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L

a voluntat de la revista Valors és analitzar l’actualitat des del prisme dels valors. Ni explicar les coses
concretes què passen al món, ni interpretar per què
passen, sinó intentar analitzar des de la reflexió i
sense presses els canvis de fons que tenen lloc a la
nostra societat. I volem que aquesta feina de reflexió sigui acurada i que arribi al lector amb excel·lència.
Per això, amb la voluntat de millorar cada cop més els materials que produïm, tant la revista com el programa de ràdio Valors
a l’Alça que produïm a Mataró Ràdio per a La Xarxa de Comunicació Local, acabem de constituir un consell assessor configurat per persones de primer nivell en l’àmbit de l’ètica i la reflexió
a casa nostra.
En formen part el catedràtic d’Ètica de la URLL, Francesc Torralba; la professora d’Ètica de la Universitat de Barcelona,
Begoña Román; el director de l’Observatori de Valors, Àngel
Castiñeira; i la Investigadora de Filosofia Contemporània i Professora en el Màster de Pensament Contemporani i Tradició
Clàssica de la UB, Alicia García Ruiz.
També participen d’aquest consell Francesc Amat, investigador a
l’IEPG-UPF i doctor en Ciència Política per la Universitat d’Oxford; Joan Safont, advocat i periodista; i Jordi Cussó, economista,
sacerdot i vicepresident de l’Associació Cultural Valors, tots tres
col·laboradors de habituals de la publicació.
L’objectiu d’aquest grup de treball, que ja s’ha trobat en una primera sessió, serà ser un sismògraf cultural que ajudi a detectar
les tendències emergents de la nostra societat i que sàpiga anticipar-se en l’anàlisi d’aquelles coses que potser encara no són realitat però que ja van configurant-la. És a dir, posar sobre la taula
temes que poden ser motiu de reflexió i anàlisi.
D’altra banda, el monogràfic d’aquest mes, amb la perspectiva
de les eleccions municipals del mes de maig que inauguren el
cicle electoral que s’allargarà fins a finals d’any, es dedica a reflexionar sobre el valor de la democràcia, molt més enllà de millorar les formes de participació de la ciutadania en la política.
Així, a través de l’entrevistat principal, el filòsof Toni Comín, ens
endinsem en els camins de l’anomenada Democràcia Econòmica.
Complementen el monogràfic una entrevista al jurista Daniel
Ordás, i articles de Laia Bonet, llicenciada en Dret i professora
universitària, i Toni Rodon, doctor en Ciencies Polítiques. 
foto de portada: sergio Ruiz
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Termòmetre de Valors

Les piulades del mes
Àngel Castiñeira
@angcastineira

“@GregorioLuri: No hi ha res més
revolucionari que la normalitat d’una
persona fent cada dia el que s’ha
compromès a fer”
Francesc Torralba
@f_torralba

“La llibertat és un do, també una feina:
qui s’entrena en l’art de renunciar pot
arribar a fer realitat els seus somnis”

Madrid tindrà un Centre de Memòria de
Víctimes del Terrorisme gihadista
El Centre per a la Memòria de les Víctimes del Terrorisme que s’obrirà a l’antic Banc d’Espanya de Madrid buscarà tocar les emocions del visitant per
fer-lo meditar sobre aquest fet, defensarà la justícia i els valors cívics, la democràcia i l’Estat de Dret. I, sobretot, tractarà de prevenir als més joves respecte la
seducció cap a l’ús de la violència. Aquesta és l’orientació que el grup d’experts ha
recomanat al govern espanyol que tingui aquest centre. Fins aquí la part positiva.
Negatives han estat les paraules del ministre de l’interior, Jorge Fernández Díaz,
quan ha declarat que l’objectiu de la primera exposició serà explicar “el relat verdader” del terrorisme. Verdader per a qui? Pel govern del PP? Per la víctima?

Valverde de Júcar rep una
herència en beques educatives

Més de deu mil persones grans
catalanes són maltratades

Una veïna de Valverde de Júcar,
Virginia Pérez Buendía, l’última
hereva d’una família d’empresaris
d’aquest poble de Conca, en morir ha
deixat tota la seva fortuna milionària
al poble convertida en beques educatives per a nens i nenes sense recursos.

Les enquestes practicades pel
Departament d’Interior a la gent
gran catalana han deixat al descobert
que més de deu mil avis i àvies catalanes
són víctimes de maltractaments. També
que només un de cada deu d’ells ho
acaba denunciant als Mossos.

Un home camina 34 quilòmetres
diaris per anar a treballar

Unes 1.300 persones encerclen
una sinagoga a Dinamarca
Després de l’atemptat terrorista a
la sinagoga de Copenhague, 1.300
musulmans noruecs, convocats a través
de facebook, van participar el passat
dissabte 22 de febrer en la creació d’un
“anell de la pau” entorn de la sinagoga
d’Oslo com a símbol de solidaritat amb
aquesta comunitat religiosa.

James Robertson, de 56 anys de
Detroit, camina cada dia 34 quilòmetres per anar a la fàbrica a treballar.
Cobra 9 euros per hora i no pot comprar-se un cotxe. Però gràcies a una iniciativa solidària de crowdfunding s’han
recaptar 270.000 dòlars per ajudar-lo.

Un 27 per cent dels espanyols es
troba en risc de pobresa
Segons l’ informe sobre l’Estat de la
Pobresa a Espanya el 27,3 per cent
de la població, més de 12,8 milions de
persones, es troba en risc de pobresa o
exclusió, xifra que ha incrementat un 2,6
per cent des del 2009.

Saül Gordillo
@saulgordillo

“El president del Constitucional pot
militar al PP, però un jutge català no pot
fer assaig en el seu temps lliure”

David de Montserrat
@dmontserratnono

“El camí cap al poder està cimentat
d’hipocresia i víctimes i mai te n’has de
penedir” diu Frank Underwood. Per això
no sóc polític”

Valors comparats
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és el percentatge mitjà que paga aquest
2014 un estudiant català del cost total de
la seva carrera. Hi ha, però, diferències
grans entre universitats: 31 per cent a la
UPF i un 56 per cent a la UB, per exemple.
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és el percentatge que paga un universitari
del cost total de la carrera en la majoria
de països d’Europa. L’estudiant català el
1996 pagava un 21 per cent; amb l’augment
actual ens acostem al model anglosaxó.
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Hervé Falciani,
la llista de Pandora
L’informàtic Hervé Falciani, responsable del robatori
de dades fiscals de 130.000 clients de bancs suïsos, ha
destapat la caixa dels trons del frau fiscal
Ramon Radó

Diu la llegenda que, quan Pandora va
obrir sense permís la capsa, de dins en
van sortir tots els mals que hi ha a la
Terra. Com una Pandora contemporània, l’informàtic Hervé Falciani també
va destapar un secret i va causar una
tempesta considerable.
Amb 34 anys, l’octubre de 2006,
Falciani treballava a la seu de Ginebra
del banc HSBC. Llicenciat en un dels
millors instituts tecnològics de França,
aquest enginyer informàtic feia sis anys
que s’encarregava de millorar les bases
de dades dels clients del banc quan es
va topar amb la informació de milers de
comptes secrets, protegits pel secret
bancari suís, però que podien amagar
un frau fiscal enorme, que afectava
130.000 persones i desenes de països.
Durant prop de dos anys, mentre
feia la seva feina a tocar del llac Léman,
el jove informàtic va anar copiant les
dades. Des de la seva posició de treballador de confiança, amb accés a
aquesta informació confidencial, Falciani comença a imitar Penèlope:

durant bona part de la seva jornada laboral
teixeix el sudari de la seguretat informàtica del banc, reorganitzant-ne la base de
dades. Durant un parell d’hores cada dia,
però, desfà la tela i copia noms i números
de comptes al seu Mac portàtil.
Ningú descobreix la jugada de Falciani
fins que, el febrer de 2008, es destapa la
caixa dels trons. Un home amb el nom fals
de Ruben al-Chidiak, es presenta a una
oficina bancària de Beirut oferint la venda
d’una base de dades de clients de bancs
suïsos. Darrera la identitat falsa hi ha Falciani, que mig any després és detingut,
gràcies a la denúncia d’una examant. Posat
en llibertat a l’espera que declari davant la
justícia suïssa, es fuga i s’instal·la a França,
a tocar de la frontera italiana.
Robin Hood o un xantatgista en potència? La batejada com a “llista Falciani” es
converteix aviat en objecte de desig de
mig món. França no extradeix Falciani a
Suïssa, sinó que li requisa la llista i incita
alguns dels noms que hi figuren a regularitzar els diners. Itàlia i Espanya duen a
terme mesures similars.
Aquest febrer, diversos mitjans han
publicat alguns dels noms que hi havia a la
polèmica llista i han tornat a posar aquest

Es creu que gràcies a
Falciani s’han descobert
6.000 milions d’euros
ocults al fisc
informàtic franco-italià a primera
plana. Banquers, actors, esportistes,
models, empresaris... es creu que gràcies a Falciani s’han descobert 6.000
milions d’euros ocults al fisc.
Pocs dies després de la filtració, la
plataforma Xnet, col·laboradora de Falciani, ja advertia que encara no s’havia
publicat la llista completa. Potser Falciani es vol reservar el dret de tornar a
obrir la capsa de Pandora en qualsevol
moment. 
Ramon Radó és periodista / @ramon_rado

El valor de la paraula

“Llegir no és només
un plaer intel·lectual,
també és un plaer físic”
David Trueba, escriptor
La Vanguardia, 14/02/2015

Miguel Guillén

Comparteixo amb l’escriptor David
Trueba l’amor cap als llibres. Cap als llibres de paper, s’entén... Trueba va dir fa
temps que “renunciar al paper em semblaria com renunciar a tocar la pell d’una
dona”. Recentment insistia que “al llibre
cal olorar-lo nu, en paper. És que llegir no
és només un plaer intel·lectual, és físic”.
Sovint m’he preguntat si algun dia m’arribarà a seduir la possibilitat de llegir un
llibre en la pantalla d’algun suport elec-

trònic. Sí, reconec que llegeixo habitualment la premsa en la pantalla de l’ordinador i del mòbil. Amb els llibres, però,
encara no he sucumbit a la tendència de
fer servir els suports electrònics. Confesso
que sempre he trobat un plaer misteriós
en el fet de tocar el llibre, la coberta, les
pàgines... Un plaer que s’afegeix a l’exercici intel·lectual de la lectura. Un plaer
físic, que diu en Trueba: “Miro a la gent,
amb el ditet en marxa, i sempre em sembla
que entre la literatura i el suport digital hi
ha una cosa, inexplicable, que es perd pel
camí”.  Miguel Guillén és politòleg
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El tema del mes: L’ebola

“A Libèria, als
supervivents d’ebola,
ara se’ls rebutja”
Paciencia Melgar, missionera de la Immaculada Concepció supervivent de la malaltia
Aquesta religiosa que treballava a Libèria al costat del sacerdot espanyol Miguel Pajares ha
estat una de les 13.514 persones que han sobreviscut al virus de l’ebola. Ara, mentre espera
per tornar a l’Àfrica, demana que el nord no oblidi els infectats.
Queralt Flotats/Maria Coll

L’epidèmia d’ebola ha provocat nou mil
morts a l’Àfrica. Sortosament, però, més
de 13.000 persones han sobreviscut a
aquest virus que encara no té cura, entre
les quals la missionera concepcionista
Paciencia Melgar. De fet, Teresa Romero
va rebre com a tractament experimental el
seu sèrum immunològic

centres d’aïllament perquè es pensaven
que ja no en tornarien. Va ser un fracàs en
el sentit que ens van deixar allà, abandonats a la nostra sort. Però sembla que hi va
haver un miracle.
A què atribueix la seva recuperació en tan
limitades condicions? Un miracle?

Què va sentir el 25 d’agost quan després de
setze dies als anomenats “campaments de
la mort” va rebre l’alta?

És difícil d’explicar. Vam ser molts els que
vam pujar a un tren, però durant la travessia uns baixaven i altres pujaven i només
uns quants hem arribat aquí. Sembla que el
meu destí encara no ha arribat, però quan
sigui el moment també baixaré del tren...

Molt contenta. Va ser com veure una
petita llum al final del túnel. Dono gràcies per haver superat la malaltia.

El seu sèrum després ha servit perquè
altres persones, com la infermera Teresa
Romero, també hagin pogut superar la
malaltia...

El sacerdot Miguel Pajares, que va acabar
morint a Espanya, va demanar que vostè
també fos expatriada per ser tractada. El
govern espanyol, però, s’hi va negar...

Sí. Ara puc ajudar altres persones perquè
abans altres també m’han ajudat a mi. És
una cadena. Si el meu sèrum pot salvar algú
en dono gràcies a Déu. I penso que si he
conservat la vida, deu ser per alguna cosa.
Quan faig el Bé, em sento bé.

En aquell moment érem moltes les persones infectades i podíem haver estat moltes
més les repatriades a Espanya. Ara bé, era
un moment difícil perquè ningú sabia com
la malaltia es contagiava. És veritat que
normalment només es repatrien les persones del propi país, però tots teníem esperança amb el viatge cap aquí. Va ser un
desengany i un fracàs. Vam tenir la sensació que ens abandonaven.
També una victòria. Vostè s’ha salvat...

Sí, però en aquell moment Libèria vivia
un moment de pànic. Ningú volia anar als

Ha hagut de fer moltes donacions?

He donat sèrum quatre vegades. La primera va ser el mes d’octubre i la darrera
el desembre. Quan hi ha nous casos, em
criden i vaig a l’Hospital de la Paz.

ien en una bossa. L’ebola és una malaltia
mortífera que no té edat i que se t’emporta
de la nit al dia. Vaig resar molt. Aquells
malalts que ens podíem moure intentàvem
ajudar els altres, encara que ens recomanaven no tocar-nos.
Quina és la situació actual a Libèria?

Ara hi ha entitats, per exemple, Creu Roja
i Metges sense Fronteres, que hi han anat a
ajudar i gràcies a ells els recursos sanitaris
han augmentat. Abans pràcticament tots
els metges del país van morir infectats, per
això el govern va decidir tancar els hospitals, la qual cosa també va provocar la mort
de la molta gent per altres causes que no
era l’ebola. Actualment la mortalitat ha
baixat, però la malaltia continua.
Es podien haver evitat aquestes morts?

Si fa uns anys s’hagués fet alguna cosa per
combatre l’ebola, aquesta vegada no hi
haurien hagut tantes morts. Els governs,
però, no han fet res fins que l’ebola ha
creuat les fronteres d’Àfrica i ha arribat a
Europa i Amèrica. S’hauria de trobar una
vacuna o una medicina definitiva. Tots
podem ajudar a acabar amb l’ebola: uns des
del terreny, altres fent donatius o, com jo,
sent la veu d’aquells que no tenen veu.

Vostè aquests darrers mesos ha vist
moltes morts. Això com es digereix?

L’epidèmia ha provocat nou mil morts i
això té conseqüències; per exemple, molts
nens han quedat orfes...

Amb molta pena, tristesa i dolor. Persones i
companys que un dia estaven bé, l’endemà
ja estaven estirades a un llit o se les endu-

Sí, es tracta de nens orfes que ara no són
acceptats per la societat. Que una persona
se salvi de l’ebola és una notícia a celebrar
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cantant i cridant, però a Libèria no és així.
Els supervivents d’ebola, nens o adults,
són rebutjats per la societat. Per exemple,
molta gent no compra a botigues en què
el botiguer ha superat la malaltia per por a
infectar-se. Cosa realment incomprensible.
De fet, aquesta persona ara és immune...

Sí, i són precisament aquestes persones les que poden ajudar a aturar l’epidèmia, perquè només elles poden entrar a
cuidar els infectats. L’ebola aïlla la persona,
moltes moren completament soles; per
tant, la funció dels supervivents ara és vital.
Nosaltres som els únics que podem agafar
una cadira i seure al seu costat.
Segons un estudi de l’OMS a Sierra Leona
un quaranta per cent dels supervivents
tindrà seqüeles físiques.

Ara diuen que hi ha gent que es queda
cega. Es tracta d’una malaltia poc estudiada i de la qual realment encara no se’n
saben les conseqüències.

“Els africans també són
éssers humans i necessiten
ajuda. No podem ser sords i
cecs als seus crits”
“Si fa uns anys s’hagués fet
alguna cosa per combatre
l’ebola, ara no hi haurien
hagut tants morts”

Com es recupera el país d’un brot tan
devastador?

En el cap de...
Teresa Romero

En aquest moment Libèria intenta tornar
a aixecar el cap, però no és fàcil perquè
aquesta epidèmia ha deixat moltes cicatrius, moltes persones desaparegudes... És
difícil la recuperació, però s’ha d’intentar.
Creu que realment els espanyols hem
estat conscients de l’horror de l’ebola?

Espanya no ha estat conscient de l’epidèmia fins que es van haver de repatriar els
dos missioners i desgraciadament Teresa
Romero es va infectar. Només aleshores
molta gent es va indignar, però tampoc
n’hi havia per tant comparat amb el que
s’estava vivint a l’Àfrica. Hem de ser més
conscients i mirar què passa al nostre voltant, no només reaccionar quan el problema ens afecta. Els africans també són
éssers humans i necessiten ajuda. Els
que tenen més sempre haurien d’ajudar els que tenen menys. No podem ser
sords i cecs als crits dels nostres germans.
Ens hem d’ajudar mútuament i ser més
humans.
Què ha après d’aquesta experiència?

A la vida s’ha de tenir esperança, cal lluitar
i allò que un rep gratuïtament també ho ha
de donar gratuïtament. Sento que m’han
donat una nova oportunitat i que ara l’haig
d’aprofitar al màxim. La vida serveix per
fer el bé i hem de viure en fraternitat. 
Conversa original a la ràdio a:
http://www.valors.org/

Paciencia Melgar als estudis de Mataró Ràdio durant l’entrevista.

Joan Salicrú

No podeu saber fins a quin punt
la tornada a la normalitat, a una
certa tranquil·litat, si més no,
ha estat un bàlsam per mi, després d’aquests mesos tant complicats. Anava a dir la tornada a
l’anonimat, però no diria la veritat perquè després de tot el que
ha passat, es fa realment difícil portar la vida que jo portava
abans de ser infectada pel virus
de l’ebola.
És curiós perquè, com podeu
imaginar, durant tot aquest
temps que em vaig fer famosa, jo
no podia ser conscient, de cap de
les maneres, del ressò que estava
tenint el que m’estava passant.
Sí, és clar, només per les mirades dels qui em podien visitar i
dels metges que m’atenien –dic
les mirades perquè gairebé no
em podien tocar amb normalitat, com tothom sap– me n’adonava que hi havia una forta preocupació pel meu cas. Però encara
que ho pogués intuir, mai vaig ser
conscient de com el meu cas va
estar sortint dia sí i dia també als
informatius i als diaris, com era en
boca de tothom, com després he
pogut comprovar.
Tampoc mai hauria pogut imaginar com en una mateixa experiència notaria sentiments tan oposats: per un costat l’estima de tot
el poble espanyol, que he sentit
com em feia costat tot aquest
temps; de l’altra el mal que algunes persones han causat contra la
meva honorabilitat.
Creguin-me: allò de bo que ha
tingut aquesta experiència no
serveix per cobrir l’angoixa i el
patiment que he viscut. I que
encara sento. Ara només vull
estar tranquil·la, amb el meu marit
i la meva nova gossa. 
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Ha passat desaparcebut

Massa blancs
En molts països africans
consideren que les mans,
els peus i el cor d’un nen
albí proporcionen riquesa.
Cada any són assassinats
o mutilats diversos infants
per aquest motiu.
Maria Coll

Costa d’oblidar el dia que un nen de mirada
encuriosida t’acaricia delicadament el
braç perquè mai abans ha tocat una pell
tan blanca. Si tingués l’oportunitat d’anar
a l’escola aniria corrents a explicar l’experiència als seus companys. I, curiosament,
això et passa quan ja portes més d’una setmana al Senegal i la temperatura de quaranta graus i el sol ardent t’ha torrat la pell,
malgrat la inútil insistència d’embetumar-te
amb una crema solar que sembla ciment. I
quan ens acostumem a ser els únics blancs,
arriba la sorpresa: en una comunitat molt
humil i de difícil accés, ubicada a prop de la
localitat de Salémata, en un altiplà entre la
frontera del Senegal i Guinea veiem un nen
albí d’uns cinc o sis anys. És una visió fugaç;
ràpidament s’amaga dins la cabana. Evita el
sol. Per ell ha de ser una tortura viure en

Móns

Nosaltres
Marta Roqueta

L’estudi de la UNESCO l’Estatus internacional sobre l’ensenyament de l’Holocaust analitza llibres de text de més d’un centenar
de països del món, amb l’objectiu de saber
com tracten l’extermini de jueus durant
la II Guerra Mundial. Segons l’informe, si
bé una seixantena l’expliquen d’una forma
explícita, llibres de Nova Zelanda, Palestina o Nepal no en fan cap referència. Als
llibres de text dels estudiants de Lausana
(Suïssa) s’ubica l’Holocaust en el marc de
la II Guerra Mundial, però no se’n parla

Només a Tanzània ja
s’han comptabilitzat 75
morts de nens albins des
de l’any 2000
aquestes latituds i en aquest clima, sense
les condicions necessàries per protegir-se
la pell i els ulls. És una víctima segura de
càncer. Però també s’amaga de les mirades
de la resta de la comunitat i dels estrangers.
Recordo aquesta escena quan llegeixo
la notícia de l’assassinat de la Yohana.
Aquesta nena albina, de tan sols un any, va
ser trobada sense braços ni cames, ja que a
Tanzània, i en molts altres països d’Àfrica,
consideren que les mans, els peus i el cor
de les persones que degut a una mutació genètica neixen sense pigmentació a

de forma específica. Els alumnes de Berna,
però, sí que l’estudien amb detall. Una
situació semblant també passa entre els
estats del Canadà.
El més interessant és l’anàlisi sobre com
s’explica l’Holocaust a partir de la història de cada país. A la Xina, per exemple, es
relaciona amb les atrocitats que el govern
del Japó –aliat de Hitler–, va cometre a
Nanjing el 1937. En canvi, llibres japonesos defineixen el règim alemany, italià
i japonès com a feixistes, però no fan cap
comparació entre governs. També se centren en les causes i conseqüències de la
II Guerra Mundial, el rol de Hitler i en
Auschwitz, però no aprofundeixen en les
causes i les conseqüències dels diferents
tipus de persecució i violència que es van
desenvolupar durant el conflicte. A l’Ín-

la pell proporcionen riquesa als seus propietaris. L’Oficina de l’Alt Comissionat de
les Nacions Unides pels Drets dels Infants
ha denunciat que aquest assassinats estan
augmentant en motiu de les properes eleccions a Tanzània. Els clients dels bruixots
busquen desesperadament aquest tipus
d’amulets –fragments humans– perquè
donen poder. Només a Tanzània ja s’han
comptabilitzat 75 assassinat de nens albins
des de l’any 2000. I segons un informe de
l’ONG Under the Same Sun se n’han produït 136 en 25 països africans els darrers
anys i a aquesta xifra cal sumar-li 212 atacs
que han acabat amb mutilacions.
La bruixeria i les creences espirituals ancestrals, escenificada en grans ritus i
amb amulets, encara té a l’Àfrica, i especialment a entre les comunitats rurals i petites, una tradició molt arrelada. Aquest fet,
per exemple, recentment ha dificultat la
implementació de les mesures de prevenció de l’ebola o provoca el rebuig frontal
de les persones que han superat la malaltia. En moltes comunitats africanes, per
exemple, també es consideren “posseïdes”
les persones que pateixen trastorns mentals, les quals són apartades de la societat i lligades com animals. I ara la història
es repeteix amb els nens albins. No podem
menystenir l’espiritualitat ancestral africana simplement perquè no la compartim
o perquè superi els límits de la nostra concepció divina. Ara bé, quan en nom de l’espiritualitat es vulneren els Drets Humans,
l’antropologia de les religions ha de deixar
pas a la justícia. 
Maria Coll és periodista i codirectora de
‘Valors’ / @mcollpigem

dia, el relat canvia en funció del color del
partit que governi en el moment en què
s’editen els llibres. A llibres de text ruandesos, el relat sobre l’Holocaust serveix
per il·lustrar la singularitat del genocidi
que el país va patir el 1994. Se’n destaca
la seva rapidesa i brutalitat, així com el fet
que, a diferència de l’Holocaust, la implicació de la gent del carrer “el va convertir
en un crim col·lectiu, en comptes d’un de
perpetrat per uns quants líders”. A la dita
popular de “la Història l’escriuen els vencedors”, caldria afegir-hi que, sobretot, l’escrivim nosaltres. Tot allò que passi en altres
països serà digne de ser recollit en la mesura
que ens afecti. Fins i tot, com en el cas de
l’Holocaust, si serveix per delimitar les
dimensions de la nostra pròpia desgràcia. 
Marta Roqueta és periodista / @martaroqueta
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Ni àngel ni bèstia

Vist pel món

‘La caiguda’
des d’un cafè

Anem a sopar
amb la família
del costat

Gregorio Luri

No podem entendre la filosofia francesa del
segle XX ignorant el Café Flore, l’autèntica
càtedra de Sartre, on va conèixer Camus, ni
el Tabou, on Boris Vian tocava la trompeta,
Juliette Greco servia begudes a la barra i
Merleau Ponty ballava amb la futura Sonia
Orwell. En acabar la seva jornada laboral a
Gallimard, Camus s’unia a Sartre i Beauvoir
i després de passar pel Tabou acabaven la
nit a algun café prenent la penúltima copa.
“Del que mai em canso –escriu Sartre–
és de seure en cadires que no pertanyen
a ningú (o, en tot cas, a tothom), davant
taules que no són de ningú; per això vaig
a treballar als cafés, hi trobo una mena de
soledat i abstracció”. A L’ésser i el no-res, la
principal obra de Sartre, la paraula “cafè”
apareix més de trenta vegades.
A vegades de Beauvoir se’n va a les muntanyes amb algun amant i Sartre li escriu
des del café: “No em va agradar gaire acomiadar-me’n. Aquestes absurdes excursions seves. Ara podria estar amb mi, somrient radiant, si no tingués aquesta estranya
mania de recórrer quilòmetres. On dimonis
és, per cert? Aquest matí l’he trobat a faltar
perquè el dia era gris i la imaginava al cim
de la seva muntanya mirant cap amunt, amb
aire tossut cap a un mar de núvols grisos,
com un pescador que observa el seu suro
balancejant a l’aigua...”.
A mitjans de 1954, Camus tem haver
perdut la veu creativa. A llarg de l’hivern,
Francine, la seva dona, s’ha intentat suïcidar en dues ocasions. Entre intent i intent
ha estat reclosa en un hospital plorant i parlant de Maria Casares, l’amant del seu marit.
Finalment Camus comença a escriure La
caiguda. El relat s’inicia en un bar d’Amsterdam anomenat, sense que ningú sàpiga
perquè, Mexico-City. El protagonista,
Jean-Baptiste Clamence, li confessa al cambrer que una nit de novembre es dirigia a
casa seva per la riba esquerra del riu cap el
pont Royal. Era la una de la matinada. Queia
una pluja lleugera que dispersava els rars
transeünts. “Tornava de casa d’una amiga,
que segurament ja dormia. Em sentia feliç

en aquesta caminada... Al pont vaig passar
per darrere d’una forma inclinada sobre el
parapet, que semblava contemplar el riu. En
acostar-m’hi vaig distingir una jove prima,
vestida de negre. Entre els cabells foscos i
el coll de l’abric veia només un clatell fresc
i mullat al qual no vaig ser insensible. Però
després de vacil·lar un instant, vaig prosseguir el meu camí. En arribar a l’extrem del
pont vaig prendre pels molls en direcció de
Saint-Michel, on vivia. Havia recorregut ja
uns cinquanta metres més o menys, quan
vaig sentir el soroll, que tot i la distància em
va semblar formidable en el silenci nocturn,
d’un cos que cau a l’aigua. Em vaig aturar de

A ‘L’ésser i el no-res’, la
principal obra de Sartre, la
paraula “cafè” apareix més
de trenta vegades
cop, però sense tornar-me’n. Gairebé immediatament vaig sentir un crit que es va repetir moltes vegades i que va anar baixant pel
riu fins que es va extingir bruscament. El
silenci que va sobrevenir a la nit, de sobte
coagulada, em va semblar interminable.
Vaig voler córrer i no em vaig moure. Crec
que tremolava de fred i de por. Em deia que
calia fer alguna cosa de seguida i alhora
sentia que una debilitat irresistible m’envaïa el cos. He oblidat el que vaig pensar en
aquell moment. ‘Massa tard, massa lluny...’,
o alguna cosa semblant. M’havia quedat
escoltant immòbil. Després em vaig allunyar
a poc a poc sota la pluja. A ningú vaig donar
avís de l’incident”. Quan Francine, la dona
de Camus, va llegir aquesta escena, li va dir:
“Em deus això”. 

Gregorio Luri és filòsof i pedagog
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Maria Medina

De maneres de resoldre conflictes i
d’abatre prejudicis n’hi ha tantes com
persones habitem aquest planeta. La
diferència, sovint, ens fa desconfiar. En
un context com l’actual on a cada poble
i ciutat hi conviuen persones de procedències molt diverses calen propostes
imaginatives. Des de SOS Racisme han
impulsat un projecte per intentar passar
d’un context de multiculturalitat a un
d’interculturalitat. Per assimilar l’existència d’altres cultures al propi entorn,
per acceptar-les també com a pròpies i
per fer entendre que tots plegats som
resultat d’intercanvis i barreges al llarg
de la història. Es tracta de La família del
costat. La família del costat fa referència
a la parella amb tres fills d’origen marroquí que viuen al tercer segona, a la
parella de jubilats Vilaplana-Moré, al
jove equatorià que viu a sobre de casa,
als extremenys del bloc del costat, a la
teva pròpia família. La família del costat és
un projecte perquè ens apropem els uns
als altres. En què consisteix? S’organitzen dinars i sopars entre veïns i veïnes
d’orígens culturals diversos. Inicialment s’han potenciat aquests àpats en
barris amb un índex elevat de població
migrada com el districte d’Horta-Guinardó, però també arribarà a l’Eixample,
Sants-Montjuïc o Sant Antoni. L’objectiu principal és afavorir el diàleg i enfortir els valors antiracistes i de veïnatge.
Hi ha tres maneres de participar:
com a amfitrió, com a visitant o com a
dinamitzador (el qual rep una formació
per tal de saber com fer les presentacions entre les famílies i ajudar a establir
un primer vincle). Aquells que ja hi ha
participat destaquen, per una banda, el
fet de poder conèixer persones d’altres
orígens culturals d’una manera molt
propera i desacomplexada; i, per l’altra,
el fet de desterrar prejudicis i començar a trencar barreres d’accés i contacte
d’uns i altres. 
M.M. és llicenciada en Ciències Polítiques
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Gran angular

Contravalors

Una persona,
un vot

Quant més
tenim més
volem

Francesc Amat

El sociòleg Ignacio Sánchez-Cuenca té un
llibre magnífic titulat Más Democracia, menos
Liberalismo. L’argument central és que en
molts països s’ha anat massa enllà a l’hora
de delegar decisions de política econòmica
a agències independents. Unes agències
que no estan sota control democràtic. Hi ha
bones raons, però, per separar determinades decisions dels vaivens de la política. Pot
ser una bona idea, per exemple, delegar la
política monetària a un banc central independent per evitar que els polítics facin un
ús abusiu de la maquina d’imprimir diners.
Els responsables d’aquestes agències no són
escollits democràticament ni han de donar
explicacions a la ciutadania. És per això
que sovint també se les anomena institucions contra-majoritàries. La delegació pot
ser beneficiosa si aprofita el coneixement
dels experts i evita (o redueix) les possibles
temptacions. El millor argument per defensar aquest tipus d’institucions no-democràtiques és el problema del compromís. Hi ha
vegades que resulta impossible establir un
compromís segons el qual un es compromet
a no fer un ús abusiu de les seves decisions.
Per evitar les temptacions de demà, doncs,
millor lligar-se les mans avui. En el fons es
tracta d’un raonament ben simple: per assolir demà un escenari desitjable, he de limitar el número d’alternatives possibles avui.
Ara bé, una delegació excessiva a experts
independents pot acabar sent contraproduent. La crítica òbvia és que en realitat els
suposats experts independents poden no
ser-ho a la pràctica. Una crítica més de fons,
però, és que en realitat totes les decisions
de política econòmica realitat creen guanyadors i perdedors. Un nivell d’inflació alt,
per exemple, resulta beneficiós pel deutors
i perjudicial pels creditors. De manera que
una xifra tècnica com el nivell d’inflació
tindrà necessàriament repercussions polítiques i econòmiques. A més, un banc central
pot tenir com a objectiu exclusiu el control
de la inflació, com és el cas del BCE, o pot
tenir com a objectiu tant el creixent com la
inflació, com fa la Reserva Federal Ameri-

cana. El que és rellevant és que en funció
de quins siguin els objectius, la distribució
de guanyadors i perdedors serà diferent.
Per tant, el perill és el de deixar a les mans
d’experts masses decisions de política econòmica. L’expert, al cap i a la fi, serà també
fal·lible i pot no ser capaç d’internalitzar
els costos que pot acabar creant a una part
de la ciutadania. De manera que és positiu que les grans decisions de política econòmica, que necessàriament han de resoldre conflictes d’interessos, es dirimeixin a
les urnes. Per què? Per una raó molt senzilla, perquè és l’única manera de respec-

Amb el principi de la
majoria compten
per igual el vot de l’expert
i el vot del forner
tar la regla segons la qual cada persona val
el mateix: una persona, un vot. Vulnerar
aquesta regla és equivalent a tractar amb
paternalisme, en el millor dels casos, o amb
injustícia, en el pitjor escenari, una part de
la ciutadania. No és casualitat que quan
van maldades s’escoltin amb més freqüència els cants de sirena dels tecnòcrates. Hi
ha certa evidència, per exemple, que daltabaixos econòmics acostumen a augmentar
els nivells de tecnocràcia dels governs que
venen després. Per això convé recordar que
el principi democràtic bàsic és el d’autogovern del poble d’acord amb el principi de
la majoria, en el que compten per igual el
vot de l’expert i el vot del forner. Dit d’una
altra manera i parafrasejant Todorov: la tecnocràcia pot ser també un enemic íntim de
la democràcia. 
F. A. és doctor en Ciència Política / @cescamat

Xavier Manté

D’entrada unes xifres que ens poden
situar davant de la realitat actual de
l’home i el diner. Els economistes suïssos ens faciliten suficients dades perquè
els d’Intermon Oxfam ens expliquin que
per ser del cinquanta per cent d’homes
més rics, no cal ser res especial: només
disposar d’un patrimoni de 2.950 euros.
O sigui que jo i molts dels que llegeixen
aquest article podem estar en aquest
grup. En canvi, l’altre meitat, 3.500
milions de persones, disposen en conjunt l’u per cent de la riquesa mundial.
Una altra cosa molt diferent és pertànyer al club de l’u per cent dels més rics
del món: aleshores caldria disposar d’un
patrimoni mínim de 626.865 euros, cosa
que assoliria un català mitjà acumulant
els seus ingressos i sense gastar-ne cap,
durant 26 anys. Aquest 1 per cent disposa
del 48 per cent de la riquesa mundial i
les previsions diuen que al proper 2016
ja disposarà del cinquanta per cent, ja
que la riquesa dels rics augmenta molt
més ràpid que la dels “no rics”.
Més dades. A l’any 2010, les 388
persones més riques del món acumulaven la mateixa riquesa que la dels
3.500 milions més pobres. Però a l’any
2013 aquesta riquesa ja es concentrava
en només 85 persones i els mateixos
savis i poderosos economistes de Davos
asseguren que al 2016 estarà en mans
de vuitanta. I, en termes reals, la fortuna d’aquestes vuitanta persones més
riques del món s’haurà duplicat entre els
anys 2009 i 2014. I encara no en tenen
prou! Bé, de fet, a nosaltres ens passa el
mateix, però en un altre volum. No ens
adonem que en aquest planeta finit som
set mil milions. Sovint es recorre a l’argument que si els rics guanyen molts
diners, els seus guanys repercutiran en
tota la societat perquè el propi mercat,
amb la seva divina mà secreta, els redistribuirà entre tots els humans. Això,
però, no s’ho creuen ni ells. 
Xavier Manté és enginyer
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L’altra cara de la ciència

Amb dorsal

Fons per a la medicina
personalitzada

Divac i Petrovic:
la guerra civil
al vestidor

Laia Bassaganyas

A finals de gener, el president dels Estats
d’Units, Barack Obama, va anunciar públicament que una part important dels pressupostos nord-americans del 2016 serviran per impulsar un nou pla anomenat The
Precision Medicine Initiative, que es podria
traduir com a Iniciativa per a la Medicina
de Precisió. Davant dels mitjans, Obama va
mostrar-se convençut que aquesta iniciativa -que destinarà 215 milions de dòlars a
la recerca biomèdica- acostarà definitivament els ciutadans cap a la prevenció i la
curació de malalties com el càncer, la diabetis i l’Alzheimer.
La “medicina de precisió”, més coneguda com a “medicina personalitzada”,
fa referència a una medicina emergent
que busca gestionar la salut i la malaltia a
partir de la nostra variabilitat individual,
tant a nivell genètic com ambiental. És a
dir, es tracta d’una medicina enfocada a les
característiques de cada pacient més que
no pas a la malaltia; una medicina que té
per objectiu final poder determinar el tractament adequat, per al pacient adequat i en
el moment adequat.
Fins ara, els tractaments mèdics s’han
dissenyat tenint en compte els símptomes
de la majoria dels pacients. Cada malaltia es defineix per un conjunt de signes i
símptomes que comparteixen un determinat grup d’individus, i els tractaments
s’enfoquen a tractar aquest conjunt. Això
funciona en les malalties que tenen característiques molt definides i poc diverses,
però fracassa en malalties més heterogènies com, per exemple, el càncer, en què
alguns tractaments que són efectius en
alguns pacients, no funcionen en d’altres.
Gràcies, però, a l’impuls biotecnològic dels últims anys, que està permetent
la seqüenciació del nostre ADN a un preu
cada cop més baix, avui entenem una mica
més l’excepcionalitat de cadascun de nosaltres. En oncologia, la seqüenciació de
milers de tumors ha revelat que cada un
d’ells té el seu propi perfil genètic, amb
característiques específiques i altres comu-

nes amb altres tumors. El seu desenvolupament pot venir condicionat per diferents
factors genètics –innats o no–, més factors
ambientals que poden actuar estimulant o
prevenint la seva aparició. En conseqüència, el càncer és una malaltia absolutament
individual i, per tant, requereix un assessorament personalitzat. Tot això està començant a influir la medicina oncològica, ja que
el desxiframent genètic d’alguns tumors
està permetent un diagnòstic i un enfocament terapèutic més acurats, donant resultats molt més esperançadors.
L’exemple del càncer demostra la
importància de millorar les formes de diag-

Gràcies a la biotecnologia
avui entenem una mica
més l’excepcionalitat de
cadascun de nosaltres
nòstic i tractament de les malalties, així
com la necessitat de seguir avançant cap a
aquesta direcció. Som a l’inici del camí cap
una medicina més personalitzada i és essencial continuar investigant i desenvolupant
nous mètodes de prevenció i dissenys terapèutics. Això implica un esforç global de la
comunitat científica, però també un esforç
econòmic per part de l’administració –i
fons privats– que finança la recerca i el desenvolupament biotecnològic. Afortunadament, sembla que amb aquest gest Obama
n’és clarament conscient. 
Laia Bassaganyas és doctora en Biomedicina

Per saber-ne més:
http://www.nih.gov/precisionmedicine/

Manel Bosch

Drazen Petrovic i Blade Divac són dos
noms a tenir en compte per tot amant
del bàsquet. Junts, amb altres noms tant
destacats com els de Toni Kucoc o Dino
Radja, van formar part del que, probablement, ha sigut el millor equip europeu de
la història de l’esport: la selecció Iugoslava que el 1990 es va proclamar campiona del món. A Divac i Petrovic no només
els unia una forta connexió al rectangle
de joc, ambdós eren també inseparables
un cop acabat el partit. Aquesta amistat,
però, s’estroncà de cop el 20 d’agost de
1990. Aquell dia l’equip eslau es va proclamar per tercer i darrer cop campió del
món. Enmig de la celebració un afeccionat s’apropà als jugadors tot mostrant la
bandera croata, fet que a Divac (serbi) no
li va agradar. El pivot va fer-se amb l’ensenya per tal d’amagar-la i, sense voler-ho,
va dictar punt i final a la seva amistat amb
Petrovic, que era Croat. Més tard el pivot
serbi explicaria que va actuar així perquè
no li va semblar “oportú” el fet que una
victòria iugoslava se celebrés amb la bandera de Croàcia. El jugador va afegir que
no el movia a fer-ho cap animadversió,
sinó la voluntat d’evitar algun aldarull.
En tot cas el posterior esclat de la guerra
no va ajudar a calmar els ànims. Divacmalgrat els seus esforços- no va recuperar mai el tracte amb el seu antic amic. La
història va esdevenir finalment incorregible quan el jugador croat va morir en
accident de trànsit el 1993. La llegenda
que acompanya tot famós mort prematurament va esdevenir, en el cas de Petrovic, una qüestió d’orgull nacional al país
adriàtic; al mateix temps que la reputació
de Divac s’enfonsava arreu de les repúbliques que volien escindir-se. A l’exjugador
dels Lakers no li ha servit de gran cosa el
perdó de la família Petrovic, encara avui
és vist a Croàcia amb hostilitat. Una història que ens recorda com l’esport no és
aliè als drames . Quants casos semblants
s’estaran esdevenint avui a Ucraïna? 

Manel Bosch és periodista

12

Març de 2015

Monogràfic

D

La democràcia
—Editorial

CULTURA
DEMOCRÀTICA
arreu

E

nguany els catalans serem convocats a les urnes
en tres ocasions: el 15 de maig escollirem regidors
i alcaldes, el 27 de setembre el Parlament i a finals
d’any o a principis de 2016, la composició del Senat i
el Congrés. En vuit mesos tots els principals aparells
de representació ciutadana quedaran renovats i, per tant, fins d’aquí
quatre anys, si no hi ha cap avançament electoral, els ciutadans poca
cosa més podrem dir respecte les lleis que s’aprovin o els temes que
es tractin en cada un dels hemicicles. En cada cita electoral apostem i aboquem la nostra confiança a un partit i a uns representants
perquè defensin i desenvolupin durant un període establert un programa electoral. Mentrestant, a diferència d’altres països, amb una
democràcia força més directe que la nostra, ni referèndums, ni consultes. Absolut silenci. Aquestes són les actuals regles del joc.
No hi ha dubte que no existeix una democràcia perfecte, però
també sabem que n’hi ha de millors que la nostra. Ara bé, no podem
oblidar que com a punt de partida es tracta del millor sistema que
disposem com a forma de governança. I no podem oblidar que
encara hi ha països al món que no gaudeixen d’aquest valor. Per
tant, no partim d’una cosa dolenta, sinó millorable. Tenim democràcia i això és una gran fita, ara però volem una democràcia més
equitativa i participativa. Sigui com sigui, és necessari un pas qualitatiu per què augmenti l’índex de confiança ciutadà amb el sistema.
Entorn aquesta demanda d’una nova democràcia avui s’han
obert molts espais de debat arreu del país. Espais interconnectats gràcies a les xarxes socials que demanen una nova democràcia, una major presència de la ciutadania en l’esfera pública i que
estan caracteritzats per altres formes de treball i de participació en
l’acció política lluny del tradicional i devaluat sistema de partits.
Moviments que de forma silenciosa, però efectiva i respectuosa amb
el sistema – no parlem d’aquells que decideixen assetjar el Parlament- estan fent propostes de millora. Grups que ens recorden que
la democràcia no és solament una cita amb les urnes cada quatre
anys, si no un exercici continuat de responsabilitat.
Ara bé, el repte és doncs ara que les institucions democràtiques
i els seus actors tradicionals sàpiguen reconèixer aquesta pèrdua
d’exclusivitat, acceptin les demandes de la ciutadania i inaugurin un temps de transformació. Però no solament això, sinó també
que aquesta cultura democràtica que exigim a les institucions polítiques, també la sapiguem aplicar en altres organismes dels quals
tots en formem part en la nostra quotidianitat com un element de
foment de la convivència, la pau i la igualtat. 

Valors

‘Dibuixant sobre el tema’ - Toni Batllori
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L’entrevista — Joan Salicrú

Toni Comín, filòsof i professor de Ciències Socials a ESADE

Tot i que també ha exercit la política des del Parlament de Catalunya, la seva és la posició del
filòsof entusiasmat en les qüestions socials i col·lectives. Així, és un dels impulsors del concepte
de Democràcia Econòmica, desenvolupat en el volum homònim que ell mateix va coordinar.

“amb capitalisme
no hi pot haver
plena democràcia”
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Toni Comín ens rep al seu domicili barceloní un d’aquests matins en què el sol
va i ve. Assegut a la taula del menjador,
amb l’ajuda d’esquemes mentals i peus de
pàgina a cada contesta, ens anirà desgranant la seva personal i apassionada visió
de la democràcia durant més de dues
hores. Rere seu, el seu estimat piano, el
qual fa sonar almenys un cop per setmana
amb especial preferència per Mozart,
Bach i Schubert.
Vostè què entén que estem dient, quan
parlem de democràcia, avui en dia?

Jo penso que en realitat parlem no estrictament d’un sistema institucional sinó d’una
cosa que va més enllà, un tipus de societat en què es facin realitat els valors de la
Il·lustració: la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Aquesta seria la democràcia com
a ideal de màxims. I és que la democràcia la podem declinar en molts sentits; en
aquest sentit de màxims –en un sentit normatiu–, seria una societat en què les persones són lliures i iguals. Això necessita un
sistema de govern que seria la democràcia
estrictament pensada com a sistema institucional, en què els governats hagin pogut
escollir seus governants, en què els ciutadans –com a poder constituent– siguin
els que determinen quines són les institucions mitjançant les quals s’organitzen des
del punt de vista polític, en què els ciutadans participen d’una forma substantiva de
la presa de decisions –seria el que en diem
la democràcia participativa-...
Hi ha una altra manera de veure-ho, que
m’agrada, que és veure la democràcia com
un procés continu, de manera que potser
podem parlar més de democratització que
de democràcia, tan pel que fa a la democràcia com a model social com pel que fa
a la democràcia entesa com a sistema institucional. El que hem viscut les societats
modernes és, de fet, un procés de construcció progressiva de la democràcia. Els
estats, gràcies a les revolucions liberals,
esdevenen estats de dret, s’instauren els
drets civils, més tard avancem i s’instauren els drets polítics, i encara més tard els
drets socials... la democràcia cada vegada
es va fent més democràcia.
Per tant, la democràcia seria aquell instrument que va fent reals les diferents generacions de drets, tot l’instrumental institucional que permet l’articulació d’aquests

drets i la societat resultant de tot això; una
societat democràtica seria aquella que
permet que els drets civils, socials, polítics... es materialitzin. La democràcia seria
ja la societat en què aquests drets s’han
materialitzat.
El fet que a gairebé tots els països del
món es voti, actualment, no pot portar
a una certa devaluació del concepte?
A banalitzar la democràcia? Que costi
entendre aquest sentit ple del terme?

A veure, és important que els països tinguin Estat de Dret, l’imperi de la llei,
sufragi universal, partits polítics... no es
pot menystenir. La universalització de la
democràcia liberal és una bona notícia.
Ara, és evident que la democràcia liberal
seria una versió de mínims de la democràcia. Encara hi hauria molt camí per córrer,
no estem pas en el punt d’arribada. Falta
que aquests sistemes de democràcies liberals siguin superats per un model democràtic més profund, més democràtic, en
el qual passem anem a una nova etapa del
desenvolupament de la democràcia on els
drets socials estiguin plenament garantits,
no com ara, que només ho estan parcialment. Però efectivament per mi la clau no
és si la democràcia s’ha universalitzat. El
repte ara és la construcció de la democràcia a nivell supraestatal. Mecanismes, procediments, institucions... per a construir
una democràcia global. Per què? Perquè
una societat no és només el seu sistema
polític sinó també el seu sistema econòmic
i el seu sistema cultural. I perquè la societat sigui democràtica no necessita només
que el seu sistema polític sigui democràtic,
que també, sinó que cal que aquest sistema
es relacioni d’una determinada manera
amb el sistema econòmic. I per tant, quan
la democràcia és capaç de governar l’economia, o de posar-li regles, aquella societat és més democràtica. I si no ho fa, passa
a l’inrevés: és menys democràtica.
De fet ja diu que el que el preocupa és la
falta d’una Democràcia Econòmica, tal
com deia el llibre que va coordinar.

Sí. Quan ens plantegem els problemes de
la democràcia, aquests no passen només
per quin sistema polític tenim. Que també,
eh? És a dir, si fem més mecanismes de
participació, de democràcia directa, referèndums... molt millor. Però la clau està
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en com la democràcia es relaciona amb
el sistema econòmic. És el tema etern de
les Ciències Socials. Per tenir una societat democràtica com a mínim necessitem
tenir el capitalisme embridat. I això sabem
que requereix institucions d’escala equivalent a l’àmbit econòmic. Quan els mercats
són nacionals, en tenim prou amb estats
nacionals per mirar de regular-los; quan
els mercats són europeus, necessitem una
democràcia europea –no 27 estats democràtics, sinó una federació democràtica
europea–; quan els mercats s’articulen
com un únic mercat internacional, calen
estructures globals democràtiques capaces
de posar-li límits.
Sovint la reflexió sobre la millora de la
democràcia està vinculada a la millora
dels mecanismes institucionals de participació. Falta reflexió sobre aquest sentit

“Un cop es vota a tot arreu,
el repte de la democràcia
ara és la seva construcció a
nivell supraestatal”
“Les societats modernes
són, de fet, un procés de
construcció progressiva de
la democràcia”
profund de democràcia en el sentit que
apunta vostè, molt més substancial, no?

La democràcia, al segle XXI, té tres grans
reptes, que són complementaris entre ells,
però que es poden pensar de manera autònoma. El primer és com construir democràcies regionals i supraestatals, globalitzar la democràcia. El segon, que és aquell
del qual m’he ocupat més, és la democràcia econòmica: pensar si podem inocular
la democràcia dins el sistema econòmic,
de manera que en surti un sistema econòmic més democràtic que el capitalisme,
de manera que no necessiti ser compensat externament, com passa amb el capitalisme, que quan no és controlat des de fora
del mercat, des de la política, destrossa la
societat. A partit del moment en què assumim que el capitalisme necessita ser controlar des de fora, vol dir que reconeixem
que aquest sistema entra en contradicció,
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ni que sigui parcialment, amb els valors de
la democràcia. Per tant: podem intentar
crear un sistema econòmic que sigui plenament compatible amb la democràcia,
amb els valors de la llibertat, la igualtat i
la fraternitat? Una economia democràtica?
Si fos així, al sistema polític l’alliberaríem
d’una part de la feina que li fem fer ara,
perquè si la democràcia i la justícia social
ja es construeixen directament des de l’esfera econòmica, quan el sistema polític es
trobi el resultat d’aquests mercats que ja
no responen a les regles del capitalisme,
ja es trobarà feta una bona part de la feina
distributiva.
I el tercer repte: passar d’una democràcia representativa com la que tenim ara a
una democràcia participativa. És a dir, que
al costat de les institucions representatives, hi hagi una sèrie de processos, d’instruments, que permetin la participació
directa dels ciutadans en el procés polític. En el benentès que ningú parla d’eliminar la part representativa present actualment en el sistema sinó de completar-la.
En el paradigma de la democràcia representativa liberal, els partits quasi monopolitzen l’exercici del poder polític; quan
tu votes alienes el teu poder com a ciutadà en favor seu. Doncs hem d’aconseguir que, un cop votat, no alienis tot el teu
poder sinó només una part i en retinguis
una altra part. D’aquí ve la democràcia,
no? El poder del poble!
Aquest tercer repte tindria dues parts:
la part que té a veure amb els mecanismes
d’innovació institucional i la part que té a
veure amb el canvi cultural.... perquè no
tindrem democràcia participativa només
perquè les Iniciatives Legislatives Populars (ILPs) siguin més fàcils de presentar.
I ho dic jo que, quan vaig ser al Parlament
em vaig dedicar a treballar això. Cal també
una determinada cultura política, veure
com disposar de ciutadans més implicats,
més participatius, més coresponsables...
en la línia de la millor tradició republicana: ser ciutadans vol dir no només ocupar-te de la teva esfera privada i actuar en
el mercat, vol dir ser copropietari de l’espai públic en igualtat de condicions amb la
resta de ciutadans.
Parlem una mica dels instruments de participació política que hauria de tenir la ciutadania. Quins haurien de ser, a parer seu?

I respecte els instruments jo sempre
dic que hi ha tres camins: un que són els
instruments que permeten la participació
dels ciutadans –les ILPs, les consultes, els
pressupostos participatius...-, un altre que
seria com fer més democràtics els partits
–primàries, llistes desbloquejades i obertes...– i un tercer que seria reconèixer la
funció d’intermediació –entre els ciutadans i les institucions– que exerceixen els
moviments socials i una part de la societat civil. Avui, aquesta intermediació ja
no l’exerceixen els partits en exclusiva,
sinó que l’han de compartir amb aquests
altres actors, cadascú des de la seva lògica:
els partits des de la legitimitat política i
els moviments socials des de la legitimitat moral.
Però de fet aquest tercer repte ja s’està
evidenciant, no?

Sí, de fet les tres potes estan evolucionant
en positiu: els partits són més democràtics, hi ha més instruments de participació
directa i els nous actors socials ja intervenen en la vida política. En el fons ja estem
fent el trànsit de la democràcia representativa a la democràcia institucional.
De fet, quan parlem en democràcia
participativa sovint tenim la mania de
pensar en mecanismes que li permetin a
la gent participar, directament, en la presa
de decisions, amb la qual cosa focalitzem
el procés polític amb un dels moments, el
de decidir. Però el procés polític té moltes
altres fases, abans i després: informar-se,
deliberar, votar i decidir, i fer seguiment
de les decisions. Hi ha alguns teòrics de la
participació que diuen que el lloc natural
per a la participació dels ciutadans de peu
no és la presa de decisions, sinó el moment
del control, perquè com a ciutadans, som
molt més eficaços controlant que decidint.
Prendre decisions moltes vegades requereix d’un coneixement molt alt: doncs no
fem fer a la gent aquest paper. Potser és
millor que la gent es dediqui a vigilar i
valorar el compliment de les decisions que
només es poden prendre amb l’ajuda del
coneixement dels experts, un cop ja han
estat preses.
Aquest, tradicionalment, era un rol clàssic atribuït quasi en exclusiva als mitjans de comunicació: controlar, fiscalitzar
governs.

Efectivament. Només tindrem societats
autènticament democràtiques en què
aquests mitjans de comunicació siguin
propietat dels professionals, ni de governs
ni dels bancs. I avui els mitjans normalment estan dominats per un d’aquests dos
actors, o pels governs, pels bancs.
Acabem parlant de la Democràcia
Econòmica, que és el tema que a vostè
sempre l’ha preocupat més, com ha manifestat. Com la planteja?

“Avui els moviments socials
ja estan fent una funció
d’intermediació entre
ciutadans i institucions”
“El millor lloc perquè la gent
participi en el procés polític
no és en la presa de decisions
sinó en el seu compliment”
En les Ciències Socials hi ha els conservadors, que creuen que capitalisme i democràcia fan bona parella, en la mesura que
serien els dos fills del liberalisme: la democràcia el resultat del liberalisme polític i
el capitalisme el resultat del liberalisme
econòmic. I després tenim l’escola crítica, o progressista, que creu que capitalisme i democràcia són, en el fons, antagònics, perquè la democràcia hauria de
promoure la igualtat i el capitalisme és un
sistema estructuralment orientat a generar
desigualtat.
Els primers diuen que no hi ha hagut
cap democràcia (pluripartidista) no capitalista, i empíricament és cert. Els crítics
repliquem dient que, en els darrers dos
segles, hi ha hagut molts capitalismes no
democràtics. Aquesta disputa és simptomàtica: vol dir que en el capitalisme hi ha
alguna cosa compatible amb la democràcia i alguna que no ho és. La qual cosa ens
porta a fer el descobriment clau: que el
capitalisme són moltes coses, i no només
una. És lliure mercat –en teoria– i és
propietat privada del capital. I com han
vist molts filòsofs i pensadors socials dels
darrers segles, el mercat casa bé amb la
democràcia, però la propietat privada del
capital, no. El lliure mercat, si hi ha com-
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Filosofia i
política, de la mà
Toni Comín (Barcelona, 1971) és fill d’Alfons
Carles Comín, i hereu “voluntari” de la seva
tradició de “cristians pel socialisme”.
És llicenciat en Ciències Polítiques i en
Filosofia per la Universitat Autònoma de
Barcelona i postgrau en Humanitats, actualment és professor de ciències socials a
ESADE (Universitat Ramon Llull). De 2004
a 2010 va ser diputat al Parlament pel grup
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, organització des de la qual va dirigir la campanya
‘ILP per una llei electoral de Catalunya’.
Membre de la Fundació Alfonso Comín i
del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia,
ha estat també subdirector de El Ciervo,
revista cultural on publica mensualment
des de fa vint anys. Actualment escriu periòdicament al diari Ara i a la tertúlia de RAC
1. Ha publicat diversos assaigs en l’àmbit
de la filosofia i les ciències socials, principalment sobre alternatives econòmiques
al capitalisme, anàlisi crítica de la globalització, el futur del socialisme, relació entre
religió i política o fe i justícia, filosofia de
la religió i filosofia personalista, entre
d’altres temes. 
Toni Comín en un moment de l’entrevista, efectuada al seu domicili.

petència perfecta, afavoreix la dispersió de
la renda, impedeix les rendes monopolístiques i les grans acumulacions de riquesa.
En canvi, la propietat privada –com tan bé
explica el llibre de Thomas Piketty i com
ja va veure, des de la filosofia política, un
liberal com Rawls– és essencialment antiigualitària.
Què tenen en comú l’Economia del Bé
Comú que preconitza Christan Felber i la
Democràcia Econòmica que vostè ha plantejat?

Mira, em fa gràcia perquè ara que està
molt de moda l’Economia del Bé Comú,
els plantejaments que fa Felber i els que
vaig fer jo amb una colla de gent en el
llibre Democràcia Econòmica. Vers una alternativa al capitalisme en realitat van a parar
allà mateix: un sistema que és de mercat,
i per tant incorpora una de les dues potes
del capitalisme, però que en canvi aposta

“Capitalisme són moltes
coses. Democràcia casa bé
amb mercat però propietat
privada del capital, no”
“La Democràcia Econòmica
és un sistema de mercat en
què les empreses funcionen
de forma democràtica”
per la propietat social, ni per la pública ni
per la privada –per propietat social hem
d’entendre propietat col·lectiva dels que
treballen en una empresa, per exemple–.
De fet, la doctrina social de l’església sempre ha fet molt d’èmfasi en aquest
concepte de propietat social dels mitjans
de producció, contraposada a la propietat
pública –típica del comunisme estatalista-

i la propietat privada –pròpia del capitalisme–. Per tant, la Democràcia Econòmica (DE) és un sistema de mercat en què
les empreses són democràtiques: ningú
treballaria en una empresa sense ser-ne
co-propietari, i ningú podria ser propietari d’una empresa sense treballar-hi.
Aquest sistema, que a mi m’agrada definir com a post-capitalista, és alhora més
socialista i més liberal que el capitalisme.
Perquè, en veritat, el capitalisme realment existent ha estat, històricament, bastant contrari a les regles bàsiques del liberalisme: el gran capital sempre busca com
ajudar-se de l’estat per a garantir-se oligopolis. La DE és un socialisme de mercat,
en la mesura que la propietat del capital
seria social, però més liberal perquè les
empreses democràtiques no poden atemptar contra la lliure competència com si ho
fan les grans empreses capitalistes. Una
bona utopia per segle XXI, no? 
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Per què, a diferència d’Espanya, altres països tenen
registres tan positius respecte la satisfacció democràtica?

estats
satisfets

Q

uan l’any passat es
van fer públics els
resultats de l’Enquesta Social Europea –una de les
en-questes europees més rellevants
per conèixer l’opinió dels ciutadans
de diferents països–, els mitjans de comunicació del nostre país van posar ràpidament èmfasi en la mala valoració que feia
la ciutadania de la democràcia. En el fons,
però, les dades no representaven cap novetat significativa.
L’estat espanyol se situava, de nou, i
ben acompanyat de Grècia i Portugal, a la
cua en confiança en les institucions (Parlament, partits polítics, sistema judicial...).
Així mateix, i malgrat el recent passat dictatorial, la importància donada a viure en
un règim democràtic no era massa elevada.
Els partits polítics, l’actitud de la Unió
Europea, la llibertat dels mitjans de comunicació.... gairebé tots els índexs polítics
registraven uns valors comparativament
molt baixos.
Aquestes qüestions ocupaven, de fet,
la majoria de titulars dels diaris l’endemà
que es fes pública l’enquesta. Poques anàlisis, però, van focalitzar l’atenció en aquells
països que registraven xifres elevades de
satisfacció democràtica. Es tracta de països
que sistemàticament presenten valors
superiors a la mitjana. Parlem dels casos de
Suïssa, Dinamarca, Noruega, Suècia, Finlàndia i Holanda, tots ells amb valors superiors a l’aprovat. Què diferencia aquests
països de la resta? Per què tenen registres
tan positius?

petits i amb classe mitjana potent

Tot i que amb models socioeconòmics
diferents, la majoria d’aquests països es
caracteritzen per tenir una classe mitjana
important, amb nivells educatius força elevats i més aviat homogènia culturalment.
De retruc, són països que combinen una
economia de mercat amb una sector públic
potent, especialment dirigit a proveir serveis a la classe mitjana i a introduir mecanismes correctors per impulsar la igualtat
d’oportunitats.
Així mateix, tots aquests països també
tenen en comú una economia força avançada i amb unes desigualtats socials més
aviat baixes. Avui en dia, la relació entre
l’economia i la satisfacció democràtica és,
sobretot al sud, un element que corrou els
fonaments del sistema polític. L’Enquesta
Social Europea ja mostrava que els ciutadans de l’estat identificaven en l’àmbit
social com el defecte més important per a
la democràcia.
corrupció i influència de la política

A diferència del que pugui semblar a primera vista, la recerca recent sobre la qüestió desvincula corrupció i la satisfacció
amb els règims democràtics. L’impacte
negatiu d’aquests esdeveniments, així
com d’altres possibles escàndols, sembla
afectar la satisfacció de la ciutadania respecte el funcionament del sistema, però
no comporta una erosió de la creença que
la democràcia és el millor sistema pel país.
Tampoc el fet que governi el teu partit
sembla provocar un distanciament respecte la democràcia.
Així doncs, quin element polític que
provoca que alguns països estiguin més

satisfets? En essència, la recerca feta fins
ara indica que dos factors tenen un pes
important: la polarització partidista i la
cultura política.
Per una banda, els països democràticament satisfets presenten graus de tensió i
polarització política més baixos. Els partits
que governen acostumen a fer propostes
dirigides al votant mitjà, format en gran
part per persones de classe mitjana. D’altra banda, aquest darrer mecanisme provoca que s’incentivi una cultura política
del pacte i del consens. El debat polític
gira, en general, entorn de propostes concretes i la ciutadania acostuma a tenir un
elevat interès per la política. La informació política flueix, la confiança interpersonal és alta i la polítics no es percep com
quelcom aïllat i perillós.
votar més no és més participació

És important aquí desmuntar un tòpic:
només en el cas de Suïssa la ciutadania té

Els països democràticament
satisfets presenten graus
de tensió i polarització
política més baixos
Aquests països no es
caracteritzen per votar
més sinó per graus de
participació més elevats
més possibilitats de democràcia directa
que a l’Estat espanyol. Aquests països no
es caracteritzen per poder votar més vegades sinó per graus de participació més elevats. És a dir, no és que votin més sovint, és
que, quan ho fan, la mobilització és molt
superior.
Amb tot, no es tracta lògicament de
països que no tinguin problemes, sinó
d’estats que combinen, des de fa dècades,
un model estable, des de les institucions
a la cultura. Com recomanarien els economistes, copiar (i millorar) allò que fan
els altres podria ser, també en aquesta cas,
una bona estratègia. 

Toni Rodon és doctor Europeu en Ciències
Polítiques i investigador postdoctoral Beatriu
de Pinós a la Universitat de Stanford (Califòrnia, Estats Units).
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Les propostes dels partits sobre regeneració democràtica
arriben tard i són insuficients per manca de legitimitat.

ÉS COSA
DE TOTS

E

ra difícil d’imaginar
tot just fa uns anys que
quatre dècades després d’haver recuperat
la democràcia existiria
un consens tant ampli
sobre la gravetat de la
crisi en la qual aquesta
s’ha instal·lat. Tots en som responsables,
d’aquesta situació però és indubtable que
els partits polítics i l’ús que aquests han fet
de les regles del joc democràtic i, per tant,
de les institucions, tenen un paper protagonista en aquest escenari de descrèdit.
La persistència d’actituds sovint massa
preocupades per conservar quotes o
espais de poder i massa poc per implementar uns valors i principis que permetessin
la veritable transformació d’una realitat
que reclama a crits corregir la inesperada
regressió en termes d’igualtat i llibertat, ha
situat els partits polítics en el punt de mira
i ha conduït ràpidament a una progressiva
desconnexió de la ciutadania.

Quin és el tractament a aplicar ara?
I qui pot fer-ho? Podem fer-ho la ciutadania, que vam aprendre a viure en una
democràcia representativa en la qual
crèiem que el nostre rol, com a legitimadors del poder, passava per delegar i en tot
cas protestar davant les eventuals decisions errònies? O han de fer-ho essencialment els partits que, per a una gran part
de la ciutadania, han oblidat –o si més no
han renunciat– a- les finalitats que els van
portar a néixer, per esdevenir no guionistes sinó simplement actors en un guió
escrit i decidit des de lògiques financeres i
econòmiques globals que no deixen (prou)
marge a l’alternativa?
El cert és que fa temps que els partits
han incorporat en els seus discursos la
necessitat d’afrontar el repte de regenerar
la democràcia. Però per aconseguir passar
del relat a la realitat, caldria que disposessin d’una legitimitat que avui és difícil
d’entreveure. La legitimitat per fer propostes i convèncer.
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La legitimitat pot provenir de moltes
fonts: de la tradició, d’allò que has fet en el
passat i que et pot permetre resultar creïble avui. O de la racionalitat, és a dir, de la
congruència entre les finalitats preteses i
els mitjans proposats. Pot sorgir també del
carisma i de la capacitat de seducció, admiració i confiança; en definitiva, de la reputació. I finalment, la legitimitat pot ser el
premi a la constatació del rendiment, és
a dir, a la demostració que el resultat s’ha
ajustat a les expectatives creades.
Cap d’aquestes quatre fonts semblen
atorgar la legitimitat necessària als partits
polítics per entomar el repte plantejat. En
definitiva, ni han demostrat en el passat la
voluntat d’implementar els canvis necessaris per evitar/corregir la crisi democràtica; ni han posat a disposició els mitjans
necessaris per fer-ho possible; ni han convençut de la veritable voluntat de fer-ho
–o assumir-ho amb la profunditat que caldria–; ni han assolit l’èxit en les expectatives de canvi generades.
Les propostes que han presentat fins ara,
en conjunt, no tan sols arriben tard sinó que
són insuficients. En paraules de Mario Benedetti: “Quan vam creure que teníem totes
les respostes, van canviar totes les preguntes”. Per això només podem aspirar a trobar
la solució si entenem que és cosa de tots. I de
fet, la demanda d’apoderament de la societat és un fenomen que s’ha estès arreu i que
sembla voler consolidar-se. És el pas de delegar –i protestar– a codecidir i controlar.
I això és possible especialment gràcies a
les noves tecnologies, que han jugat un rol
fonamental en la construcció d’una societat amb més possibilitats d’accedir a la
informació, més organitzada en lògiques
horitzontals i connectada en xarxa, més
mobilitzada, més convençuda de la importància del “com” però també més exigent
en el “què”, en els resultats. Reformar la
democràcia representativa no és –només–
cosa dels partits polítics. Creure el contrari seria amb tota probabilitat renunciar
a les possibilitats d’èxit. Passa necessàriament per enfortir una cultura democràtica
que s’ha demostrat massa feble per donar
respostes a les noves preguntes. I això, és
cosa de tots. 

Laia Bonet és professora de Dret de la
Comunicació a la Facultat de Comunicació i
Relacions Internacionals de la URL i
de Dret Administratiu a la UPF
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Entrevista
Daniel Ordás, jurista

Aquest fill de família asturiana emigrada a Suïssa s’ha
convertit des de Basilea en un dels màxims activistes de la
democràcia directe, concretada en el projecte Reforma13.

“Cap sistema
parlamentari
pot ser just”

Malgrat la distància, perquè la seva residència habitual és la ciutat suïssa de
Basilea, Daniel Ordás respon les nostres preguntes sobre com millorar el sistema democràtic que avui ens regenta.
La sort de poder gaudir d’un sistema més
participatiu i directe com és l’helvètic i
la seva inquietud natural per a la política
–ha estat membre i candidat cantonal del
Partit Socialdemocrata Suís–, l’ha conduït
a escriure dos llibres sobre el tema –España
se merece... Democracia directa (Zumaque
Editorial, 2012) i España se merece una reConstitución (Zumaque Editorial, 2013)– i
plantejar, conjuntament amb Juan Cortijo,
un projecte de millora de la democràcia
espanyola anomenat Reforma13.
Suïisa és avui el model que Espanya hauria
de seguir per reformar la seva democràcia?

No es tracta de copiar cap model concret, sinó d’aprendre d’experiències que
funcionen millor i adaptar-les, per introduir-les en el nostre model actual i desenvolupar les bases que es van assentar amb
la constitució provisional de 1978. A www.
reforma13.es -proposta de reforma del sistema que nosaltres plantegem- introduïm
elements de Suïssa, Alemanya, Suècia,
Dinamarca i altres països, però sobretot
desenvolupem els elements avantguardistes que ja estan sembrats en la Constitució
de 1978 i que mai ningú ha desenvolupat.
Vostè aposta per una democràcia més participativa. Quins serien els mecanismes
mínims que s’haurien de garantir?

En una democràcia participativa és
imprescindible que hi hagi instruments
de proposta i instruments de veto. L’instrument de proposta seria la Iniciativa
Legislativa Popular o la Iniciativa Popular
Constitucional, amb les quals els ciutadans
mitjançant recollida de signatures podrien
sotmetre a votació popular una llei concreta, un article concret o una modificació
parcial de la Constitució. Nosaltres proposem que les signatures necessàries per
poder sotmetre a votació una iniciativa
popular legislativa siguin l’u per cent del
cens electoral i per a la iniciativa popular
constitucional siguin el dos per cent del cens.
I l’instrument de veto?
Daniel Ordás en el seu despatx d’advocats amb seu a la ciutat de Basilea.

En aquest cas, l’instrument de defensa
per als ciutadans és el referèndum revoca-
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tori. Significa que totes les decisions legislatives tramitades al parlament passarien,
després de la seva ratificació, per un termini de cent dies durant els quals els ciutadans podrien recollir signatures per
sotmetre a votació la llei aprovada pel parlament. L’efecte més important del referèndum revocatori és que aquesta sempre
penja com una espasa de Damocles sobre
el Parlament, i, per tant, fa que els nostres
diputats i senadors arribin a acords raonables per evitar que els ciutadans els vetin
lleis decidides per simple capritx o interès.
Per tant, després les lleis no haurien de ser
refrendades...

De fet, el millor referèndum és aquell que
mai s’ha de celebrar, ja que això demostraria que els nostres representants han fet
una llei consensuada.
A Suïssa es realitzen diferents referèndums
l’any. Aquest any a Catalunya votarem tres
vegades i això precisament la ciutadania no
ho percep amb il·lusió. Votacions continuades no generen cansament?

Ara mateix el cúmul d’eleccions a Espanya
i a Catalunya no genera il·lusió perquè els
ciutadans saben que només podran triar
una llista tancada i que després només
d’aquí quatre anys tornaran a ser prescindibles per als polítics. En canvi en una
democràcia més participativa, els ciutadans se senten involucrats, còmplices i
corresponsables. A més, no cal participar
en totes les votacions. Segur que no totes
tenen per a tots els ciutadans el mateix
interès, però, si no participes, has d’estar
disposat a assumir el resultat que surti.
Per tant, amb més democràcia directa,
menys desafecció política?

Sí. La desafecció ve l’error bàsic de pensar
que l’estat és una cosa aliena i que els polítics representen a l’autoritat o una sobirania supranatural. Un estat és una gran
família o una gran comunitat de veïns i els
polítics no són més que els nostres empleats i delegats, pel sol fet que seria inviable prendre totes les decisions en conjunt.
Els ciutadans han de deixar de considerar
l’Estat com l’adversari i els polítics han de
acomiadar-se de la visió paternalista que
ells saben el que és bo per a nosaltres.
A Espanya amb les Iniciatives Legislatives

21

Populars (ILP) ja es va intentar que els problemes del poble arribessin al Congrés,
però no han tingut molt d’èxit. Són una
bona eina?

seus avantatges i inconvenients, i el sistema
de circumscripció única que, de la mateixa
manera, té avantatges i inconvenients.

No vull comentar les ILP de l’actual sistema espanyol perquè són una conya. És
impensable que l’instrument amb el qual
els ciutadans poden intervenir per imposar una legislació hagi de passar primer pel
sedàs del Parlament que és precisament qui
ho ha de legislar. De fet, és com si un cap
hagués de lliurar una queixa a un empleat
per escrit i aquest pogués decidir si tramita la queixa, si la pot modificar, si en
pot treure les conclusions que considera o
simplement rebutjar-la. És un instrument
absurd i una violació del terme ILP.

El Senat és una de les institucions del país
més desconeguda per als ciutadans. S’ha
parlat molt de la seva reforma. Hauria de
tenir més competències?

Vostè que ha analitzat diversos sistemes,
hi ha algun sistema parlamentari realment just?

Cap sistema parlamentari pot ser just ja
que sempre es tracta d’una representació. No obstant això, el sistema d’elecció d’aquests representants pot ser més o
menys just i l’important és que, a part del

“Un estat és una gran
família i els polítics no
són més que els nostres
empleats o delegats”
“Les majories absolutes
són font d’inestabilitat i
corrupció. L’experiència
espanyola així ho demostra”
sistema de representació, hi hagi un sistema complementari de proposta i control
per part del poble sobirà.
Malgrat no existeix la perfecció, quin sistema s’ajustaria més a un sistema parlamentari representatiu just?

Nosaltres a www.reforma13.es proposem
una reforma del sistema electoral per al
congrés que resulta més justa a l’hora de
repartir els escons dins de les circumscripcions electorals provincials i que, a part,
concedeix escons compensatoris a aquelles formacions que haurien rebut més
escons si el territori nacional fos una circumscripció electoral única. És una barreja entre el sistema unipersonal, que té els

El Senat actual només serveix per jubilar o apartar polítics i això genera molta
ràbia entre la ciutadania. No obstant això,
la solució no és abolir-lo, sinó reformar-lo.
La mateixa constitució diu que hauria de
ser una representació territorial. Nosaltres
proposem que el Senat tingui les mateixes competències que el Congrés, però
que estigui compost per quatre senadors
de cada comunitat autònoma. Mentre el
Congrés representa els ciutadans i les tendències polítiques, el Senat hauria de
representar els territoris. Al Congrés seria
one man, one vote (un home un vot) i al Senat
seria one state, four votes.
Generalment tothom està d’acord que les
llistes obertes semblen més representatives. Però quin sistema d’implementació
seria el més efectiu?

Nosaltres proposem un sistema semblant al
que s’aplica al cantó de Basilea, encara que
amb certes modificacions, perquè a cada
cantó de Suïssa hi ha un sistema diferent.
La idea seria que els ciutadans poguessin
triar una llista i votar-la, tal qual, com fins
ara. O que triessin una llista i la modifiquessin introduint noms de persones d’altres llistes o altres ciutadans escollibles,
o duplicant el nombre de persones que ja
estiguin en aquesta llista. Per descomptat,
al final el màxim de candidats que pot triar
cada ciutadà és el nombre de llocs a cobrir.
La tercera opció seria que el ciutadà
pogués agafar la llista buida i omplir-la
amb els noms de les persones que ell consideri oportú podent escriure cada nom,
com a molt, dues vegades.
En cas de majoria absoluta un govern pot
fer i desfer sense problemes durant quatre
anys, per això vostè aposta per un govern
col·legiat. En què consistiria?

Les majories absolutes són una desgràcia
per a qualsevol país i porten a una dinàmica de bandades d’un costat a l’altre. Les
experiències espanyoles així ho demostren. Les majories absolutes són una font
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d’inestabilitat i corrupció. Si el poble triés
directament el govern segur que estaria composat per representants de quatre,
cinc o sis partits que haurien de col·laborar
com a adults responsables i no podrien
dedicar-se a la política capritxosa. No
podem oblidar que, igual que els diputats i
els senadors, els governants no són més que
empleats dels ciutadans, que han de gestionar el nostre país en col·laboració amb el
parlament. Per això proposo que els partits
puguin proposar un màxim de candidats a
ministres equivalent al nombre de ministres (en el cas d’Espanya, nou) i que els ciutadans puguin triar. La forma d’elecció
l’expliquem amb detall a www.reforma13.
es. Així, un partit mai podria dur a terme
les seves polítiques per fatxenderia i justificar amb una majoria absoluta totes les seves
decisions encara que no hagin estat la causa
per la qual va rebre la majoria.
Una major democratització del sistema
pot generar-se des del propi sistema?

Crec que sí. La Constitució de 1978 ofereix unes possibilitats de reforma molt rígides i obsoletes, però gràcies a la crisi crec
que la gent avui està prou conscienciada
perquè es creïn les majories socials necessàries per seguir desenvolupant la democràcia. No crec que el desenvolupament
democràtic del sistema sempre hagi de
dependre d’una revolució, una guerra civil
o altres tipus de catàstrofes. La desgràcia
que viu avui Espanya hauria de ser motivació suficient per seguir el camí vers un
millor sistema de control democràtic.
A Espanya s’han fet reformes exprés de la
Constitució però per altres temes aquesta
és intocable. Se’n fa un ús partidista?

I tant que sí. Fins abans de la crisi era
impensable que els polítics compartissin
responsabilitat amb els ciutadans. Ara que
els ciutadans han de pagar els plats trencats
i s’està desmantellant la punta de l’iceberg
de la corrupció, ha canviat radicalment la
situació i la percepció de la política. Estic
segur que el 2015 no hi hauran majories
absolutes, ni imposicions polítiques.
Fins a quin punt el grau de democratització d’un país és un fet cultural?

La història i la cultura d’un país poden
explicar, en alguns casos, la manca de
democràcia, però en cap cas la poden jus-

tificar. Estic fart de sentir que la culpa de
tot la tenen Franco, els Reis Catòlics i la
Inquisició. Això no és excusa per ara rendir-nos abans de començar la reforma.
Ara pugen amb força partits sorgits de moviments que tenien la reforma de la democràcia com a bandera. Són una esperança?

Per a mi és una alegria veure que en el sistema polític espanyol s’estan movent coses.
Després d’un inici dinàmic i il·lusionat
de la Transició, el desenvolupament polític es va quedar estancat a finals dels 80 a
causa de la prosperitat econòmica i social,
que ens va fer creure que ja havíem assolit el nivell necessari de democràcia per
garantir aquest benestar. Tant Podem com
Ciutadans i també el separatisme català
han aconseguit donar un gran ensurt a les
elits dels partits tradicionals que creien

“Estic segur que el 2015
no hi hauran majories
absolutes, ni imposicions
polítiques”
“La història i la cultura
d’un país poden explicar la
manca de democràcia, però
no justificar-la”
que el sistema podria seguir donant batzegades cada qautre o vuit anys. No sóc
ni de Podem, ni de Ciutadans, ni de bon
tros separatista català, però crec que han
fet una gran tasca per Espanya ja que han
forçat els partits tradicionals a qüestionar
el que semblava inqüestionable i han reflexionartsobre idees noves, encara que siguin
massa radicals. Crec que ara sobretot el
PSOE hauria de fer unes contrapropostes clares i concretes i fins i tot dins del PP
hi ha gent que reconeix la necessitat d’un
canvi fonamental del nostre concepte polític. Els nous no seran capaços de canviar
les coses sols, però els vells tampoc podran
impedir el desenvolupament del sistema
polític, ha d’existir una col·laboració, bona
voluntat i la recerca d’un consens.
Daniel Innerarity publicava recentment
un article a El País en el qual deia que la
principal característica de la democràcia

és la decepció. Comparteix aquesta idea?

La decepció només és possible si es fan
plantejaments naïf amb metes utòpiques,
a més només es pot decebre els que es
creuen els programes electorals. Un programa electoral per definició ha de ser
mentida. És absurd triar un partit arran
del que promet per als propers quatre anys
si no hi ha ni un sol polític a tot Espanya
que sàpiga què farà d’aquí tres mesos. En
el fons és bo que els programes electorals
no es compleixin; de fet ni s’haurien d’elaborar. Seria un desastre que algun partit
complís el seu programa rigorosament
perquè això significaria que té una majoria suficient per fer el que li dóna la gana.
Això és el que porta a modificar lleis cada
quatre anys i a una inestabilitat i crispació
totals. Les majories absolutes són un desastre. Jo prefereixo triar un partit pels trets
generals de la seva ideologia i als candidats
concrets arran de les seves posicions en les
iniciatives i referèndums. Em convencen
més els fets que les promeses.
Quins són els principals valors que hauríem d’exigir a la democràcia per ser realment democràtica?

El més important és creure que l’altre pot
tenir raó. Jo sóc una persona molt polititzada i no em falta autoestima, però hi ha
molt poques qüestions polítiques en les
qual tinc una opinió de més del noranta per
cent. No és una qüestió de debilitat admetre que l’altre també té part de raó. La política comença en el teu parlament intern.
Si llegeixes una notícia i automàticament
hi estàs cent per cent a favor o en contra,
alguna cosa falla en el teu sistema de presa
de decisions. Precisament els instruments
de la democràcia directa faran que els espanyols descobreixin la tolerància política i
el consens. El més normal del món és que
en una votació popular sobre temes com
l’avortament, els horaris dels comerços, la
prohibició de fumar o la pujada de l’IVA
hi hagi socialistes, conservadors o liberals
en tots dos bàndols. El blanc i negre de la
política espanyola és la ficció que sempre
hi ha bons i dolents i els bons estan sempre
en el mateix partit, lògicament el meu. Un
exercici interessantíssim és imaginar com
assessoraries al teu adversari perquè aconsegueixi la seva meta, no la teva. Això
et permet entendre els seus arguments i
t’ajuda a anticipar els seus moviments. 
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Cinema —Judith Vives
En la darrera Berlinale el món del cinema ha
homenatjat l’iranià Jafar Panahi.

Premis reivindicatius

Fotograma de la pel·lícula No de Pablo Larraín.

Fa unes setmanes, l’empresa Sony Pictures Entertainment va ser objecte dE
serioses amenaces per part del govern
nordcoreà que exigia que es retirés la
pel·lícula The interview. Es tracta d’una
comèdia d’humor gruixut, poc subtil i
tirant a vulgar, que ridiculitza la figura
del dictador de Corea del Nord Kim
Jong-un. Campanya de màrqueting o
no, el cas és que la polèmica del film
protagonitzat per James Franco i Seth
Rogen ha servit per posar de nou de
manifest la manca de democràcia,
drets i llibertats a Corea del Nord.
El cinema té moltes maneres de parlar
de la democràcia o la seva manca.
La més evident, és a través de l’arguments: des del film iranià El voto es
secreto, de Babak Payami, que mostra
la batalla personal d’una jove decidida a fer entendre als habitants d’una
illa la importància d’anar a votar; fins
a Selma, una de les pel·lícules que ha
estat nominada als Oscars d’aquest
any. Aquest darrer film, dirigit per Ava
DuVernay, es basa en els fets reals de
la marxa liderada per Martin Luther
King des de Selma a Montgomery,
a l’estat d’Alabama, i que va servir
perquè el president Lyndon B. John-

son es decidís a aprovar la llei sobre el
dret a vot dels afroamericans. Fa un
parell anys, també va arribar als Oscars
la xilena No, de Pablo Larrain, que
reconstrueix la campanya per les plebiscitàries que van marcar la sortida
d’Augusto Pinochet, una consulta a
la qual molts ciutadans es van oposar.
Una llista de pel·lícules sobre aquest
tema podria ser molt llarga. Però el
món del cinema té altres maneres de
reivindicar-la. Un exemple el trobem
en el palmarès de la passada edició del
festival de cinema de Berlín, que va
premiar el cineasta iranià Jafar Panahi.
Des de l’any 2009, Panahi està perseguit i condemnat per “actuar contra
la seguretat nacional i fer propaganda
contra l’Estat” a través del seu cinema.
Per això, té prohibit sortir del país i
està condemnat a vint anys d’inhabilitació. Malgrat aquest atemptat a la
llibertat d’expressió, Panahi ha seguit
dirigint per denunciar la manca de
democràcia a l’Iran. El premi obtingut a la Berlinale és una forma més
de sumar-se a aquesta reinvidicació
democràtica. 
Judith Vives és crítica de cinema
/ @judithvives
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El racó poètic —
Albert Pera

ÍNCLITA
HISTÒRIA

Herois i comtes, reis i presidents,
ombres augustes que en edats
antigues
heu combatut gloriosos i ardents,
en la guerra vencent i en les
intrigues.
Monestirs i palaus magnificents,
catedrals i tinells, pedres amigues
que l’empremta guardeu els temps
florents
i ploreu les ruïnes i fatigues.
Catalunya, mantens viva l’arrel,
has estat de demòcrates model
cercant pertot la dignitat humana
i mires, impotent, el desencís
d’un poble que no és lliure ni feliç
dessota el jou feixuc que ara
l’aplana. 
Albert Pera és poeta

Valors
a l’Alça
Un repàs de la setmana
en clau de reflexió
amb Queralt Flotats
Escolta-ho a la teva ràdio local
o a www.laxarxa.com
Recupera’ls tots a www.valors.org
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Història —Ramon Salicrú

L’historiador recorda que el model grec ha evolucionat i ha
estat corrumput moltes vegades al llarg de la història

PÈRICLES, EL PARE
DE LA DEMOCRÀCIA
Tot i que molts estudiosos veuen en l’organització de moltes tribus els veritables
gèrmens de la participació col·lectiva, qui
ha passat a la història com l’instaurador
del concepte de democràcia, a l’Atenes
antiga, va ser Pèricles (495-429 a.C). Descendent i seguidor dels principis de Clístenes (el també considerat fundador de la
Constitució atenesa), Pèricles, que era un
gran orador, governà Atenes més de trenta
anys, tot procurant prendre decisions polítiques sempre en consonància amb l’Assemblea, integrada per ciutadans de més de vint
anys, que es reunia al davant mateix del Partenó, les vegades que calgués durant l’any,
en sesions que arribaven a durar jornades
senceres, per a aprovar o rebutjar projectes
elaborats prèviament pel Consell rector de
la “polis” atenesa.
Durant el temps de Pèricles, tot ciutadà,

per humil que fos, podia participar en els
càrrecs polítics de la ciutat, la qual cosa
ha de ser considerada com la gran i principal aportació a la història de la democràcia. De tota manera, en la pràctica, només
eren considerats “ciutadans” els fills de
pare i mare atenesos (un deu per cent dels
habitants), quedant exclosos del sistema la
majoria de la població, com els estrangers,
els esclaus i les dones.
S’ hauria d’esperar el segle XVIII, perquè els
il·lustrats rescabalessin la història dels grecs i
reintroduïssin en el món occidental el concepte modern de democràcia. Democràcia
que els absolutismes de sempre, les tiranies
i els totalitarismes, especialment del segle
XX, s’encarregarien novament de frustrar.
Però és d’esperar que aquestes primeres
generacions del segle XXI siguem les encarregades de restablir l’autèntica democràcia popular, participativa i representativa,
repensada i reestructurada, que rebutgi
definitivament els vicis nefastos adquirits
pels aprofitats del sistema i que restitueixi
el poder realment al poble, sense acotacions
ni limitacions de cap ordre. Una democràcia que sigui una estructuració organitzada
i plena de sentit, amb mèrits propis i amb
principis prou respectuosos amb els drets
de les persones i de les col·lectivitats, que es
mereixen ara i sempre ser servides amb polítiques justes, dignes i coherents. 

Ramon Salicrú és historiador

Joc de cartes —Eulàlia Puigderrajols

Una mirada enrere
Benvolguts,
De menuda notava que hi havia temes que es
passaven de puntetes, dels quals no se’n parlava mai. Però, de tant en tant, podies trobar
algú amb qui aquesta norma canviava. A
casa teníem una d’aquestes persones, l’oncle Anton. Era “un home d’idees”, com llavors en dèiem. No va anar a la guerra, segurament per l’edat, però havia format part de
la Casa del Poble i encara li penjava de l’americana l’escut mig rovellat que autentificava
els seus ideals pretèrits. La seva muller, la tia
Cinta, va ser una de les dones mataronines
que feren pràctiques amb un fusell a la plaça
de les Tereses. Moltes històries del primer

terç de segle XX les vaig conèixer gràcies al
seu verb àgil i enardit. En vaig aprendre molt,
de les seves converses.
Enmig d’una dictadura on sabíem què ens
permetia la llei i quin havia de ser el nostre
ideari polític, tots dins nostre sabíem què hi
havia un altre món amb les finestres obertes
a la multiplicitat d’idees i creences. I enmig
d’aquest estat s’hi produien gradualment
escletxes per on penetrava el coneixement, la
consciència. Ja a través de gent gran, decrèpits de portes enfora però grans transmissors;
ja amb els grups d’escoltes, aixoplugats sota
les ales de l’Església; ja amb publicacions que
driblaven la censura... Sí, eren temps difícils,

no teníem democràcia, però sabíem que ens
mancava aquest valor i treballàvem per assolir-lo i somiàvem temps millors.
Mirant enrere moltes coses han millorat,
però el concepte democràcia queda pobre,
empetitit respecte al que s’anhelava. La
democràcia no és compatible amb què unes
classes dominants tinguin patent de cors, ni
què el treball, l’habitatge, la sanitat, siguin
un bé escàs. I si molt m’apureu, la paraula llibertat de pensament hauria de ser tan ampla
que no s’hauria de posar en entredit. No em
queden ratlles, però en tot cas recordem els
aforismes d’en Perich. Fins la propera. 
Eulàlia Puigderrajols és mestra
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Filosofia —Jordi Carcasó

Per saber-ne més

L’autor recorda que el diner i el seu funcionament depèn de
nosaltres, no té més sustentació que aquella que li atorguem.

La democràcia
d’Atenes
Fa uns 2.500 anys que Plató escrivia des
d’Atenes un llibre anomenat La República
on explicava, entre altres coses, els defectes de la democràcia: la pèrdua del sentit
de justícia, la demagògia, el populisme,
una fàcil corrupció... Però curiosament, la
democràcia s’ha anat exportant arreu del
món, esdevenint el sistema polític majoritari ja a finals del S.XX.
Fidels a la tradició grega, veurem que
els Déus de l’Olimp han tornat a situar
Atenes i la democràcia grega a l’epicentre del debat polític europeu, posant de
manifest alguns dels perills dels que parlava Plató: Quan una societat, substitueix
la recerca de la justícia pel propi l’interès i
renuncia a uns objectius estables i duradors
per beneficis de curta volada, inicia la seva
decadència. Des d’aquest punt de vista, la
política que es va fer des d’Atenes durant
els darreres anys, convivint amb la corrupció i la picaresca generalitzada seguia el
guió anunciat per les tragèdies i anticipava
un final sempre dolorós. Per això molts
grecs que pateixen ara les mesures restrictives de “la troika”, recorden a Dracó, el
legislador Atenenc que castigava amb la
mort als condemnats per delictes menors:

La tragèdia els permet digerir les enormes
retallades socials.
Però malgrat aquestes experiències,
la democràcia és una eina molt profitosa
que ha d’integrar tot allò que considerem
necessari per a viure millor i fer-ho de la
manera més justa, sense oblidar que no és
un objectiu en si, sinó que exigeix implicació. Grècia ens mostra que no podem
deixar la política només en mans del partits, ni tampoc en mans dels profetes de
torn.
Per això el teixit associatiu ha de recuperar rellevància, i per a fer-ho, hem d’afavorir la conciliació laboral, disposar d’una
bona cobertura sanitària, una educació de
qualitat... L’estat del benestar ha d’estimular la implicació de la societat potenciant
espais de trobada social, garantir una diversitat respectuosa, cedir espais d’autogestió
pública i privada, i entendre que la democràcia no consisteix simplement en el formalisme de votar.
Sense tot això, la democràcia serà com
un martell sense mànec: Plató ja ens advertia fa temps que ens hi podíem enganxar
els dits. 

llibre
La democracia del futuro: Del 15M
a la emergencia de una sociedad
civil viva
M.Cruells i P.Ibarra (Coords)
Editorial Icaria
Barcelona, 2013

Aquesta obra col·lectiva planteja
l’emergència de trobar una altra
manera de participar políticament,
partint del laboratori que va suposar el 15-M, per exemple, en el cas
de les assembles populars, i el nou
panorama de participació que ofereixen les xarxes socials.
LLIBRE
Decidir
Noales, Josep M. i Del Clot, Damià
Editorial Viena
Barcelona, 2014

Els autors d’aquest llibre, un
magistrat i l’altre advocat i escriptor, ens ofereixen un argumentari
clar i rigorós sobre la legitimitat del
dret a decidir que té tota societat.

Albert Botta és professor de filosofia i ètica

Reflexions mínimes —Albert Calls

Demo(G)ràcia

25

El 1873 Rimbaud va escriure Democràcia, poema que ja apuntava els mals d’allò que tant va
costar a unes quantes generacions. Ens han venut que la democràcia és el millor dels governs.
En la pràctica, però, ha estat el pretext per explotar i mantenir en el poder la mateixa classe dirigent, amb espectacle pirotècnic gratis de mentides i llançament a la plebs de caramels des de
les carrosses dels que manen. Josep Pla ja va apuntar que quan es morís en Franco sortirien
demòcrates de sota les pedres. I com va passar, els més franquistes va resultar que creien més
que ningú en la democràcia i no ho havien dit. Bukowski també va alertar-nos que “La diferència entre una democràcia i una dictadura consisteix en què en la democràcia pots votar abans
d’obeir les ordres”. I això què “La democràcia és el menys dolent dels sistemes polítics”, que ho
digués en Churchill ho arrodoneix. Temps avui de canvi de paradigma, sí, però mentre l’ànima
humana no es transformi, qualsevol model polític serà el seu pur reflex.  A. Calls és periodista

pel·lícula
Balseros
Carles Bosch, David Trueba, Josep
Maria Domènech
TVC, 2002

Quan Fidel Castro va anunciar el
1994 que el seu govern no faria
cap esforç per aturar les persones
que volguessin abandonar Cuba
amb patera, milers de cubans es
van llançar al mar. Documental
sobre les conseqüències de viure
en un país sense democràcia.
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Portes obertes — Rafael Grasa

Constructors
de Pau
L’Institut Català
Internacional per
la Pau (ICIP) atorga
cada any des del
2011 el Premi ICIP
Constructors de Pau.
Enguany ha rebut
aquest guardó la
Women’s International
League for Peace and
Freedom (WILPF).

Rafael Grasa és president de l’Institut Català
Internacional per a la
Pau, ICIP (www.icip.
cat) i professor de Relacions Internacionals de
la UAB.

L

’

Institut Català Internacional per la Pau
(ICIP) convoca anualment, des de l’any
2011, el Premi ICIP
Constructors de Pau
amb la voluntat de
guardonar persones, institucions o entitats
que per la seva trajectòria hagin tingut un
paper rellevant en la construcció i el foment
de la pau, tot impulsant els valors i la pràctica de la cultura de la pau, de la noviolència, de la seguretat humana, del desarmament o de la resolució pacífica de conflictes.
És un reconeixement internacional
a una tasca continuada i persistent en el
foment de la pau, una feina pacient i llarga
de crear institucions de pau, de construir
pau, esforços i pràctiques que exemplifiquin com acostar-nos a la pau, entesa com
un procés multidimensional centrat en el
benestar, la dignitat i la seguretat de les persones. I justament per això, l’ICIP va demanar a un Premi Nobel de la Pau, arquitecte
i escultor de professió, Adolfo Pérez Esquivel, que creés una estàtua per distingir els
guardonats, anomenada Porta del Sol.
I és que la construcció de la pau, que
dóna nom al premi, és un procés llarg i
multidimensional. Com sostingué Galtung l’any 1975, construir la pau és molt
diferent de fer les paus o mantenir la pau.
Implica, deia Galtung, inserir mecanismes
estables de pau en les estructures i les institucions, prestar atenció a les anomenades tres “R”, les grans tasques després de
la violència: Resolució dels problemes que
estan a la base del conflicte; Reconstrucció
de tot el malmès per les conductes violentes; i Reconciliació entre les persones, les
comunitats i les societats. La simple absència de violència directa no garanteix la

no repetició; cal una pau positiva, combinada amb desenvolupament i justícia. Boutros Boutros Ghali, secretari general de les
Nacions Unides, ho recollí així gairebé vint
anys després, el 1992, en el seu Programa de
Pau, el primer intent de l’ONU de reflexionar sobre les oportunitats per a la pau de
la postguerra freda: “construir la pau exigeix disposar d’una sèrie de mesures destinades a reduir el risc que les societats caiguin o recaiguin en conflictes violents, tot
reforçant les capacitats nacional.
Premi ICIP 2014: WILPF

Doncs bé, a partir de la curta –encara–
història del Premi ICIP, podem dir que
tots els guardonats destaquen pel seu
compromís i treball dilatat en la construcció de la pau i exemplifiquen alhora una
visió internacional. Començant pel darrer
guardó, el Premi ICIP 2014, atorgat a la
Women’s International League for Peace
and Freedom (WILPF, Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat) per
la seva “trajectòria centenària en el treball
de dones per la pau, així com el seu compromís amb el desarmament, la defensa
dels Drets Humans i la persistència per tal
d’aconseguir el reconeixement del paper
de les dones en la construcció de pau”. La
WILPF compleix precisament cent anys
aquest 2015 i constitueix un referent per
totes les iniciatives de dones per la pau.
Es creà en un ambient bel·licista tot just
a l’inici de la Primera Guerra Mundial,
maldant per evitar-la. I a partir d’aleshores ha esdevingut un referent constant, ha
estat pionera en la creació d’una tradició
de feminisme pacifista internacionalista,
de manera que hom troba la seva influència en mots i molts esdeveniments, acords
i actuacions. El 2015 coincideix amb el
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il·lustració: raÚl campuzano

lectiu d’objectors i insubmisos de consciència al servei militar obligatori a l’Estat espanyol, simbolitzats en Pepe Beúnza, primer
objector per raons ideològiques, l’any 1971.
En aquest cas, el guardó connecta amb les
arrels antibel·licistes antigues a casa nostra,
com mostra en la història recent el preàmbul de l’Estatut de Núria de 1931 que, en
nom del poble de Catalunya i de tots els
pobles d’Espanya, explicita l’aspiració que
la joventut fos alliberada de l’esclavatge del
servei militar. I és un premi que recorda la
contribució cabdal del moviment d’objectors i insubmisos a l’aprofundiment de la
democràcia, a la difusió dels valors de la cultura de pau, la desobediència civil i la resolució no violenta dels conflictes.
Història de pau

I per acabar, recordar que el Premi ICIP
va néixer el 2011 amb una edició extraordinària que s’atorgà al Parlament de Catalunya, atès que simbolitza, com a màxim

centenari de la seva creació però també
amb el 15è aniversari de la Resolució
1325, aprovada per Nacions Unides justament per reconèixer i promoure el paper
de les dones en la construcció de la pau.
Un premi, per tant, més que merescut.
Però aquest treball constant i dilatat en
la promoció de la pau el trobem també en
els anteriors premiats. La tasca de l’exgeneral bosnià d’origen serbi, Jovan Divjak,
Premi ICIP 2013, ha estat cabdal per als
diversos eixos que conformen la construcció de la pau. L’any 1992, Divjak va desobeir, com a militar, les ordres de l’Exèrcit Popular Iugoslau i va defensar Sarajevo
des del bàndol bosnià durant el setge de la
Guerra dels Balcans. I després, ja retirat de
la carrera militar, el 1994 va participar en
la fundació de l’associació OGBH (L’Educació construeix Bòsnia i Hercegovina). Al
capdavant d’aquesta associació, orientada a
l’ajut d’infants víctimes de la guerra, Divjak
ha demostrat que resoldre, reconstruir i
reconciliar (les anomenades tres ‘R’) és possible i que cal fer-ho posant l’èmfasi en les
generacions futures. I el seu exemple també
ens ha permès recordar que, tant durant la
guerra com després, fer les paus és diferent
de construir la pau.

També la lluita per la justícia, persistent
i incansable, de les Mares de Soacha de
Colòmbia ha estat merescudament reconeguda amb el premi ICIP 2012. En aquella
ocasió, el guardó va reconèixer cinc Mares
de Soacha –Luz Marina Bernal, Carmenza
Gómez, Maria Sanabria, Mélida Bermúdez
i Lucero Carmona–, “pel treball realitzat
arran de l’execució extrajudicial d’alguns
dels seus fills per les forces de seguretat
colombiana”. Totes elles van ser víctimes
del que es coneix com a falsos positivos:
execucions de civils presentats com a guerrillers morts en combat. Les cinc dones
premiades formen part d’un grup més
ampli que el 2008 es va unir per trobar
els seus fills desapareguts i des d’aleshores
han liderat una batalla jurídica perquè les
execucions no quedin impunes. Altre cop,
doncs, un exemple de coratge, de tenacitat,
de compromís, de lluita continuada sense
acceptar silencis ni propostes d’indemnitzacions, sense deixar-se espantar per coaccions. I una contribució exemplar a la creació de ciutadania i a la defensa de la justícia
i de l’estat de dret.
I encara una altra lluita en favor de la
cultura de pau i la no violència, guardonada
amb el Premi ICIP 2011, ha estat la del col·

La construcció de la
pau, que dóna nom al
premi, és un procés llarg i
multidimensional
La WILPF constitueix
un referent per totes
les iniciatives de dones
per la pau
exponent de la sobirania que emana del
poble de Catalunya, la continuïtat i llegat
de les institucions de pau dels nostres
avantpassats, Pau i Treva i el Consolat de
Mar, on el pacte, el diàleg i la solució pacífica controvèrsies tenien un fort arrelament
i són encara il·luminadores per resoldre la
conflictivitat i la violència directa actual.
Aquest camí pels objectius i el balanç
dels cinc premis mostren que la Junta de
Govern de l’ICIP ha premiat sempre valors
vinculats al foment de la pau però, sobretot,
coherència i persistència en la seva traducció en actuacions. No podia ser altrament,
atès que l’ICIP féu seus els mots de Martí
i Pol: “La pau no és un cop de vent sobtat,
sinó una pedra en la que cal esculpir, dia a
dia, l’esforç de conquerir-la”. 
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Cartes creuades

Temps de
reinventar-se
De: Jordi Cussó
Per: Cinto Amat
CC: 	Revista Valors
Assumpte: Reinventar-se
data: 18 de febrer de 2014

Benvolgut Cinto,
He entrat en aquella edat, en la qual el meu
amic Alfred Rubio en deia: “La de començar a mirar les coses per segona vegada amb
noves preguntes”. Una manera de dir que hi
ha moments a la vida que hem de ser capaços de replantejar-nos les coses, de seguir
fent preguntes i d’anar al fons per entendre
el món en què vivim i ser capaços de donar
noves respostes.
No és però fàcil aquesta tasca de fer-se
noves preguntes i sobretot el repte d’haver
de donar respostes adients. Això demana
estar disposats a canviar algunes de les nostres actituds i comportaments, i a replantejar idees de tota la vida per deixar pas a nous
criteris i visions. En aquest casos sempre
trobem obstacles que ens impedeixen afrontar qualsevol canvi personal o social. Hi ha
dificultats de tipus intern, doncs no volem
que res canviï, perquè vivim en una situació
de benestar, les coses ens van prou be i no
sentim cap necessitat de què hi hagi d’haver
canvis. Altres dificultats són de tipus extern,
la crisi que patim i la situació global i estructural de la societats de cap manera facilita
que es puguin donar determinats tipus de
canvis a la vida de les persones.

La societat s’ha inventat un nou concepte per expressar aquesta acció: reinventarse. Mot que s’ha posat de moda i que
es van iniciar al món de l’economia i que
desprès s’han estès a altres esferes. Cinto,
crec que això de reinventar-se s’ha de fer a
l’edat de preguntar-se les coses per segona
o tercera vegada, perquè a la primera edat,
encara no ens hem inventat, és a dir, encara
no hem assolit aquella maduresa que ens
permeti replantejar-nos allò que hem elaborat durant una llarga etapa de la vida.
Com a molt podem qüestionar què han fet
els altres, aquells que ens precedeixen.
Però si són importants els canvis personals, encara em sembla més urgent que les
institucions i la societat en general es reinventi. Després d’escoltar els tertulians de
diferents mitjans de comunicació, i als nostres polítics quan debaten al Parlament,
estic convençut que hem de fer una reflexió
més ample, convocant als diferents grups
que formen el teixit social, per ser capaços
de trobar noves formes d’economia, de política, d’ètica social. No hi ha dubte que abans
era relativament senzill mantenir una convivència intercultural perquè la diversitat era
petita i la immensa majoria érem fills d’una
mateixa cultura. Ara hem d’obrir les xarxes
de veïns perquè hem d’encaixar-nos a nous
paràmetres, noves maneres de fer, de pregar,
de cuinar, d’entendre la família, la salut i la
mort. Cal que tots, els del país d’acollida i
els nous vinguts, fem un treball de reinventar-nos per trobar-nos a la mateixa plaça del
poble i ser capaços de conviure.
En el moments que estem vivint cal que
reinventem la vida social, especialment en
els països desenvolupats que són els que
tenim més preguntes sobre la taula i els que
menys temps dediquem a cercar respostes. Les noves tecnologies ens han instal·lat
en la perspectiva de la velocitat, però l’experiència ens diu que la pressa no és bona

consellera si volem edificar noves estructures, reinventar els paradigmes. I d’altra banda, hem de tenir la creativitat de no
crear coses definitives, doncs els temps que
vivim ens diu que no podem quedar atrapats
en estructures estàtiques, sinó que hem de
tenir la capacitat de detectar els fluxos de
vida de futur, és a dir, albirar cap a on aniran
els esdeveniments per adaptar-nos a cada
moment a les demandes de les persones. El
criteri per reinventar-se és el bé de les persones, no allò que li convé al mercat o a certs
poders ocults o visibles.

Les noves tecnologies ens
han generat velocitat, però
la pressa no és bona per
crear noves estructures
Aquesta tasca de
reinventar-se no és només
intercultural, sinó també
intergeneracional
Com diu el Dr. Francesc Torralba citant
al poeta Antonio Machado: “La passivitat
no és la finalitat de l’existència humana”.
Podem passar per aquest món de moltes
maneres, però un cop acabem de passar,
hem de procurar que aquest món sigui una
mica millor. I això ens demana reinventar-nos sovint, i entre totes les coses que
haurem de fer, potser la més difícil serà
que aquells que es miren el món per primera vegada, dialoguin més sovint amb els
que se’l miren per segona vegada. Perquè
aquesta tasca de reinventar-se que se’ns
demana en aquest moment, no és només una
tasca intercultural, sinó també, i segurament
més que mai, intergeneracional.
Una abraçada cordial. 

Jordi Cussó és capellà i economista
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De: Cinto Amat
Per: Jordi Cussó
CC: 	Revista Valors
Assumpte: Reinventar-se
data: 25 de febrer de 2014

Benvolgut Jordi,
Em planteges avui la necessitat de reinventar-nos. Penso que la societat moderna, a
partir d’un moment, va confondre la necessitat de reinvenció amb la recerca accelerada
de noves identitats, com si el nostre ser en el
món, i la relació amb els altres, pogués tenir
moltes cares diferents. Fa temps em va frapar
una cita de Joseph Brodsky, que et reprodueixo perquè expressa exactament el que vull
dir quan em refereixo a la recerca d’identitats
substitutives que sempre acaben conduint al
buit personal: “Us avorrireu de la feina, dels
cònjuges, dels amants, de la vista que ofereix
la vostra finestra, dels mobles, dels vostres
pensaments, de vosaltres mateixos. Per tant,
intentareu trobar maneres d’evadir-vos. A
banda de servir-vos dels fòtils gratificants que
he esmentat abans, podeu dedicar-vos a canviar de feina, de residència, de companyia, de
clima, podeu dedicar-vos a la promiscuïtat, a
l’alcohol, a viatjar, a les lliçons de cuina, a la
psicoanàlisi. De fet, podeu ajuntar tot això,
i pot ser que funcioni una estona. Fins que
arribi el dia, és clar, que us despertareu a la
vostra habitació envoltats d’una nova família i un paper de paret diferent, en un país i
un clima diferents, amb una pila de factures
de la vostra agència de viatges i del psiquiatre, però tindreu la mateixa sensació de cansament en veure la claror del dia...”.
De tota manera no podem sostreure’ns
a l’atracció pel canvi constant, perquè la
necessitem per refer el pensament, les relacions, el propi substrat personal, per incidir
en les desigualtats, per millorar les prestacions professionals i laborals de tota mena, per
entendre en definitiva el món i deixar-lo en
millors condicions a les generacions futures.
En un dels seus pensaments breus el moralista
i assagista J. Joubert, parla dels qui sempre
busquen superar les limitacions actuals com
“d’aquells que amb el món no en tenen prou:
els sants, els conqueridors, els poetes i tots

els aficionats als llibres”. Com si les costures del que ens rodeja se’ns fessin petites a
partir d’un moment i ens veiéssim obigats a
trobar noves fronteres. És curiós que als idealistes que són els sants, els conqueridors i els
poetes, Joubert hi afegeix tots els aficionats
als llibres, és a dir, els que senten curiositat
per augmentar el coneixement. Avui hi afegiria els aficionats a internet, a viatjar, a fer
noves amistats. I ens hi hauríem d’afegir nosaltre mateixos perquè en molts sentits no ens
satisfà el món que tenim i el voldríem canviar.
Sí, Jordi, a la llista d’aquells que amb
el món no en tenim prou i mirem de
donar-li la volta deixant constància del
que pensem, critiquem, volem , esperem,
en definitiva de tot el que ens passa i veiem
al nostre costat perquè aquest món no ens
acaba d’agradar, també hi som nosaltres.
Però aquest deixar constància i donar-li la
volta al món es produeix sempre des d’un
angle molt reduït i simplificador. I és que
sense simplificar el que veiem i el que ens
passa no ens podem comunicar. El mateix
fet d’escriure’ns aquestes cartes consisteix

Veiem la necessitat de
reinventar-nos però al
mateix temps constatem la
mort del subjecte
La societat moderna va
confondre la necessitat de
reinvenció amb la recerca
de noves identitats
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en deixar constància d’alguna cosa que no
podem eludir i al mateix temps sentir nostàlgia del que es perd mentre ho escrivim.
Justament per connotar aquesta limitació
fonamental que afecta les formes de creació i de comunicació parlem de la mort del
subjecte, del jo que només es fa sentir com
un vague substrat entremig de l’enrevessat
món de sensacions i elaboracions que no
pot ni pretén dominar perquè queden fora
del seu abast, i fins de la seva comprensió, tan bon punt surten del propi àmbit
de creació i deixen de pertànyer-li. Fixa’t
en la paradoxa: hem de fer front a la necessitat de reinventar-nos i al mateix temps
hem de constatar que el nostre jo tendeix
a desaparèixer i assistim impotents al fenomen social de la mort del subjecte.
Sempre es queden curtes les nostres
expectatives de canviar el món i a la fi hem
d’admetre que és el món el que no para de
canviar-nos a nosaltres. George Steiner
senyala aquest desajust com una de les raons
de la tristesa del pensament inherent a la condició humana. “L’anticipació, la fantasia i la
imatge sobrepassen la realització... Als desitjos satisfets hi segueix una reveladora buidor.
La famosa tristor post coitum i el desig del
cigarret després de l’orgasme són precisament la mesura que s’estableix entre l’expectativa i la substància, entre la imatge fabulada
i el fet empíric. L’eros humà està emparentat amb la tristesa fins a la mort. Si els nostres
processos de pensament (i de comunicació,
afegiria) fossin menys urgents, menys gràfics,
menys hipnòtics, les desil·lusions constants,
la massa gris de la nàusea encastada al cor de
l’ésser, ens deixaria menys desarmats”. 

Qui mira el món per primera vegada ha de dialogar amb aquella que ja ho ha fet.
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Màquina d’escriure —Joan Safont

No fer
broma

L’atemptat a la revista
francesa ‘Charlie Hebdo’ ha
reobert el debat sobre els
límits de l’humor quan ja
s’havien establert algunes
línies vermelles.

A

rran de l’atac criminal
contra el setmanari Charlie Hebdo, s’ha debatut
amb profusió sobre els
límits de l’humor. Sobre
si és legítim fer broma
de tot. Commoguts per la mort dels dibuixants, redactors i col·laboradors de l’hebdomadari satíric francès, vam entonar el Je suis
Charlie com un clam per una llibertat d’expressió que incloïa la provocació, l’ofensa,
la radicalitat en la sàtira, la ironia i la paròdia. A redós de les jornades franceses vam
consensuar que un dels pilars de la nostra
societat era la possibilitat de fer broma de
tot i respecte tot.
És curiós que fos així quan des dels anys
noranta s’ha anat trascolant en les nostres
societats occidentals la paranoia del políticament correcte, hereva de la onada puritanista que va desfermar-se als Estats Units
després de les disbauxades dècades anteriors. En aquest sentit, l’humorisme de traç
gruixut dels nostres avis, que tenia entre
les seves “víctimes” preferides les dones,
els homosexuals, els invàlids i els estrangers –qui no recorda aquells acudits xovinistes, d’un anglès, un francès i un espanyol?– ha quedat sense sentit davant dels
valors actuals o sepultat pel pas del temps.
A casa nostra, la persecució policial
i judicial de determinades formes de la
sàtira poc amable amb determinats símbols constitucionals no s’ha aturat. Només
recordar que l’actor Pepe Rubianes va
morir encausat per les declaracions sobre
la “unidad de España” o que Jaïr Domínguez va ser denunciat per la parodia d’uns
trets amb una pistola de joguina sobre un
cartró amb la faç del rei d’Espanya.

A la intempèrie
—Irene Alerm

Els
altres que
acompanyen
La darrera mostra d’aquesta contradicció entre una societat que, arran de
la mort dels homes i dones de Charlie en
defensa de la llibertat enfront de la violència dels bàrbars ofesos, ha sacralitzat
l’humor i la vella temptació de perseguir
tot el que ens disgusta l’hem trobada en
el darrer Carnestoltes, dia de l’humor, la
burla i l’ofensa per excel·lència. Ja fos per
la colla de Mataró que es feia ressò amb
les seves disfresses de la polèmica sobre
Ciutat Morta o per les comparses paròdiques del tradicional carnaval de Solsona,
l’esperit de Je suis Charlie ha durat el que ha
durat. I només cal veure un número a l’atzar del setmanari satíric francès per veure
que encara som anys llum de la seva mossegada sense miraments.
Personalment, i davant d’un món virtual, el de les xarxes socials, que premia i
accelera l’humorisme, la facècia, la conyeta i

Acte de suport a la revista Charlie Hebdo.

Ja des dels nostres
ancestres grecs, la millor
ironia sempre és un
destil·lat de la saviesa
la paròdia sobre qualsevol altra cosa davant
de personatges, vivències, anècdotes, ja fa
temps que he decidit que sobre les coses
que ja són de per riure en elles mateixes no
paga la pena afegir-hi res més. Si del que es
tracta és de fer broma, hem de fer-la des de
la intel·ligència. Ja des dels nostres ancestres
grecs, la millor ironia sempre és un destil·lat
de la saviesa. 
Joan Safont és advocat i periodista /
@joansafont

Hi ha aquella gent que et trobes cada
dia sempre al mateix moment. Aquelles persones que si no veus a l’estació de
trens saps que has perdut el que tocava.
Aquells que, en algun moment, et trobes
a la cua del supermercat, asseguts al teu
costat al cinema i et sonen tant que els
saludaries però no els ubiques enlloc
perquè el seu lloc és al tren o el camí de
casa a la feina o de la feina a casa. Estan
als llimbs de la teva vida. Hi són i no.
Invisibles però presents. I quan no hi són
es troben a faltar.
Un cas semblant és el dels músics del
metro. Aquests, però, em generen unes
preguntes diferents. Provoquen que
m’imagini la resta de les seves vides, més
enllà del lapse de temps que ens acompanyen en el tràfec de canvi de línia. Em
fixo també amb la gent que els escolta,
amatent o dissimuladament, com amb
por que els hi reclamin algun euret. Particularment em fascina una pianista.
Toca Beethoven, Schumann, Chopin,
amb la parsimònia de la professora de
piano que té un alumne de cul inquiet
que li embruta les tecles de molles del
berenar. Té un aspecte lleugerament
soviètic. El rostre hieràtic es reafirma
amb les interpretacions metòdiques,
fetes com qui no vol la cosa. M’agrada
imaginar-me com arriba al passadís de
Sants, carregada, amb el gros teclat, el
munta i tria el repertori. Per mi sempre
és un fragment molt breu de matí, com
una banda sonora enmig del brogit del
tren i del metro, notes que poden donar
so a un estat d’ànim o atiar-lo.
Fa uns mesos que es va morir el famós
«tenor del metro», jo no el coneixia ni
tinc constància d’haver-lo vist mai, però
puc entendre una mica el què van sentir
les persones que el sentien cantar cada
dia. Quan passi pel passadís de Sants i no
em trobi la pinista se’m farà estrany, com
quan arrenquen un arbre del teu carrer i
de cop ja no fa aquella ombra. 
Irene Alerm és llicenciada en filosofia
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Dilemes ètics —Soraya Hernández

Dos pacients,
un únic metge
En el servei d’un petit hospital només hi ha un equip per atendre aturades cardíaques.
La possibilitat de dos atacs de cor alhora sembla remota però una nit dos pacients el
pateixen i l’equip mèdic ha d’escollir entre tots dos. Com s’ho faran?

E

s presenta avui un dilema
dur que ens farà reflexionar sobre la utilització dels
recursos, quan aquests són
limitats. En aquest sentit
està relacionat amb l’actual problema dels medicaments per a
l’hepatitis C o com va succeir amb les
primeres màquines per a la diàlisi. Qui
pot accedir-hi? Només les persones amb
recursos econòmics? Quins criteris s’han
de tenir en compte per decidir atendre a
un o a un altre pacient?
En Jordi i en Miquel ocupen habitacions contigües en un petit hospital. En
Jordi té 33 anys, és discapacitat psíquic i fa
25 anys que es troba institucionalitzat amb
poc contacte amb la seva família. És mínimament autònom, fa diverses activitats i té
cura de la pròpia higiene. Però una malaltia als 26 anys el va deixar incontinent i
amb problemes de mobilitat. Es troba a
l’hospital per una infecció greu respiratòria. El Miquel té 50 anys, està casat, té
fills, és advocat i es troba plenament integrat a la seva comunitat, on fa de voluntari
a l’església. Ara es troba ingressat també
per una infecció respiratòria. Una nit, el
Jordi pateix una aturada cardíaca i als pocs
minuts en Miquel també. El servei on es
troben té un equip humà i tecnològic per
atendre aquest tipus de problema i degut
a la urgència ha d’actuar amb molta rapidesa i escollir a qui dels dos atenen primer
mentre arriben els reforços d’un altre
servei. A qui dels dos hauria d’atendre
primer l’equip? Quins criteris han de tenir
en compte per prendre aquesta decisió?
Ens trobem amb un cas complicat, que
no té unes línies clares d’actuació amb les
quals guiar-se com ens ha passat fins ara.
No hi ha unes lleis o uns protocols que
diguin qui té preferència. L’equip mèdic
de guàrdia només té la informació personal sobre els pacients que els pot aportar
en aquell mateix moment l’equip d’infer-

meria, però de fet rebre aquesta informació podria fer que l’equip no fos objectiu. I no hi ha temps per acudir al Comitè
d’Ètica Assistencial, tant necessari en
casos com aquest. Llavors, què poden fer
els sanitaris davant aquesta decisió aque
cal prendre amb pocs segons?
Si tenen en compte només criteris
mèdics, tots dos necessiten l’equip d’atenció urgent i la decisió ha de basar-se en
altres aspectes. L’equip pot escoltar les
històries personals de tots dos pacients
i prendre la decisió en funció de qui pot
aprofitar més la seva vida si rep l’assistència sanitària urgent. Aquesta decisió faria
que atenguessin primer en Miquel, per no
ser discapacitat, tenir família, una feina...
Ara bé, en aquest cas, es podria pensar que
hi ha una discriminació cap en Jordi. Si
decideixen atendre en Jordi podrien sentir
que estant allargant la vida d’una persona

Si cap dels pacients hagués
estat discapacitat, hauria
estat més fàcil o més difícil
decidir?
que tard o d’hora patirà més problemes de
salut. Però no poden saber si això també li
succeiria a en Miquel.
Només aquesta vegada explicaré el
desenllaç del cas. L’equip va decidir atendre en Jordi perquè al cap i al fi va ser el
primer en tenir l’atac. En Miquel va morir.
En Jordi es va recuperar i fins i tot amb
rehabilitació va recuperar algunes de les
activitats bàsiques de la vida diària. La
família d’en Miquel va denunciar l’hospital
creient que el seu familiar tenia “més dret
a viure”. Què en penseu? Què hauríeu fet
en aquest cas? Si cap dels pacients hagués
estat discapacitat, hauria estat més fàcil o
més difícil decidir? 

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

La carència
empeny
el desig
S’apropen per als ciutadans diverses
convocatòries electorals en les quals
allò que està en qüestió no respon
tant a la dialèctica partidista a la qual
aquests actors ens tenen acostumats,
sinó al protagonisme i la força que els
individus volen donar a la redefinició
de determinades maneres de “fer i de
ser” en el present i futur col·lectiu que
ens ha d’administrar.
Que ens parlin de dretes i esquerres, veient les seves implicacions pràctiques en els darrers temps i la seva
poca diferenciació, tal vegada no tindrà
gaire sentit. Per un costat, escoltarem
els plantejaments conservadors, sota
sigles d’esquerres i de dretes, que vetllaran per mantenir l’status quo. Per l’altre, s’alçaran les veus que amb plantejaments progressistes tant en l’àmbit
nacional com social, recolliran novament el sentir dels individus que s’han
vist no representats en els eixos bàsics
que han presidit la gestió política darrerament. De fet, la mateixa renovació
i reformulació actual dels discursos dels
partits, certifica aquest moviment de
redefinició de la posició col·lectiva.
Davant el desencís acumulat, emergeix la força del canvi. Les conteses
electorals ens serviran de termòmetre
i tret de sortida, més enllà del repartiment de sigles, alcaldes i/o escons.
Entenent la complexitat de l’acció
política diària, li correspondrà als ciutadans i a les ciutadanes no només aquella
elecció crítica que permeti aprofundir
o no, en el desig de canvi, sinó també
mantenir aquella exigència, iniciativa
i corresponsabilitat que permeti que la
transparència, l’eficàcia i el compliment
de les promeses, es mantinguin com a
valors inherents a la pràctica política.
El polític haurà d’entendre que no
és el salvador de la Pàtria, sinó el servidor dels ciutadans gràcies als quals ha
estat escollit. 
Joaquim Trenchs és psicòleg
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Testimonis

Gent
GISÈLE MOLLFULLEDA

Imma Rovira,
donant de mèdula

L

a Imma Rovira, col·laboradora de Fundació Josep
Carreras, va ser donant de
medul·la òssia l’any 2009.
S’havia fet donant de forma
“improvisada” tres anys
abans i la notícia d’un donant competent li
va arribar per sorpresa. “En aquell moment
vaig recordar que en inscriure’s m’havien
advertit que segurament mai em trucaríem
ja que era molt difícil aconseguir competitivitats”, explica l’Imma. I això que només un
de cada quatre pacients té un familiar compatible i la qual cosa significa que la resta ha
de recórrer al banc de donants internacional que a casa nostra gestiona la Fundació
Josep Carreras.
La substitució de les cèl·lules mare
malaltes per les d’un donant sa a través de
via endovenosa, com si fos una transfusió
sanguínia, és avui la modalitat de tractament que té un índex de leucèmies curades més alt. Un sistema que no genera cap
efecte secundari ni molèstia al donant. Així
ho explica l’Imma: “Va ser com una extracció de sang d’unes quantes hores. Per una
braç sortia la meva sang, passava per una
màquina que n’extreia les cèl·lules mare
i després tornava a entrar,era un circuit
tancat. Cap dolor i ni un mal de cap”.
Segons la Llei Espanyola de Transplantaments el donant i el receptor no es poden
conèixer i el nom del pacient ha de quedar
en l’anonimat. “Un dia, però, amb el nom
tapat, vaig rebre la carta de la mare del nen
australià que va rebre la meva donació. Em
tremolaven les mans, va ser molt emocionant”, relata la donant catalana. A la carta,
una mare profundament agraïda, li explicava tot el procés que havien hagut de patir
com a pares fins el dia del transplantament.

Esperar

“Però era jo qui hi li havia de donar les
gràcies per haver-me permès viure aquella experiència! De fet, realment havia fet
tan poc, que em feia vergonya tan d’agraïment”, diu l’Imma.
Després de dos anys, el nombre de
transplantaments han tornat a créixer
aquest 2014 a Catalunya. L’any passat van
tenir lloc a casa nostra entre dos i tres trasplantaments cada dia, en total es van fer
als hospitals de Catalunya 908 trasplantaments de diferents tipus. I encara en
podrien ser molts més. “Es tant poc el que
fas i tant el que aportes! Es tracta d’una
experiència meravellosa i la llàstima és que
si més gent no ho fa és per manca d’informació”, es lamenta aquest testimoni. I
encara afegeix. “Sóc mare de dos fills i
poso aquesta experiència al mateix nivell
que parir, ja que amb una donació, amb
un sol gest, realment també dones una
vida. Cada cop que penso amb la donació
encara m’emociono, em sento una privilegiada per haver pogut viure aquesta experiència”, conclou. 
Redacció

Més informació a:
http://www.fcarreras.org/ca/

Les que esperen viuen uns mesos
que només poden viure les que
com elles esperen, esperaran o han
esperat. És una espera en majúscules. Una espera que no desespera,
perquè és una espera dolça i canviant. Que cada dia aporta una nova
sensació, una nova experiència, un
nou coneixement d’una mateixa…
i de la vida que es porta dins. Les
que esperen viuen un privilegi –a
voltes no volgut, a voltes per sorpresa, a voltes no tant plaent...–
però únic. Les que esperen se
senten fortes, plenes, exultants,
fràgils, plenes de dubtes, algunes pors, moltes idees, molts de
tot. Les que esperen no saben, no
volen saber, llegeixen, es preparen
o deixen fer. S’omplen de responsabilitat i d’emoció, de força i de
temences. Tot alhora, ben barrejat
en uns mesos, en setmanes, d’una
única plenitud vital. Veuen canviar
el seu cos cada matí, cada vespre, a
cada trobada amb els amics o familiars. Un cos que segurament canviarà per sempre, com les seves
pròpies vides. Les que esperen
senten éssers que creixen entre
bombolles i cops, que les senten
moure’s, anar i venir. Senten coses
que canvien, com els seus cossos,
durant tota l’espera. Perquè les
que esperen, sobre tot quan mai
havien esperat abans, esperen algú
que saben que ho canviarà tot. 
Isabel Yglesias és advocada
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Al cor de Cervera
La Casa Dalmases és un edifici
emblemàtic de la ciutat de Cervera.
Ubicada al mateix cor del nucli
urbà –al carrer Major, 87-89– és
l’exemple més destacat de les cases
dels segles XVII-XVIII que hi ha a
la ciutat. El seu propietari, Faust
de Dalmases i Massot (Cervera,
1870-València, 1938), va ser historiador i advocat i va formar una
copiosa col·lecció de documents i
llibres d’interès per a la història de
Cervera i comarca, actualment en
part dipositats a l’Arxiu Històric de
la ciutat. 

Casa Dalmases
Avui estan de moda els tast de cerveses i de totes tenen especial èxit
les fetes de forma tradicional. Nosaltres us proposem la cervesa de
Can Dalmases, un centre de treball
per a persones amb discapacitat.
Lu Montobbio

Belén Jürschilk, responsable del projecte Casa
Dalmases, explica que l’acció consisteix en elaborar cervesa artesanal per donar ocupació a
persones amb discapacitat o persones en situació de risc social, millorant així la seva autoestima, la seva qualitat de vida i els seus recursos
econòmics. Tot va començar quan l’any 2009, el
marit de la Belén, en Ramon Melgosa, va rebre
en herència una casa palau del segle XVII, ubicada al carrer Major de Cervera. És una casa
de tres plantes, de 700 metres quadrats cadascuna, amb grans sales, un saló de ball, un jardí
i una antiga fàbrica de gas als baixos. “Quan
vam veure aquesta casa de seguida vam tenir
clar que la volíem utilitzar per a fins socials i
obrir -la a la ciutat. També sabíem que un dels
problemes de Cervera era la manca d’un centre
especial de treball”, explica la Belén.

Així, doncs, la idea de crear l’empresa social
Casa Dalmases neix d’aquesta necessitat de
poder donar una oportunitat laboral a persones amb necessitats especials. “Si ja és difícil
per a tothom trobar una feina, més ho és per
a qui té algun tipus de discapacitat. Però per
poder oferir almenys deu llocs de feina, hem
d’estar en totes les fases de la cadena: des del
conreu del cereal fins al maltatge, l’elaboració
de la cervesa i la comercialització. A nivell personal és una gran satisfacció i un gust poder
treballar amb ells i veure com també són més
feliços”, continua la Belén. I afegeix en Ramon:
“Es tracta d’un projecte d’intempèrie, que es
situa en la perifèria territorial, econòmica,
social… dels nuclis de poder actuals, que neix
des de baix amb la intuïció que cal fer-se petit
per veure i entendre el que convé fer i és més
urgent. Un projecte que segueix viu perquè
hi ha un misteri que escapa el sentit comú del
benefici propi, l’especulació i la rendibilitat de
tot, que creix perquè va trobant i aprenent d’altres iniciatives que també s’exposen i en aquest
risc descobrim noves maneres de viure”.
Amb aquest projecte es posa en valor un producte de proximitat molt propi del territori
com és el cereal, i, al mateix temps es contribueix a la dinamització econòmica i comercial
de la ciutat de Cervera i del seu entorn, ja que
l’activitat és du a terme en un obrador habili-

tat en els baixos de la mateixa Casa Dalmases.
Allà també es poden degustar cerveses.
Concretament, si us animeu, hi podeu fer un
tast de dos tipus de cervesa: la Rossa, un plaer
de color daurat brillant, elaborada amb malts
d’ordi i blat i llúpols nombres, amb aromes
especiats i cítrics; i la Vermella, una Red Ale, de
color vermell coure molt característic, elaborada amb set maltes, una cervesa equilibrada,
amb sabors torrats i suaus.
“El que ens diferencia de les altres fàbriques
de cerveses artesanals és el nostre objectiu:
donar feina a persones amb discapacitat, tot
i així hem de competir al costat de productes de molt bona qualitat, per això també som
exigents amb els resultats de les nostres cerveses”. La mateixa Casa Dalmases també
es compta amb un punt de venta, la Botiga
Espígol, on també es venen els productes de
l’Associació Alba i la Cooperativa l’Olivera de
Vallbona de les Monges, altres iniciatives que
donen també ocupació a persones amb discapacitat. La botiga és oberta tots els divendres
al matí, dia de mercat a Cervera. 

Més informació a:
fundacio@casadalmases.org
Telèfon 639 979 212
www.casadalmases.org
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Artistes que
punxen parets

Els esgrafiats a moltes ciutats de
Catalunya són el descobriment
d’un veritable museu a cel obert,
gairebé com un joc de pistes per
desxifrar un enigma.
Ramon Bassas

D’orígens molt antics, l’esgrafiat pren
embranzida a la Catalunya barroca del segle
XVIII després de la seva tímida reaparició al
Reneixement italià i espanyol i esdevé una
tècnica molt utilitzada tant al Modernisme
com al Noucentisme. La seva resistència a la
intempèrie i la seva enorme popularitat han
fet que, encara avui, en vegem força vestigis
a les nostres ciutats. La interessant relació
entre artesania i art han fet que, encara ben
entrat al segle XX, s’hagin produït esgrafiats
de gran qualitat obra d’artistes reconeguts.
És precisament la precarietat d’aquestes últimes peces, i la insistència d’alguns artistes
que veien morir les seves obres abans que
ells, que ha dut a alguns municipis a introduir
a la catalogació arquitectònica local aquests
elements, procurant, si no la seva conservació total, sí almenys el seu testimoni a escala
per poder ser reproduïts. És el cas de Mataró,
per exemple, que compta ja en el seu catàleg
esgafiats corresponents a vuitanta-vuit finques, quaranta dels quals d’autor conegut.

La immensa majoria d’aquests últims són,
òbviament, artistes contemporanis. Sobretot
de Joan B. Parés i Santi Estrany, encara que
hi trobem obres de Jordi Cuyàs, Marta Duran
o Eduard Alcoy. Es tracta d’autors mataronins, tots ells, d’estils molt diferents, als que
alguns propietaris els han encarregat un treball així.
En el cas d’Estrany, tot i l’enorme valor i quantitat de l’obra desapareguda, ha esdevingut
un dels trets d’identitat de la seva trajectòria
en la que, bàsicament, hi dedicava dibuixos
al·legòrics a la història local lligada al lloc on
s’havia de mostrar la peça. N’hi ha comptats
un total de vint-i-quatre.
No sé si s’adonen del que això representa.
D’una banda, la constatació de la necessitat
d’art que tenen els processos urbanitzadors.
Bé per l’embelliment, bé per la construcció de noves referències simbòliques, bé per
badar, bé per l’orgull o la generositat de qui
ho encarrega… pel que sigui. De l’altra, el descobriment d’un veritable museu a cel obert,
gairebé com un joc de pistes per desxifrar un
enigma. O una mirada de germà gran i entenimentat a la moda dels grafittis.
La seva tècnica és molt senzilla, però requereix de molt d’ofici. En el cas de Mataró, la
nissaga Alsina s’hi ha especialitzat i estem
parlant de paraules majors. És ben bé que,
almenys en l’esgrafiat, la diferència entre art
i ofici, entre artista i paleta, entre inspiració i
tenacitat, no existeix. 
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Fem la maleta
El valor

La salutació
Com sempre, vaig al revés del món. Faig
el tram final del Camí de Sant Jaume,
però de Santiago de Compostela al
mar Atlàntic, quan els pelegrins normalment van a Fisterra i finalment a
Muxía. Jo no. La meva ruta és de Muxía
a Fisterra. Pel camí, travessant els
boscos d’eucaliptus, tots els pelegrins,
hem desitgen “bona ruta” amb una
gran salutació i un somriure als llavis.
La sorpresa va ser en arribar al poblet
de Frixe. Allà, en un revolt, un grup de
pelegrins japonesos o coreans estaven
meditant. En passar i per desitjar-me
“un bon camí”, em van fer una reverència com a salutació. 

Pelegrinant
a la inversa
En aquesta ocasió el viatger de
Valors fa un tros del Camí de Sant
Jaume, però capgirant la ruta habitual: surt de Compostela i arriba al
cap de Finisterre.
Joaquim Amargant

Finals d’estiu. A Barcelona agafo tren fins a
Pamplona (Iruña en basc), capital de Navarra.
En arribar-hi pujo a l’autobús que va a SaintJean-Pied-de Port (Donibane Garazi en basc) a
la Navarra francesa. Vull començar fer el Camí
de Sant Jaume per la ruta francesa, la més
bonica. De Saint Jean a Roncesvalles/Orreaga
passant pel Coll de Lepoeder, el cim més alt. Hi
trobaré un desnivell de 1.300 metres, amb una
pujada sobtada de vint quilòmetres.
És impressionant travessar aquesta part dels
Pirineus per la Ruta anomenada de Napoleó.
Es diu així perquè el 1808 el militar va decidir travessar la línia de muntanyes per
aquest indret amb la voluntat de conquerir

Pamplona i més tard Sant Sebastià. A l’inici
de la pujada una parella de mitja edat intenta
fer la ruta amb bicicleta. Intent frustrat.
Reculen a Saint Jean i ja no els veig més. Pel
camí, moltes cases lloguen habitacions pels
peregrins. Jo faig tot el trajecte d’una tirada
fins a Roncesvalles/Orreaga. A Pamplona faig
nit i l’endemà amb el tren arribo a Santiago
de Compostela. El camí que va fins la ciutat
de l’Apòstol ja l’he fet altres vegades a trossos però amb bicicleta, sobretot la part de
Castella i Lleó. A la Plaça de l’Obradoiro,
davant la Catedral, els peregrins que han
arribat fan molta gresca. Alguns continuen
a peu fins a Finisterre. Jo agafo l’autobús
fins Muxía. Moltes cases acullen pelegrins i
jo n’escullo una. La mestressa, jove gallega,
m’explica que molts dels que han fet tot el
Camí fins a Santiago, a l’arribada a Muxía –
final del viatge– agafen una borratxera i fan
molta gatzara a l’alberg de peregrins. Per això
molta gent fa estada en cases particulars.
Quan ja es veu la posta de sol, enfilo el braç
del petit penya-segat on hi ha el Santuari de
la Mare de Déu de la Barca, a la punta de tot

de la Costa da Morte, dit així pels grans temporals de mar. Els primers documents del
Santuari daten de l’any 1544, però l’església és molt més antiga (a la foto). El Santuari
s’està restaurant ja que va patir un incendi
suposadament a causa d’un llamp. Aquí molts
peregrins parlen anglès dels Estats Units. La
mestressa de la pensió em diu que des que
es va estrenar la pel-licula The Way (2010),
ara molts nord-americans fan el Camí. Uns
quants repeteixen cada any i s’allotgen a casa
seva. La pel·licula, als Estats Units, va impactar molt per la mort del fill d’un oftalmòleg de
California en la primera etapa de la ruta.
De bon matí començo l’etapa Muxía-Fisterra.
La faré en dos dies; vull gaudir del paisatge.
Segueixo per l’estreta carretera que passa per
tots els pobles. En travessar el petit poblet
de Facho de Lourido un camió s’atura, obre la
porta del darrera i a dins hi ha una botiga en
que es pot comprar de tot. Després me’l trobo
a cada poblet venent als camperols. El migdia
arribo a Lires on dormiré; es troba entre la
muntanya i la Ria del mateix nom i té una
gran platja de sorra fina. L’ endemà emprenc
el camí fins a Finisterre. La zona està farcida de boscos d’eucaliptus, arbres de ràpid
creixement per a la fabricació de mobles. A
Finisterre enfilo carretera amunt fins arribar
al Far, la costa més occidental d’Europa. Allà,
al capvespre, els descendents dels gallecs
cremen la seva roba fent un ritual i llençant
la cendra a l’Atlàntic. 
Llegeix tots els articles a
femlamaleta.blogspot.com
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Televisió

Llibres

Reporters
responsables

El valor de
l’empatia
Marta Pastor

David Casals

El Consell de l’Audiovisual francès ha lamentat la cobertura que les televisions públiques i
privades franceses van fer dels atemptats jihadistes de principis de gener a París. Una crítica
d’aquesta naturalesa seria impossible a l’altre
cantó dels Pirineus: Espanya s’ha negat a tenir
un òrgan d’aquest tipus que reguli el sector de
l’audiovisual. A Catalunya, hi ha el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC), però amb competències molt limitades.
Després dels atemptats, les diferents cadenes de televisió han abordat el fenomen del
jihadisme. A mitjans de febrer, el 30 Minuts va
emetre un reportatge, titulat A la recerca del
paradís, fet per un equip portava molts mesos
treballant-hi, des de molt abans dels atemptats. El programa abordava amb una pluralitat
de testimonis la presència jihadista a Catalunya
i a l’Estat: com recluten joves, l’ús que fan de
les xarxes socials per fer propaganda i el desafiament que suposa per als cossos policials. En
tot moment, es va evitar la islamofòbia, i es va
deixar clar que una cosa és l’Islam, i una altra,
ben diferent, moviments com Al Qaida i l’Estat
Islàmic. El programa, a més, comptà amb testimonis esfereïdors: el d’un jove que va lluitar a

Síria, i que ha retornat a Occident decebut per
la violència, i el d’una noia de Ceuta que mesos
després de ser entrevistada, fou detinguda a
Turquia a punt d’entrar a Síria, i que espera a ser
jutjada per terrorisme.
També han parlat de jihadisme a En tierra hostil,
programa d’Antena 3 que pretén anar a filmar
a llocs perillosos com Corea del Nord, Ucraïna,
Colòmbia, Marroc i... Ceuta. Durant l’emissió
del programa sobre aquesta ciutat, a Twitter va
esclatar la islamofòbia. Quelcom que, penso,
s’hagués pogut evitar si el reportatge hagués
diferenciat que una cosa és abordar el barri de
El Príncipe com a nucli de marginació (on hi ha
problemes que tenen tots els barris d’aquest
tipus com la pobresa, les drogues i la delinqüència), i l’altra, ben diferent, els grups jihadistes.
Després del programa, es va emetre un especial
que abordava exclusivament el jihadisme i els
atemptats de París però ja era massa tard, una
part de l’audiència ho havia barrejat tot. 

A la recerca del paradís .
30 minuts (TV3). http://www.tv3.
cat/30minuts/reportatges/1944/

Teatre

Lectura recomanada
Maria Coll

El petit príncep es promociona com un espectacle infantil, però malgrat no sóc de jugar,
m’aposto el que volgueu que a la sortida la
majoria de mainada no ha entès ni un trenta
per cent de l’obra. El llibret d’Antoine de SaintExupéry és un text metafòric que demostra
les misèries humanes però també el camí per
gaudir dels grans valors. Si barreges la direcció teatral d’Àngel Llàcer, la solvent La Perla 29,
la música de Manu Guix, les veus d’Elena Gadel,
Josep Palau, Marc Pociello, Xavi Duch, un molt
bon Petit Príncep, i una atractiva escenografia realitzada amb mapping, l’èxit està garan-

tit. Però quants nens han captat el missatge?
“Només s’hi veu amb el cor, perquè les coses
essencials són invisibles als ulls; estimar és
respectar, dedicar temps als altres o les petites coses també són importants”; només en
són alguns. Per això recomanaria a la productora teatral que en comptes de vendre el cedé
i crispetes –un mal hàbit que ara s’imposa a les
sales de teatre i que els actors toleren– oferissin a la sortida el text perquè a casa els fills el
poguessin llegir acompanyats dels pares. 

El Petit príncep. Sala Barts
(Barcelona). Fins el 8 de març

Conèixer el diferent, el llunyà, el desconegut és quelcom que ha inquietat
la humanitat des d’antuvi. La distància
cultural i religiosa que allunya Orient i
Occident n’és un bon exemple. La comprensió del diferent va, massa sovint,
carregada de prejudicis. Siauddin
Sardar, escriptor i crític cultural nascut
al Pakistan, aborda en el seu darrer llibre
l’estudi del concepte de l’Orientalisme
des d’una perspectiva crítica.
Especialitzat en el pensament musulmà,
el futur de l’Islam i les relacions culturals, Sardar s’endinsa en els prejudicis
d’Occident a Extraño Oriente. Historia
de un prejuicio. Parlem, doncs, d’una
exposició detallada d’una visió distorsionada vehiculada a través de la teologia, la filosofia, la sociologia, la literatura
o les expressions de poder que presenten històricament un Orient que s’ha de
dominar i consumir. Sardar afirma que
Occident ha basat l’estudi d’Orient en
funció dels desitjos occidentals: l’home
blanc com a símbol de Déu. I que aquest
fet evoca, irremediablement, en la superioritat europea.
La història, la teoria, la crítica, el passat,
el present i el futur de la concepció islàmica que projecta Occident vers Orient
és el nus que articula els cinc apartats
del llibre. Les seves pàgines trascendeixen amb un missatge final potent i
revelador que respon a la següent qüestió: què es pot fer respecte el xoc cultural que implica la confrontació amb
Occident?
En consonància a la força psicològica
que l’Orientalisme exerceix vers la societat Occidental, Siauddin Sardar planteja
el seguiment d’una nova obertura
conscient respecte el que pensen i
senten de si mateixos els occidentals i
així com en relació a la història i cultura
oriental. 

Sadar, Siauddin; Extraño
Oriente. Historia de un prejuicio. Ed. Gedisa (2014).
224 pàgs.
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Rafael Jorba, Elisabeth Pedrosa, Albert Bosch i
Carme Magallón a ‘Valors a l’alça’

Publicació editada per l’Associació Cultural
Valors, entitat sense ànim de lucre. Revista
especialitza en la reflexió entorn els valors
humans i l’actua-litat vista des d’aquest
prisma. El primer número de Valors va veure
la llum el 24 de desembre de 2003.
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Botta, Albert Calls, David Casals, Miguel Guillén, Soraya Hernández, Gregorio Luri, Xavier
Manté, Maria Medina, Lu Montobbio, Albert
Pera, Eulàlia Puigderrajols, Ramon Salicrú,
Ramon Radó, Marta Roqueta, Joan Safont,
Joaquim Trenchs, Judith Vives i Isabel Yglesias
DIBUIXOS Misael Alerm, Toni Batllori, Núria
Calsapeu, Javier Bustamante, Raúl Campuzano, Javier García, Blanca Gimeno, Sergi
Meya, Gisèlle Mollfulleda i Marc Torrecillas
EDICIÓ i CORRECCIÓ Pol Romano
FOTOGRAFIA Sergio Ruiz
IMPRESSIÓ Serafí Indústria Gràfica S.A
GERÈNCIA Maria Coll
COMPTABILITAT Engràcia Carlos
PUBLICITAT Carme Itxart
DISTRIBUCIÓ UDL/Raul García
XARXES SOCIALS Toni Rodon
Dipòsit legal B-6206-2004
EDITA

DIRECCIÓ

Diverses personalitats han passat aquestes darreres setmanes per l’espai radiofònic ‘Valors a l’alça’, una producció de la revista Valors i Mataró Ràdio per La Xarxa de
Comunició Local. Un espai setmanal que actualment es pot sentir a vint-i-cinc ràdios
municipals d’arreu de Catalunya. Des dels micròfons aquests darrers programes
hem tractat diversos temes d’actualitat com els límits de la llibertat d’expressió amb
Rafael Jorba, els diners amb l’economista Antoni Argandoña, la integritat amb el filòsof Christian Palazzi o el paper de les dones en la construcció de la pau amb Carme
Magallón, presidenta a Espanya de WILPF. Però també hem conegut persones que de
grans valors com la periodista Elisabeth Pedrosa, autora del llibre “Seguirem vivint”;
el missioner Darío Balula, que porta quaranta anys a l’Àfrica; la Maria Viñas, vicepresidenta de la Fundació Maria Raventós; Chema Elvira, president de la Cooperativa Roba
Amiga; o Albert Bosch, primer participant al Rally París-Dakar amb un cotxer elèctric.
Podeu recuperar totes aquestes entrevistes a la web www.valors.org. 

Neix el nou diari digital www.valors.org
Des de principis d’aquest mes, la pàgina
web de l’Associació Cultural Valors
–www.valors.org– esdevé un diari digital al
voltant de la temàtica de l’ètica i els valors
que s’actualitzarà de forma diària. Així, els
lectors de la pàgina podran llegir cada dia
un contingut propi elaborat per l’equip de
Valors o notícies sobre estudis, publicacions i actes vinculats a aquesta temàtica.
Amb aquesta nou mitjà de comunicació Valors suma una nova pota al seu projecte
comunicatiu, que fins ara integren la revista homònima i el programa de ràdio Valors
a l’Alça, que emeten actualment 27 emissores de tot el territori català. 

ADREÇA

Portal de Valldeix, 17-2n
08301 Mataró
Telèfon 620 749 138 · fax 93.798.62.59
Amb el suport de

En el proper número:
La paraula
El mes d’abril és Sant Jordi, diada cultural per excel·lència al nostre país.
En aquest marc, des de Valors reivindicarem el valor de la paraula, per tant
també de l’oralitat, de tot allò que
expressem a través de la parla, en un
món cada cop més ple ja no de papers
escrits sinó de pantalles. Entre altres
continguts, comptarem amb una conversa entre l’escriptor Ramon Solsona; Laura
Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, i Elisabet Dulcet, directora tècnica del col·legi de Logopedes de Catalunya. 

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

Epifania
S’estava dreta, repenjada a un dels pilars que sostenien la
marquesina de la petita estació, la benzinera. Feia molts
anys que no les veia, a ella i a la benzinera. Ambdues havien
canviat. La benzinera per a bé. Ella, no tant.
Em va mirar, crec que al principi sens reconèixer-me. Jo,
en canvi, l’havia reconegut de seguida, fins i tot abans de
decantar-me de la carretera. No necessitava fer gasolina,
només havia pensat que potser fóra bona idea donar un cop
d’ull al poble abans d’entrar-hi definitivament. També el
poble havia canviat, és clar. Ara havia arribat la crisi, però
jo m’havia perdut el temps en què havia crescut sota la
mateixa empenta enfollida que havia sacsejat el país de dalt
a baix, aquell espiral de vendes, demolicions, noves construccions. Ja pujant per la carretera ho havia vist, en la distància: la filera de cases adossades que gairebé tapaven el
campanar llunyà, com a impertorbables soldats que guardessin la línia que havien arrabassat als plàtans arranats.
Sí, havia canviat, i això, paradoxalment, me la feia més
fàcilment identificable. Els anys havien esmolat els trets
de la seva cara, l’havien masculinitzat, i la feien semblar-se
encara més al Jep.
-De manera que era veritat –va dir, sense ni tan sols deixar
de repenjar-se.
-El què?
-Què et poso?
Vaig mirar el seu dit, brut de nicotina, assenyalant els sortidors a la meva vora.
-Trenta, de súper 95.
Mentre tirava de la mànega vaig inspeccionar el seu braç
fort, fibrós, com ho havia estat el del Jep.
-Véns a vendre –va fer.
Vaig alçar els ulls, cap al sol, cap als turons. La casa era
invisible, però la llum que queia a plom, com una cortina,
devia estar banyant-la ara. I el rierol. Com la tarda que
el Jep em va dir que havia vist l’univers al gorg. Després
aquell mateix gorg el va engolir, uns anys després. I ella
m’ho va escriure així. El gorg l’ha engolit.

Dos dies més tard, ella va pujar pel camí. El mateix que ella
i son germà havien pujat tants cops, mentre jo els esperava,
impacient per anar a córrer pel bosc, a relliscar pel rierol,
a capbussar-nos al gorg. Eren idèntics, sí, llevat del fet que
ell era un nen i ella una nena. Però en aquell temps això no
era tan destriable, fins que ella va créixer, abans que ell. Li
treia un cap, però sempre era el Jep el que manava, el que
triava els jocs, el que decidia. I ella i jo els que obeíem.
-M’han dit que has decidit no vendre, finalment –em va
cridar, fent pantalla amb la seva mà pigada contra el sol.
Vam baixar pel camí, com tants cops ho havíem fet. La
casa, dalt, ens observava, silenciosa i solitària, com si
hagués heretat els ulls vigilants i cautelosos de ma mare,
que ens observava sempre encara amb les últimes inútils
recomanacions, a penes audibles des dels metres que ja
havien guanyat els nostres passos lleugers. Compte amb el
gorg!
El rierol baixava crescut. Havia estat una tardor plujosa.
Ella va conduir-me entre la frondosa vegetació. Els peus
ens clapotejaven damunt la terra molla. El gorg va aparèixer de cop, entre els àlbers. Vam estar una estona guaitant
en silenci la seva plàcida superfície.
-Va dir-me que va tenir una epifania –va trencar ella el
mutisme-. Saps què volia dir?
Vaig remenar el cap. No sabia si de veritat ho sabia. Si
ningú podria saber-ho mai, ni tan sols ella, que ara s’hi
assemblava tant.
-Em va dir que havia vist l’univers sencer –vaig mussitar.
Ella va callar. Molt a prop es van sentir passes i veus que
agitaven la profusa vegetació que cobria l’antiga artiga.
Eren nens que venien a imaginar aventures, com havíem
fet nosaltres tants cops, ja massa anys enrere.
-Llavor és l’univers que el va engolir –va dir ella, bruscament.
Els nens van arribar, es van aturar de cop en veure’ns, i llavors ella els va saludar. Eren tres vailets.
-Compte amb el gorg! –els va cridar, quan ja havíem recomençat a creuar l’albereda. 
Eduard López és escriptor
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