ja que es calcula que cada any
es llença una mitjana d’1,3 milions de tones
d’aliments comestibles.
Per altra banda, la cuinera Ada Parellada,
propietària del Semproniana, organitza els
Gastro Recup, sopars-denúncia per conscienciar sobre el malbaratament alimentari,
a banda de fer sopars solidaris per diferents
causes. Un altre projecte interessant és el de
Social Fooding, una Fundació que es dedica
a recollir els excedents d’aliments dels restaurants col·laboradors i els reparteix a ONGs
i entitats amb l’objectiu de reduir la fam a
Barcelona. I l’eco xef Dan Barber és l’impulsor de wasTED, una iniciativa que consisteix
en oferir a diferents restaurants, actualment
a Londres i Nova York, menús cuinats amb
productes descartats de la cadena alimentaria, com per exemple, patates foradades, caps
de peix, fruites tocades o troncs de coliflor i
bròquil. Més enllà dels rànquings dels millors
restaurants del món, aquestes iniciatives són
interessants pel compromís social davant
aquesta greu plaga del malbaratament alimentari en un món on més de 900 milions de
persones passen gana. 
Judith Vives és periodista / @judithvives
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Històries de pau

Sèries
history chanel

Luther King
Aquest 2018 se celebren 50 anysde
l’assassinat del pastor evangèlic de
Montgomery, hereu de la lluita iniciada per Rosa Park en un autobús i
creador del terme “atac” noviolent.
Xavier Garí

Aquest 2018 fa cinquanta anys que van assassinar Martin Luther King, el pastor evangèlic de Montgomery que va encetar la més gran
lluita noviolenta impulsada als Estats Units en
el segle XX. En aquest final de curs acadèmic,
tres han estat els personatges que aquest any
hem commemorat aniversaris molt destacables: els cent anys del naixement de Mandela,
els setanta de l’assassinat de Gandhi i els cinquanta del de Luther King. Del més notable
del líder del moviment pels drets civils nordamericans, en destacaria tres aspectes no
sempre prou coneguts. En primer lloc, que el
primer pioner de debò no va ser ell en aquesta
llarga lluita; en va ser una dona, afroamericana
també, que va convertir la indignació en oposició frontal i, aquesta, en lluita constant. Estem
parlant de Rosa Parks, que va morir fa poc i que
és la figura que va decidir Luther King a impulsar l’organització del que ell mateix anomenava
com a “atac” noviolent. Parks va tenir la sort
de veure amb els seus propis ulls l’elecció d’un
president d’origen afroamericà al capdavant
de la presidència dels Estats Units, cosa que la
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mort violenta de King li ho va impedir; és a dir,
Parks veié el principi i la culminació d’una lluita.
En segon lloc, dèiem que la noviolència, per al
pastor King, era un “atac” perquè va considerar
sempre la noviolència com una lluita ferma, l’ús
d’una força que, en sí mateixa, mai pot fer mal,
mai pot destruir, mai pot utilitzar la violència.
Malgrat això, King defensava de fer servir dos
atributs avantatjosos dels exèrcits: l’organització fèrria i la disciplina clara. L’atac no consistia
especialment en ser físic o directe i menys lesiu,
però sí en ser permanent i constant, coherent
i compromès. Fet amb rigor i serietat requereix d’una bona estratègia, una gran disciplina i
una necessària coordinació. King va saber dotar
el moviment d’aquests elements, sempre imitant els valors i els camins de Gandhi (que tant
havia llegit i estudiat), però buscant amb decisió com adaptar-los al context cultural, polític, moral i religiós nord-americà. En tercer lloc,
va trobar en la lluita diferents intents de forçar
el camí de la violència, que sempre va comptar amb la desaprovació total del pastor King.
El que demostrava aquesta situació és que la
lluita noviolenta, per més ben preparada i organitzada que estigui, no pot aconseguir que tots
els que busquin el mateix objectiu escullin els
mateixos mitjans. Així, com demostrà Luther
King i també Gandhi, sempre hi pot haver qui
vulgui escollir el camí més ràpid però no el més
curt, però això no és imputable mai als què han
escollit el camí més lent perquè van més lluny.
The King Center (www.thekingcenter.org). 
Xavier Garí és professor de la facultat d’Humanitat d’UIC-Barcelona / @XavierGari
VISUAL OMELETTE

‘Víkings’, Déu
i els déus
Rafael Navarro

Vikings (History Channel) és una sèrie que
s’ha convertit en fenomen de masses gràcies a la combinació del boca a orella, els
nous hàbits de consum audiovisuals en plataformes digitals i per l’efecte Joc de Trons.
Vikings té diverses característiques que la
fan única. En primer lloc, es tracta d’un producte coproduïda entre Canadà i Irlanda
per a The History Channel. És, per tant, una
recreació d’un temps històric autèntic que
es permet llicències per dotar-la d’espectacle, intriga i un cert punt de màgia. En segon
lloc, el conflicte de fons és la difícil convivència entre el Déu cristià i els Déus víkings. La
religió, motor de conflictes des que el temps
és temps, apareix contínuament encenent
les guspires de la violència, el genocidi i la
traïció. I és que quan un pensa que els seus
misteris de fe són veritat absoluta, hi ha
poc marge per escoltar, entendre i compartir altres punts de vista. Va passar a l’edat
mitjana i continua passant ara. Vikings destaca per reproduir amb força fidelitat els
costums, ritus i mitologia vikinga, malgrat
que es pren alguna llicència històrica com el
propi personatge principal, Ragnar Lodbrok,
basat en un personatge de llegenda gens
documentat, o la reinterpretació d’alguns
episodis clau, com ara la no conquesta de
París. Així, la trama va captivant el personal, endinsant-los en qüestions històriques
i debats morals continuats al voltant de
la religió, la família, el sexe, la lleialtat i les
expectatives dels pobles. Més enllà de l’entreteniment, Vikings ens hauria de reflexionar sobre un valor que, per bé o per mal,
sustenta la civilització actual: són necessàries les religions? Són realment integradores
o són una arma de destrucció massiva? 
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Viatjar al
costat de casa

‘Sortir a robar
cavalls’, de
Per Petterson
Anja Osenberg

Núria Costa

Una activitat molt estiuenca és construir un estel i provar de fer-lo volar.

Jordi Alcàsser

La globalització ens fa creure que el millor és
viatjar lluny de casa, encara que això valgui
molts diners. Aquesta possibilitat d’anar molt
lluny, dalt d’un avió, dispara la imaginació i
ens fa creure que allí, a l’altra banda del món,
és on serem feliços. També se’ns insisteix per
multitud de vies que allò carregat de sensacionalisme és el que està més ple de vida, és més
autèntic.
Els petits de casa, tenen una consciència de
la vida més lliure que la majoria d’adults.
Els encanten les idees que surten del que és
habitual i s’engresquen amb poca cosa. Però
també són més sensibles, fàcilment es tornen
envejosos d’allò que fan els altres. És normal
que ens demanin fer allò que fa tothom, el
que està més de moda. I aquí és on es posa en
joc el nostre criteri i la capacitat que tenim
els pares i mares d’engrescar. Doncs això: deixeu-vos portar per la imaginació i construïu
moments autèntics allà on aneu de vacances, encara que sigui molt a prop. No us deixeu
arrossegar per la lògica de les majories i per
no voler pensar una mica; no feu el que fa
tothom.
Aquí us deixo algunes idees que valen tant per
mar com per muntanya: una sortida nocturna
amb llanternes a veure animals i a escoltar

els mussols, fer un dia només cultural i al dia
següent només natural, proposar una jornada
al revés, durant la qual els fills cuinaran pels
pares (clar, això si són prou grans!), construir
un estel i provar de fer-lo volar, estar tot un dia
a la platja des del dinar fins al sopar... No és
qüestió que les vacances semblin unes colònies, ni els pares facin de monitors –que no
és el cas!–, sinó introduir creativitat en el dia
a dia. Tampoc estaria malament, com es feia
abans, quan no hi havia tantes maquinetes,
animar els fills a fer algun nou amic o amiga.
A vegades em dona la impressió que és un anacronisme i que els desconeguts són vistos més
com una amenaça que com una oportunitat.
Tampoc és exagerat dir que sovint ens veiem
forçats a explicar als demés que hem tingut
les millors vacances només perquè hem anat
lluny, quan en realitat potser ha estat tot al
contrari: massificació, un vol difícil, masses
entrebancs amb la llengua, molt car… . Sóc
més afí a provar de construir i imaginar la
millor opció per a les vacances siguin on
siguin, sense menystenir les que poden ser
al costat de casa. Encara que sembli un tòpic
atrevim-nos a ser nosaltres mateixos i preguntem-nos que és el que més ens pot enriquir
durant aquests dies i no ens deixem portar per
allò que fa tothom. 
Jordi Alcàsser és psicòleg i psicoanalista /
@jordialcasser / www.jordialcasser.com

Sortir a robar cavalls és una novel·la profundament humana. L’autor noruec crea un
personatge, Trond Sander, que ens mostra
la seva ànima en cadascun dels capítols de
l’obra, on el paisatge i el personatge conformen un binomi inseparable. La natura
és l’espai que transcendeix més enllà de les
característiques físiques: és l’escenari on
bateguen els sentiments i es desenvolupen
els fets, el lloc del recolliment, del retorn,
però també de l’acció i de l’adéu. La novel·la
està escrita en primera persona, i no hi ha
descripció sobrera: el relat és vivencial i la
descripció avança per l’acció del protagonista; és el seu jo movent-se del present al
passat, una porta oberta a través de la qual
visualitzem el que està passant, el que està
vivint Trond Sander, des de les rutines quotidianes al retorn de vells records inquietants. Sortir a robar cavalls permet una
lectura polièdrica perquè tracta de la vida
d’una persona on conflueixen molts factors
diferents: el pas a l’adolescència d’un noi
de quinze anys l’estiu de 1948, quan només
feia tres anys que Noruega s’havia alliberat
de l’ocupació nazi; el relat sobre la dignitat
a l’hora d’encarar l’última etapa de la vida;
l’amor i l’admiració d’un fill pel seu pare; el
compromís amb les causes socials, l’amistat i el sentiment de pèrdua... Per Petterson
ens mostra a traves d’aquesta novel·la que
els plecs de la vida de T. Sander no deixen
de ser els plecs de les nostres vides. 
PETTERSON, Per. Sortir a robar
cavalls. Club Editor. Barcelona,
2016.. 242 pàgs.
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Barcelona
en crisi

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.

Molts mitjans de comunicació, tant
escrits com audiovisuals –el darrer
la històrica revista de cinema ‘Fotogramas’–, han traslladat part de la
seva producció a Madrid.
David Casals

Fotogramas ha anunciat que trasllada la seva
redacció a Madrid. El grup Hearst atribueix
la seva decisió a motius estrictament econòmics. Avui, a Madrid hi ha moltes més empreses del sector que a Barcelona, i anys enrere
aquest repartiment era molt més equilibrat.
A més, gràcies a la tecnologia, és molt més
fàcil treballar a distància. El trasllat d’aquesta
revista és un element més d’una llarga llista
de deslocalitzacions als mitjans audiovisuals.
La pèrdua d’influència de Barcelona és especialment evident a les ràdios. La situació actual
contrasta amb la de fa vint anys, on bona
part dels programes estrella es feien aquí: La
Ventana de la Cadena SER, Protagonistas de
Luis del Olmo o la primera etapa d’Encarna
de Noche, a la Cadena COPE. A la SER, els estudis de Barcelona han perdut pes en pocs anys.
L’acomiadament de Gemma Nierga va implicar que Madrid assumís la segona part del programa del matí, Hoy por hoy. La COPE no fa
cap gran programa des de Barcelona, i Ràdio
Nacional, des dels seus estudis a Barcelona,
fa el magazine Gente despierta. També es fa a
mitges entre Madrid i Barcelona l’espai matinal dels caps de setmana No es un día cualquiera, tot i que la majoria de dies s’emet a través
d’una unitat mòbil. La radiofórmula musical d’Onda Cero, Europa FM, té el seu centre
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de producció a Barcelona, als seus estudis de
La Rambla. Des d’aquest indret també s’hi fa,
Julia en la onda, de Julia Otero, que és ara mateix
l’única estrella de la radiodifusió espanyola que
fa el seu programa des de la capital catalana. Als
estudis de Barcelona, Onda Cero també realitza
l’espai especialitzat en turisme Gente viajera, que
s’emet als caps de setmana.
A nivell audiovisual, algunes productores que
treballen per Atresmedia, RTVE i Mediaset fan els
seus programes des de Catalunya, sobretot als
estudis de Sant Just Desvern o Terrassa, com La
Fábrica de la Tele i Gestmusic. Aquest mes de juny
també s’ha celebrat el 35 aniversari de la inauguració oficial del centre de producció de TVE a Sant
Cugat. Des d’aquests estudis es coordina La 2 i
Teledeporte, i també s’hi fa bona part de la programació infantil, a més de les desconnexions
en català. Tot i això, en l’actualitat cap dels programes estel·lars de La 1 es fa des de Sant Cugat.
Espais de prime time com el polèmic Hora punta
de Javier Cárdenas i Operación Triunfo s’emeten
des de Catalunya.
Tot això són dades; ara bé, la interpretació que
se’n pot fer és molt diferent i en aquest cas, els
sentiments i el punt de vista de cadascú hi tenen
molt a dir. Alguns diuen que tot plegat posa de
manifest que amb Madrid no hi ha entesa, i que
sempre que pot, escombra cap a casa. Altres
recordaran que en els darrers anys, la Generalitat
no ha facilitat que des de Barcelona es faci més
producció en castellà, no només pensant en
el públic de la resta d’Espanya, sinó també pel
d’Amèrica Llatina. Comparteixo aquest darrer
punt de vista. En qualsevol cas, Barcelona i
Catalunya s’hi juguen molt, i el debat emocional,
visceral i polaritzat que ha marcat aquest curs no
contribueix a prendre bones decisions. 
David Casals és periodista / @informatiu

En el proper número: El dret de les minories
En motiu de l’11 de Setembre, en el proper número de la revista Valors parlarem sobre els drets de les
minories. Molts conflictes latents en aquest moment al món tenen com a base aquesta problemàtica.
En els estats democràtics, malgrat que el mecanisme de presa de decisions descansa en el principi de
la majoria, les minories (religioses, històriques, ètiniques, lingüisticoculturals, nacionals…) tècnicament tenen garantits els seus drets bàsics. Ara bé, no sempre és així, i quan les minories no se senten
tractades dignament, sorgeixen conflictes i ressentiments. Com gestionar els drets de les minories?
Tenen límits els drets de les minories? A quins valors responen? Què passa quan les minories demanen
coses contràries als valors de la majoria? Com solucionar els conflictes que se’n deriven? 

DIRECCIÓ

ADREÇA

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

Amb el suport de

Els vostres comentaris seran benvinguts a
redaccio@valors.org. Ens trobareu també a
Facebook i Twitter.
El preu de la subscripció és de 35 euros
anuals (onze números). Us podreu subscriure a través de la pàgina web de la revista
(www.valors.org) o enviant un correu a
subscripcions@valors.org amb les vostres
dades de contacte.
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El conte de Maria Rosa Salas

Isolats
–La Lídia voldria sortir corrents. Acaba de
veure l’August que li ve de cara per la mateixa vorera.
Quan el veu, tot dins seu es remou... i mira que fa
temps. Ell també l’ha vist i es comporta com si ho
hagués fet al matí o ahir i ja fa prop de mig any que ho
van deixar.
La separació, com tots els trencaments, volguts
o no, va ser traumàtica. A ella li va costar molt acceptar que la seva vida en comú s’havia acabat. Ara que el
té tan prop encara la sorprèn l’atractiu de l’home i nota
com totes les fibres del seu cos l’enyoren. Reprimeix
l’impuls de canviar de vorera i intenta, per tots els mitjans, davant l’imminent encontre, de fer cara alegre.
L’August mira la Lídia amb ulls de desig, l’agafa de les
espatlles i la prem contra el seu cos. Ella sent l’escalfor i, tant el cor com el cos responen amb ardor i impaciència al desig de l’home. La Lídia s’hi abraça fortament. Els seus llavis s’ajunten en un bes apassionat i...
La imaginació de la Lídia ha volat lliure. Sent que
la sang, remoguda, li envermelleix les galtes. Fa un
suprem esforç per relegar les imatges que acaba de
rememorar i fer un somriure a l’home que la saluda.
–Hola, Lídia -li diu ell. La troba més bonica
que mai i sent que encara la desitja. La seva veu té un
deix tremolós.
–Vas de compres? -pregunta observant el parell
de bosses que la Lídia du a les mans.
Si la Lídia no estès tan capficada en si mateixa
se n’adonaria que ell se sent tan insegur com ella. L’August voldria saber com ho porta la Lídia, perquè ell no
ho porta gens bé. La separació el va deixar tocat. No
van saber portar la convivència a bon port i la seva relació va acabar en separació, malgrat tot ell l’estima i la
troba a faltar.
A la noia li sembla que l’August està content de veurela, busca en les seves faccions algun rastre de tristesa
o enyor però no ho sap veure, la seva cara no reflecteix altra cosa que la sorpresa i un cert grau d’alegria.

Si ell no va fer res per impedir la separació vol dir que
no l’estimava prou i és normal que no senti les mateixes
emocions. No vol que se n’adoni que ella sí sent enyorament per aquells temps compartits i fa un esforç per
mostrar-se riallera i simpàtica.
En la mirada que li adreça ella, l’August hi veu
una nova llum, potser només són imaginacions seves
però la Lídia resplendeix. Dins la ment de l’home una
pregunta el crema: ha trobat un nou amor? Si ella no va
impedir la separació, vol dir que no l’estimava suficient i es pregunta si aquesta llum de la seva mirada l’encén una nova il·lusió. Aquesta idea li fa mal. Ella té tot
el dret de tenir altres relacions, encara que ell no hagi
pogut refer-se i no hagi trobat ningú que la pugui substituir. L’August sent vidres trencats a l’estómac.
L’home sap que no va saber lluitar per salvar
la relació, cap dels dos no en va saber, i es pregunta si
la Lídia sent nostàlgia d’aquells temps compartits. Ell
reconeix que es va deixar portar per la inèrcia sense fer
res per reconduir les situacions conflictives de la seva
vida en comú.
Sense ser-ne del tot conscients, cada un està
cercant paraules que l’ajudin a redreçar la relació malmesa, però cada un d’ells espera de l’altre un primer
pas, una petita insinuació que doni peu a dir aquelles paraules que malden per a ser pronunciades, a fer
aquell petó que crema per ser donat, a acceptar aquella
carícia que vol ser rebuda. Cap dels dos, però, fa el gest
ni diu la paraula màgica i aquella reconciliació que tots
dos desitgen amb vehemència no es produeix. Canvien
quatre paraules més, insubstancials i insatisfactòries i
cada un segueix el seu camí.
Dos cors trencats ploren, impotents, llàgrimes
adolorides mentre caminen de nou, allunyant-se de
l’altre, vorera enllà. 
Maria Rosa Salas és membre de Planeta Lletra
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il·lustració: Blanca gimeno

