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Deu Minuts de Silenci,
ara més que mai

L’

any 2000 Valors i diverses entitats mataronins vam impulsar la convocatòria Deu Minuts
de Silenci per Escoltar el Nadal, una aposta per
recuperar un valor, el del silenci, que patia (i
pateix) de mala salut en la nostra societat que
funciona 24 hores sobre 24, set dies a la setmana. A qui li costa
parar, aturar-se, perquè no suporta el tedi. Nosaltres no proposàvem què fer amb aquest silenci, com omplir-lo; simplement
dèiem de disposar-ne, de regalar-nos-el. Era la novetat de la
convocatòria: una incitació a pensar, a reflexionar, sobre nosaltres mateixos, sobre com volem viure, més enllà de Nadal.
Han passat setze anys i la convocatòria segueix inalterable cada
24 de desembre a les 7 de la tarda a la plaça Santa Anna de
Mataró. Amb el pas del temps no és que s’hagi esllanguit sinó
que les tendències humanes ens porten a què sigui més vigent
que mai: el soroll de l’actualitat s’ha convertit en eixordador i
és veritablement difícil aconseguir estar en pau amb un mateix.
Segurament la proposta de Reforma Horària que s’està discutint
a nivell de Catalunya ens permetrà dur una vida més ordenada i
pensada amb les necessitats familiars, cosa que ens podria portar
més recolliment i tranquil·litat. També és veritat que el marge
d’actuació en el sistema que vivim és petit i que és cadascú qui
ha de fer l’esforç d’intentar viure de maneres menys accelerades.
El silenci hauria de ser un vehicle per conduir-nos a una nocions més grans que mai de serenitat, un valor especialment
necessari en moments convulsos com els que vivim, on patim a
fons les conseqüències de la crisi. L’augment de la desigualtat,
com ens han recalcat els ponents participants del cicle Ciutats +
humanes que hem impulsat junt amb quatre altres entitats durant
aquest novembre al Palau Macaya de Barcelona, n’és l’evidència més palpable. Aquest fenomen, que recau en la part baixa de
la classe mitjana i en les classes populars, provoca un mal humor
que s’expressa a les urnes en forma de populismes d’esquerres i
de dretes. Propostes que els ciutadans escullen perquè el sistema
de partits tradicionals no sap respondre a les seves inquietuds.
En aquest número de Valors, parlem precisament de l’emocionalització de molts aspectes de la nostra societat, és a dir, de
com ens situem d’una forma excessivament visceral i poc reflexiva respectes les coses que ens passen. Aquest Nadal, més que
mai, regalem-nos una mica de silenci, un silenci que ens permeti situar-nos en la serenitat necessària per pensar-nos de nou
i fer-ho una mica millor en l’any que comença. 

foto de portada: sergio Ruiz
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El reportatge: Ciutats + humanes

Repensar
les urbs
El cicle ‘Ciutats + humanes’, organitzat per un grup d’entitats entre les quals Valors, ha comptat
amb Joan Subirats, Carme Trilla, Oriol Nel·lo, Salvador Rueda, Antònia Hernàndez i Andreu
Domingo. Els debats han pivotat al voltant de tres eixos: cohesió, sostenibilitat i identitat.
Redacció

Es calcula que l’any 2030 gairebé el 60 per
cent de la població mundial viurà en zones
urbanes. Davant aquesta estimació, les ciutats han esdevingut un focus de preocupació
per grans institucions internacionals, però
també per entitats locals, com Cristianisme
i Justícia, Fundació Carta de la Pau, Fundació Joan Maragall, el Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona i la revista
Valors, organitzadores els dies 9, 16 i 23 de
novembre al Palau Macaya de Barcelona
del cicle Ciutats + humanes. Una iniciativa
pensada per reivindicar la ciutat com un
ideal on construir noves oportunitats per a
la ciutadania, conrear relacions més pròximes i facilitar un procés sostenible i equitatiu que construeixi comunitat, millori la
qualitat de vida dels ciutadans i creï barris
segurs i pròspers. En definitiva, ciutats
més humanes.
COHESIÓ

En el primer dels debats, dedicat a la cohesió, els dos convidats, Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, i Carme Trilla, presidenta
de la Fundació Habitat, van coincidir en
reivindicar polítiques predistributives
per acabar amb les diferències socials i en
potenciar una major capacitat d’apoderament de la ciutadania per reduir els problemes que dificulten la cohesió. El cate-

dràtic de Ciència Política va posar sobre
la taula algunes dades demostratives de
com els tres elements bàsics de la cohesió
–salut, autonomia i autonomia crítica- són
actualment poc equitatius a la capital catalana. Per exemple, va recordar la diferència d’esperança de vida – fins a 11 anys- que
existeix entre alguns barris de la ciutat. I
per tombar aquesta situació el professor
va apostar per canviar les polítiques redistributives aplicades fins ara per polítiques
predistributives, com l’augment del salari
mínim o garantir una educació infantil, les
quals “afavoreixen l’augment d’oportunitats i, a llarg termini, milloren la cohesió”.

“La ciutat és un ecosistema
i s’ha de concebre de forma
integrada i proporcionada”,
segons Salavdor Rueda
També, però, va advertir que malgrat
“totes aquestes dificultats són de caràcter
públic, van més enllà de les administracions” i, per tant, és necessari “augmentar la capacitat d’apoderament del ciutadà
per fer-hi front”. “El teixit social sovint és
més resistent que no el teixit administratiu i l’hem de cultivar i promoure”, va concloure. Dinàmica que va compartir Trilla,
qui va considerar insuficient la protesta
ciutadana generada davant de les desigualtats o els desnonaments: “Malgrat l’actual

la situació, aquí la lluita per un habitatge
digne és molt menor que en altres països”,
va lamentar-se.
SOSTENIBILITAT

Pel que fa al debat sobre la sostenibilitat, un dels mots més pronunciats pels dos
ponents, el geògraf Oriol Nel·lo i el director de BCNecologia, Salvador Rueda, va ser
“proporcionalitat”. “La ciutat és un ecosistema i això vol dir que s’ha de concebre de
forma integrada i tenint en compte la proporcionalitat”, va afirmar Rueda. Dit d’una
altra manera: “s’ha de buscar un model de
ciutat que contempli la barreja adequada”.
De fet, segons ells, aquesta recepta serviria
per solucionar tots els reptes actuals d’una
aglomeració urbana i que avui, segons Oriol
Nel·lo, es poden agrupar en quatre grans
temàtiques: funcionalitat, “cal trobar estratègies per saber organitzar la ciutat”; desigualtat, “necessitem aturar la segregació
urbana”; fer una aposta per la sostenibilitat, i, finalment, governabilitat, “assolir una
bona capacitat de gestió”.
Per exemplificar aquest joc necessari
de proporcionalitats, Rueda es va centrar en la mobilitat. “Avui el 85 per cent
de l’espai públic de Barcelona està gestionat per la Guardia Urbana”, va explicar. I,
com a ideòleg de les “superilles”, va defensar aquestes noves unitats urbanes com a
redistribuidores de noves funcionalitats:
“Si alliberéssim l’espai públic d’un vuitanta per cent de mobilitat aquest podria
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En el cap de...
Anne Hidalgo

Joan Salicrú

Núria Iceta (moderadora) i Oriol Nel·lo escolten Salvador Rueda durant l’acte del 16 de novembre.

ser per a drets com la cultura, el lleure,
l’intercanvi o la participació”. En definitiva, podríem ser “ciutadans a la ciutat i no
simples vianants”.
A més, la conferència també va servir
per reivindicar la ciutat com a hàbitat: “La
ciutat és una història d’èxit; la gent hi vol
venir perquè hi veu més oportunitats que
no pas al món rural”, va assegurar Nel·lo. I
el dret de tothom a poder-hi viure, malgrat
avui alguns ciutadans es queixin de la massificació. “La nostra reproducció funciona
gràcies a les onades migratòries, sense elles
avui a Catalunya seriem 2,6 milions d’habitants i no 7,5”, va recordar el professor de
la UAB. Un èxode que també va defensar
el director de BCNecologia: “El dret a l’arribada a una ciutat ha d’existir; però hem
de tenir clar que això altera les dinàmiques
anteriors”. “Si la qualitat urbana de Barcelona no s’estén i no es busca un reequilibri
farem salat”, va advertir.
IDENTITAT

Finalment, l’eix d’anàlisi del tercer debat
va ser la construcció de la identitat a l’àmbit urbà. Andreu Domingo, subdirector del
Centre d’Estudis Demogràfics, i Antònia
Hernàndez, responsable del Departament
de Ciutats Educadores de l’Ajuntament de
Barcelona, van coincidir en destacar el baix
grau de conflictivitat social de les ciutats
catalanes respecte altres localitats europees, com Londres o París, i la normalització creixent de la diversitat. “Aquí no hi

“Ens hauria de preocupar
que la societat receptora
dirigeixi el futur dels
immigrants” avisa Domingo
haurà una banlieue; els moviments socials
ajuden a fer moltes coses i l’escola també fa
una gran funció”, va explicar Hernández.
I respecte el futur, Andreu Domingo,
menys optimista que la responsable de Ciutats Educadores, va assegurar: “Les noves
generacions veuen amb més naturalitat la
diversitat, encara que de vegades usin la
identitat com un insult”. Ara bé, això no
vol dir que no s’augurin ja alguns perills.
En primer lloc, la manca d’un desig d’arrelament o sentiment de pertinença, ja que
molta emigració que passa per les ciutats
catalanes és transitòria, la qual cosa dificulta
la construcció d’una identitat comuna. “La
xenofòbia no reactiva la diferència cultural,
sinó el sentiment de pertinença. Un ciutadà
recorda a l’altre que ell ha nascut aquí i, per
tant, que té un drets”, va assegurar el sudirector del Centre d’Estudis Demogràfics. I,
per altra banda, un segon perill: la mobilitat
ascendent segmentada. “Ens hauria de preocupar que la societat receptora dirigeixi el
futur dels immigrants segons els seus estereotips. Tenim classificades les persones
segons a què poden aspirar i això és preocupant perquè també afecta els catalans”,
segons Domingo. 

Em dic Anne Hidalgo i sóc l’alcaldessa de París des de fa dos anys i
mig. Però el meu cognom delata
que no sóc una francesa de naixement, sinó d’adopció: vaig neixer
el 1959 al carrer San Marcos de
San Fernando, a Cadis. Recordo
com des de la finestra de casa podia
veure com arriben els vaixells de
fusta carregats de sal al petit moll
del Zaporito... Dos anys després,
els meus pares –Antonio Hidalgo i
María Aleu, junt amb la meva germana María– van marxar cap a
França a la recerca de millors ports
pels seus anhels... No van tenir la
nacionalitat francesa fins el 1973,
però se’n van sortir. I moltes llunes
després, jo vaig aconseguir ser la
primera alcaldessa d’una de les
millors ciutats del món.
Vivim temps de desesperança, però
que Ada Colau (una activista de la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) a Barcelona, Sadiq Khan
(una persona que ens demostra
que es pot ser perfectament demòcrata i creient musulmà) a Londres o jo mateixa siguem alcaldes
de les grans urbs europees crec que
és un motiu suficient per confiar
en l’esdevenidor. A més, l’Ada i jo
som dones, i cada cop n’hi ha més
ostentant càrrecs d’alta responsabilitat, com l’alcaldessa de Roma.
Fa molt pocs anys això era inimaginable... per això, malgrat tot, malgrat el que hem hagut de viure
a París els darrers anys, sóc optimista. També perquè crec fermament que el nou món serà de les
ciutats, més que dels estats, i més
en una Unió Europea que ha d’anar
fent caure fronteres. Els estats avui
en dia són conservadors, tenen por,
estan espantats; les ciutats són conflicte en positiu i en negatiu... però
són vives... i sí, són sexys. 
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Termòmetre de Valors

Les piulades del mes
BENJAMIN WATSON

Altaïr 
@altairviajes

“La perifèria no és una condició, és una
actitud” diu @andreumeixide
@BarcelonaPensa

Mar Bondia
@MarBondia

“Dignitat, constància i cert coratge. El que
constitueix la grandesa de la humanitat
continua sent el mateix...”-H.Arendt

Les xarxes socials fomenten a l’ombra
l’anorèxia i la bulímia
Fer apologia de trastorns alimentaris com l’anorèxia o la bulímia a internet
no és delicte. Si es busca a Google “com deixar de menjar” apareixen 84 milions de resultats. Hi ha milers de webs, sovint conduïdes per noies que pateixen
aquests trastorns, que els promouen com un estil de vida a seguir. De fet, no hi cap
llei que reguli aquesta mena de continguts, cosa que ha reclamar recentment el
Col·legi d’Advocats de Barcelona. I ara, a part de les web, aquests missatges guanyen
terreny a xarxes més incontrolables com Snapchat, Twitter, Facebook, Pinterest i
Instagram, la xarxa de moda entre els que promouen els desordres alimentaris. Més
de 4,5 milions fotos penjades en aquesta xarxa porten l’etiqueta #anorexia.

El govern colombià i les FARC
signen un segon acord de pau

Les violacions en grup es
multipliquen per tot el Brasil

El cap de les FARC, Rodrigo
Londoño, i el president de
Colòmbia, Juan Manuel Santos, han
signat per segona vegada el que serà
l’acord definitiu que posi fi a més de cinquanta anys de guerra. Aquesta vegada
el pacte no serà referendat.

Brasil calla davant les violacions.
Moltes pensen que “s’ho mereixen”, algunes tenen vergonya i altres por
de ser assassinades. Brasil va registrar
45.460 violacions el 2015, 125 per dia, i
sols el deu per cent van ser denunciades

ELDIARIO

Colau veta els uniformes
al Festival de la Infància
Aquest any al Festival de la
Infància no hi haurà cossos amb
uniforme: ni la Guàrdia Urbana, ni dels
Mossos, ni la Policia Nacional, ni la
Guàrdia Civil, ni l’Exèrcit. Això significarà
també que els nens ja no podran pujar a
un cotxe patrulla, fer classes de trànsit o
veure exhibicions canines.

Troben la noia de 16 anys
desapareguda a Barcelona
Gràcies a les xarxes socials, Martina
Alemany, la noia de 16 anys desapareguda a Barcelona, va ser localitzada 36
hores més tard a Sant Sebastià. Una ciutadana la va reconèixer. Els Mossos cada
any reben 3.553 denúncies sobre persones desaparegudes.

La Generalitat busca cent
famílies d’acollida
La Generalitat, sota l’eslògan Tu
pots ser la família que està esperant, ha posat en marxa una campanya
per trobar de cara el 2017 a cent famílies
que puguin acollir temporalment nens
de fins a sis anys d’edat que en aquest
moment viuen en centres d’acollida.

Fundació Carulla
@FundacioCarulla

“Joaquim Coello: “vetllar per la llengua,
valors i cultura catalanes justifica la
nostra existència en un món global”

Laura Huerga
@Idealibros

“A veure si comencem a entendre la
importància de la poesia i prenem una
postura defensiva, d’allò que és nostre,
de tots”

Valors comparats

27%

dels ciutadans de la UE justifica l’abús
sexual si la dona ha begut massa o ha pres
drogues, si ha convidat al seu acompanyant
a casa, va vestida amb roba “suggerent” o no
ha oposat resistència física.

96%

dels europeus afirma que la violència
domèstica és inacceptable en qualsevol
cas i un 22 per cent confessa que ha patit
agressions físiques o sexuals a la llar per
part de la seva parella.
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Steve Bartman,
l’home invisible
Un aficionat dels Chicago Cubs va ser culpabilitzat d’una
derrota de l’equip i va haver de marxar del camp escortat
pels cossos de seguretat. No se l’ha tornat a veure.
Ramon Radó

La història comença fa més de setanta
anys, quan Steve Bartman encara no
havia ni nascut. La llegenda, a hores
d’ara prou coneguda, diu que el 1945,
Billy Sianis, propietari d’una taverna
de Chicago va anar a veure un partit
de l’equip de beisbol local, els Cubs,
acompanyat de la seva cabra. Com que
l’animal feia pudor, no el van deixar
entrar a l’estadi. Quan se n’anava, enfurismat, va etzibar: “Els Cubs no guanyaran mai més!”.
En aquell moment, els Cubs estaven jugant les sèries mundials (nom
de la final de la lliga de beisbol dels
Estats Units) i, després de les paraules
de Sianis, efectivament, no les van guanyar. De fet, l’última victòria de l’equip
havia estat el 1908. I, després de l’anomenada “maledicció de la cabra”, van
continuar sense guanyar.
El 2003, els de Chicago continuaven sense guanyar cap campionat i
la llegenda de Sianis i la cabra s’havia
anat fent més i més gran. Però, aleshores, l’equip estava a una victòria d’arri-

bar a la gran final i el partit contra els Florida Marlins no podia anar millor: 3 a 0 i
la final a tocar. A l’estadi, hi havia Steve
Bartman, un jove de 26 anys seguidor dels
Cubs de tota la vida.
En ple camí cap a les sèries mundials,
els Marlins colpegen una pilota alta, que
vola cap a la graderia. Un aficionat s’aixeca del seu seient per intentar agafar la
pilota, un fet molt habitual en el beisbol.
Al mateix temps, un jugador dels Cubs
també vol agafar-la, cosa eliminaria el
batedor rival. L’aficionat molesta el jugador, els Marlins poden continuar batejant i, contra tot pronòstic, comencen a
remuntar. Mentre els visitants anoten un
punt rere un altre, la càmera enfoca constantment el noi que ha protagonitzat la
jugada. Gorra de l’equip, ulleres, auriculars, jersei blau marí i buff al coll.
Ja hi havia un culpable de la derrota
i no era cap jugador ni l’entrenador: era
el noi de la gorra. La televisió continuava
enfocant-lo mentre la gent l’insultava i li
llançaven vasos de coca-cola. Els cossos
de seguretat van haver d’ajudar-lo a sortir
del camp. L’endemà, la premsa ja identificava el ‘culpable’: es deia Steve Bartman.
Al següent partit, els Cubs van quedar eli-

GoFundMe

No va tornar a l’estadi,
va marxar de Chicago i
va desaparèixer. Avui,
ningú no sap on para
minats. Bartman va rebre amenaces de
mort i li van oferir entrar en un programa de testimonis protegits. No va
tornar a l’estadi, va marxar de Chicago
i va desaparèixer. A hores d’ara, tretze
anys més tard, ningú no sap on para. Es
va esfumar. Finalment, després de 108
anys, el 2 d’octubre els Cubs van guanyar les sèries mundials. En algun lloc
lluny de Chicago, Steve Bartman devia
somriure. O potser, senzillament, va
respirar alleujat. 
Ramon Radó és periodista / @ramon_rado

El valor de la paraula

“Atrinxerats
darrere de murs,
ens sentirem sols”
Antoine Leiris, periodista
El Mundo, 7 de setembre de 2016

Redacció

El 13 de novembre de 2015 el periodista
Antoine Leiris va perdre la seva dona assassinada a la sala Bataclan de París en mans
d’Estat Islàmic. L’endemà de la tragèdia,
una carta que va escriure dirigida als terroristes va donar la volta al món: “No us faré
el regal d’odiar-vos. Només som dos, el meu
fill i jo, però som més forts que tots els exèrcits del món”. Un any després, ha tornat a
ser punyent, aquest cop contra el seus compatriotes, dels qual diu estar-ne decebut

perquè no reaccionen: “Crec que cal buscar
a la societat civil vincles, impulsar accions
sense passar per l’intermediari de la política.
Tenim la necessitat visceral de viure junts;
sino atrinxerats darrere de murs i filats d’inseguretat ens sentirem molt sols”. I, davant
el terrorisme, diu: “Tenim el deure de lluitar
contra aquests instints amb la intel·ligència,
amb la reflexió, amb la raó. Tinc la impressió
que ara la reflexió ja no és sexi, que preferim
dues persones que s’esbatussen a dues persones que reflexionen juntes per anar més lluny.
Això és un esforç, però ens permet viure una
vida més serena”, ha defensat. 
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La màquina d’escriure

El país dividit de Trump
Joan Safont

Com tots els presidents electes, Donald
Trump va assegurar la mateixa nit electoral en què es va imposar a Hillary Rodham
Clinton: “És hora d’unir-nos com un sol
poble: seré el president de tots els americans”. Paraules de concòrdia després
d’una duríssima campanya electoral, de
les més brutes i esqueixades que es recorden. Donald Trump ha anat fent forat,
des d’una nominació republicana on com
excèntric outsider va aconseguir descavalcar els noms més assenyalats del vell
partit republicà, fins a la victòria després
d’una campanya pràcticament contra tots
i tothom, gràcies a la divisió profunda que
pateixen els Estats Units. La seva ha estat
una campanya de falca en la bretxa de
l’enfrontament social, polític, racial que
pateix una societat americana amb una
gran por davant els desafiaments del futur
i una considerable desconfiança davant tot
aquelles certeses que, fins llavors, havien
dominat i que avui semblen en crisi.
“Només hem de tenir por de la por”,
assegurava als americans un altre president de signe ben diferent, Franklin
Delano Roosvelt. Avui, la por s’estén en
àmplies capes de la societat americana. Por
a perdre una idea d’americanitat, una identitat basada en els orígens europeus i la reli-

En quin món vivim

Desigualtat
Francesc Raventós

Cada any la revista americana Forbes,
publica el nom de les persones més riques
del món. En el cas d’Espanya, l`home més
ric, és Amancio Ortega, fundador de la
companyia Inditex, i de la cadena Zara.
Amancio Ortega, en el darrer any, només
d’aquesta companyia, ha ingressat de dividend, 1.109 milions d’euros. No és una
qüestió personal, però evidencia que el sistema econòmic actual no és just, quan hi ha
tanta gent que té dificultats per arribar a
final de mes.

hafteh7

El pensament de Trump està
per fer: com a populista, ara
ofereix solucions fàcils a
problemes complexos
gió protestant; por davant l’emergència
de noves potències que releguin els Estats
Units del seu paper de primera potència
hegemònica; por davant la precarització de
la vida i la pèrdua de feina fruit de la globalització; por davant la inseguretat d’un món
complex i en guerra; por davant la incertesa davant el futur incert. La fatxenderia
i els improperis han centrat bona part del
seguiment de campanya que els mitjans de
comunicació han fet de Trump, però la seva
connexió amb el votant esporuguit, a qui ha
promès certesa, fermesa i seguretat ha estat

L’ONG Oxfamn ens recordava fa poc,
que en el món, les 500 persones més
riques tenen la mateixa riquesa que els
3.500 milions de persones més pobres.
Com és possible que la societat pugui funcionar sense esclatar? L’editor i escriptor Gonzalo Ponton, acaba de publicar
un llibre sobre la desigualtat. Les seves
reflexions són contundents. Ens diu que
tots naixem iguals; que la desigualtat no
és genètica; què són les decisions polítiques les que la creen. I, es pregunta, si el
codi penal tipifica com a delicte d’odi, el
racisme i la discriminació en funció de la
religió o del sexe, per què no tipifica com a
delicte una desigualtat tan fora de lloc? La
resposta és clara; als poderosos ja els va bé
la situació actual i oferiran tota classe de
resistència per evitar que canviï. Per cor-

més gran que la seva imatge caricaturitzada.
Alhora Trump ha sabut vehicular la desconfiança cap a les velles receptes, tant al
Partit Republicà –que es va anar desvinculant del seu teòric candidat– com del Partit
Demòcrata, les elits econòmiques i financeres, la premsa, la intel·lectualitat liberal i
la seva superioritat moral, la diversitat i la
diplomàcia, etc. Un president controvertit
com George W. Bush tenia un corpus doctrinal al darrera, el pensament neoconservador, i Barack Obama era la definició del
liberalisme nord-americà. Amb un programa que, com a bon populista, ofereix
solucions fàcils a problemes complexos, el
pensament de Trump encara està per fer.
L’escenari post 8 de novembre ens
mostra que, al costat dels milions de nordamericans que l’han votat, hi ha una altra
xifra considerable per als quals el president Donald Trump representa el pitjor
dels món possibles. Com dèiem, la campanya ha tensionat fins a l’excés aquestes
dues formes de viure el fet de ser americans. De quina manera aconseguirà durant
la seva presidència el seu objectiu d’unir,
de nou, els nord-americans? Més enllà
del judici que ens mereixi, aquesta hauria
de ser la principal preocupació del nou
Comandant en Cap que ha promès fer
gran, de nou, Amèrica. 
Joan Safont és advocat i periodista /
@joansafont

regir la desigualtat Gonzalo Ponton, veu
l’educació com la gran eina que permet
transformar, en part, la situa-ció actual.
Opina que el sistema educatiu hauria de
ser un sistema únic, igualitari, públic i gratuït. L’existència d’escoles privades faciliten la reproducció de la desigualtat.
I jo hi afegiria, si a més, d’una bona educació, garantíssim una sanitat pública de
qualitat, uns salaris i unes pensions dignes i
un sistema fiscal realment progressiu, aviat
s’acabaria la desigualtat tan escandalosa.
Quant els polítics mantenen el sistema econòmic actual, confirmen que ja els hi van
bé aquestes polítiques, o que són impotents
per canviar-les. En qualsevol cas, les polítiques que s’adopten fan que la desigualtat
vagi creixent, cosa totalment intolerable. 
Francesc Raventós és economista / @raventosf

Passant revista

Valors

Retorn al passat

Des de la talaia

Ramon Llull, aquest
gran desconegut

El sospitós
rebuig a
Trump

Sònia Casas

L’any Llull arriba a la seva fi. Les dades oficials parlen de 300 actes i prop de 45 títols
publicats. La docuficció Jo Ramon que va
emetre TV3 la nit de l’11 de setembre va ser
líder d’audiència i el programa 1món.cat de
La Xarxa va desplaçar el seu equip a Mallorca
per dedicar a aquest savi medieval dos programes. El CCCB també ha programat una
àmplia exposició i Manel Barceló va fer la
seva pròpia interpretació lul·liana a París. I
malgrat tot, Ramon Llull continua sent un
gran desconegut. Per què? Per Joan Santanach, comissari de l’Any Llull, “el problema
de Llull és que mai no ha tingut un Estat al
darrere que el defensés”. “Si fos alemany o
anglès seria tan conegut com Sant Tomàs
d’Aquino o Goethe”, em va dir en una entrevista. És cert. Llull està a l’alçada d’aquests
personatges. No en va, és l’autor en català
que cada any genera més bibliografia.
Malgrat tot, els catalans ens entestem a
rebaixar-lo a la categoria d’escriptor quan,
en realitat, va ser un filòsof revolucionari
de gran influència a l’Europa del Trecento.
El problema és que no l’entenem i no l’entenem perquè allò que se’ns diu d’ell o és massa
simplista o és massa complex i completament
inaccessible per a un no especialista. I això ha
passat també durant aquest Any Llull.
Certament, no és fàcil explicar el pensament del beat –allò que ell anomenava “Art”
i que és d’allò que tracten tots els textos que
va escriure, fins i tot les novel·les–. Sempre es
diu que el que ell volia amb aquest “Art” és
“convertir els infidels”, cosa que a dia d’avui
no contribueix a fer-lo precisament massa
simpàtic. Hi ha diverses coses a tenir en
compte. La primera: quan Llull parla de convertir infidels cal entendre que ell s’expressa
en un llenguatge del segle XIII. Els estudiosos actuals sostenen que el beat no pretenia convertir ningú al cristianisme sinó acostar tothom a la Veritat, aquesta Veritat que
li va ser revelada per la divinitat. Vet aquí el
segon punt a tenir en compte. Avui en dia, les
revelacions divines les considerem més pròpies d’un boig que d’un místic. Però cal saber
que ell no pertanyia ni a l’àmbit acadèmic ni

eclesiàstic i que, per tant, parlar d’un missatge revelat era una de les poques maneres
d’aconseguir ser escoltat i copsar l’atenció de
les elits cultes medievals, la majoria monjos.
Finalment, hi ha la pròpia complexitat de
l’”Art”. A grans trets, es pot dir que es tracta
d’un sistema combinatori amb vocació de
llenguatge universal que pretenia explicar
tots els sabers del món: medicina, botànica,
astronomia, teologia, política...
El punt de partida d’aquest sistema combinatori eren unes afirmacions basades en
els trets comuns que tenien les tres religions
monoteistes. Una frase central del seu pensament diu que “sense diferència, no hi ha
concordança”. Per tant, Llull no creia que
FUNDACIÓ CARULLA

Una frase central del
seu pensament diu que
“sense diferència, no hi ha
concordança”
les religions jueva i musulmana haguessin de
desaparèixer sinó tot el contrari. El beat considerava que cada religió havia de mantenir
la seva singularitat i a partir d’aquí trobar els
punts en comú per acostar-nos al veritable
món espiritual. És d’això de què parla Llull i
penso que si en aquest Any Llull s’hagués fet
un veritable esforç per explicar això potser la
gent hauria vist de forma més propera el personatge i se l’hauria fet més seu en adonar-se
de la modernitat i radicalitat d’un missatge
que va ser formulat al segle XIII. Perquè no
ens enganyem: el que ell va proposar fa setcents anys continua plenament vigent i a l’espera que ho apliquem. Però, malauradament,
seguim sense entendre-ho i sense saber-ho
transmetre. 
Sònia Casas és periodista / @sonia_casas
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Miguel Guillén

L’endemà de les recents eleccions presidencials als Estats Units molts ens vam
sorprendre de la victòria de Donald
Trump, malgrat que de cop i volta van
sorgir nombrosos comentaristes, tertulians i opinadors que deien que a ells no
els havia agafat per sorpresa, que “ells ja
ho havien dit”. La realitat, però, és que
abans de les eleccions no eren gaires els
qui donaven un duro per la victòria del
controvertit empresari de Nova York,
ara ja president electe. Més aviat eren
pocs els analistes seriosos que dubtaven
de la victòria de Clinton. A casa nostra,
la victòria de Trump ha suscitat principalment rebuig, per les seves formes
excèntriques i els seus comentaris masclistes i xenòfobs, entre d’altres coses.
Tinc la sensació que potser ens agafa
una mica lluny allò que passa a Estats
Units i que potser no coneixem massa
bé com funciona aquella societat, malgrat que en les darreres setmanes hagin
proliferat els experts en política i cultura nord-americana.
Però el que realment m’ha sorprès
d’aquesta ressaca electoral ha estat la
gran quantitat de reaccions que ha suscitat a les xarxes per part de molta gent
anònima, pràcticament tothom mostrant públicament la seva contrarietat
per la victòria de Trump. I m’ha sorprès
perquè moltes d’aquestes persones són
les mateixes que asseguren no creure en
la política, perquè “tots els polítics són
iguals i tant és qui guanyi”. Si això fos
així, per què troben poc menys que apocalíptica la victòria d’aquest personatge?
Menció a part em mereix aquest comentari d’Artur Mas: “Semblava impossible que guanyés i ha guanyat. Allò que
semblava gairebé impossible esdevé
possible. Apliquem-nos-ho des d’una
òptica catalana”. No tot s’hi val per
guanyar adeptes a la causa, molt menys
acudir a Trump com a referent polític i
fins i tot humà. 
M.G. és llicenciat en Ciències Polítiques
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Gran angular

Contravalors

Govern en minoria,
però fort

Haití,
l’absència i el
silenci de Déu

Francesc Amat

Per fi, després de tants mesos, s’ha constituït un nou govern a Espanya després
d’un complicat i tortuós procés de negociació. Serà un govern en minoria per part
del Partit Popular amb suports externs per
part d’altres partits. A diferència de la passada legislatura, quan el PP tenia majoria
absoluta, aquesta vegada el PP governarà
en minoria. És per això que hi ha qui s’ha
afanyat a reivindicar la dinàmica parlamentària per argumentar que el govern del
PP serà necessàriament un govern feble.
Tot i això, tot fa preveure que el govern
en minoria del PP no serà un govern fràgil
sinó tot el contrari, que serà un govern
fort. Primer per una raó purament institucional: a les democràcies parlamentàries és el govern és qui marca l’agenda i
els temps polítics. Dit d’una altra manera,
és l’executiu (i no el Parlament) l’encarregat d’iniciar bona part de l’activitat parlamentària. Això fa que el Parlament disposi
d’alguns mecanismes per marcar l’agenda
política però a la pràctica el govern encara
en té més.
En segon lloc per una raó de conjuntura, i és que passat un any des de juny
del 2016, el PP podrà amenaçar sempre
que vulgui amb avançar de nou les eleccions. Donada la fragmentació de l’esquerra i la situació tan delicada del PSOE,
aquesta possibilitat beneficiarà el PP. En
termes aplicats vol dir que el PP podrà
fer de qualsevol llei una “qüestió de confiança”, sigui invocant-la formalment o
senzillament amb una declaració tipus “si
l’oposició no em dóna suport a aquesta
llei, aleshores no podem tirar endavant
el govern en condicions i per tant convocaré eleccions”. Això a la pràctica vol dir
que d’aquí un any el govern tindrà més
poder de negociació respecte el Parlament
que no pas ara. De manera que si Ciutadans o algun altre partit vol passar algunes reformes ho hauria de fer ara, durant
el primer any de la legislatura. Sabem que
les qüestions de confiança, si són utilitzades hàbilment, són instruments que acos-

tumen a beneficiar els partits de govern.
De manera que el PP podrà amenaçar en
prémer el botó nuclear i convocar eleccions quan ho consideri convenient.
Per altra part, és cert que el PSOE
podria proposar un vot de censura crític
amb el govern del PP. El vot de censura a
Espanya, però, és necessari que sigui de
caràcter constructiu; un candidat alternatiu
hauria de ser presentat i votat al Parlament.
Això necessitaria que el PSOE hagués definit i consolidat un nou lideratge que ara
mateix no té. Donada la fragmentació de
l’esquerra sembla difícil que això acabi passant. De fet, no només el PSOE no té prou
CONGRÉS DELS DIPUTATS

D’aquí un any el govern
tindrà més poder de
negociació respecte el
Parlament que no pas ara
lideratge sinó que el nou candidat difícilment estarà disposat a articular una majoria que necessitaria Podemos i els independentistes catalans –exactament la mateixa
situació que durant el procés de negociació
per la formació de govern–. De manera que
la necessitat d’articular un vot de censura
constructiu no és que beneficiï directament
el PP, però sí que a la pràctica el protegeix.
En resum, doncs, és que el govern encara
que sigui en minoria relativa continua sent
l’agenda-setter. A més, el PP manté també la
capacitat per prémer el botó nuclear (convocar eleccions) en qualsevol moment. I els
mecanismes de control parlamentari previstos (votacions en qüestions de confiança
i vots de censura constructius), és probable
que reforcin el govern en minoria del PP. 
F. A. és doctor en Ciència Política / @cescamat

Xavier Manté

A Haití, a l’any 2010, es va patir un fort
terratrèmol en el qual van morir més de
dues-centes mil persones. Encara no s’havien refet de la tragèdia quan un huracà es
va acarnissar amb el país matant a centenars de persones. A més de l’horror de les
imatges i de la solidaritat amb què ho van
patir els cristians, creients i desconcertats, sentíem amb silenci com se’ns partia
el cor tot dient en el nostre interior: “Déu,
on eres amb el teu poder i la teva compassió que no vas voler evitar aquestes desgràcies dels més pobres d’Amèrica? O no
ets bo o no ets poderós”.
Pel no creient, no existeix aquest
esquinçament interior que nosaltres ens
causa aquesta no presència, aquesta no
intervenció de Déu, per impedir el mal
causat per la naturalesa a pobres innocents. Aquesta és la cruel tragèdia del creient. No hi ha resposta cristianament raonable després de segles d’imaginar a Déu
com un déu omnipresent i omnipotent
que pot satisfer tots els nostres desitjos
intervenint en la vida quotidiana. Cada
vegada som més els creients que veiem
aquesta existència del mal com un misteri i des de la nostra creença cridem com
Jesús a Getsemaní “Déu meu, perquè ens
has abandonat?” i Déu no ens respon com
no li respon a Jesús, però en els últims
moments de la seva vida, encara murmura “Pare, en les teves mans entrego el
meu esperit”. I Déu el ressuscita a la vida
plena. La nostra queixa i el nostre retret
no és airat contra la seva absència i el seu
silenci sinó, des de la humilitat, és una
petició confiada i segura d’ajut per saber
practicar la solidaritat amb aquells que
pateixen la desgràcia i per dominar la tècnica que ens ha de permetre disminuir i
eliminar els mals de la natura no dominada i dels dolents inhumans. Perquè Déu
no actua directament en el món: només
ho fa amb la boca i les accions dels homes
creats lliures per portar aquest món cap a
la Plenitud Total on no existirà el mal. 
Xavier Manté és enginyer
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Valors

Generem solucions

Amb dorsal

Guirigall sobre la
participació

Juga a
futbol com
una noia

Xavier Serra

Sovint ens trobem a llocs on hi ha molta
confusió: potser ens podem imaginar el
vestíbul de l’Estació de Sants, a Barcelona;
els mercats o les Fires de ciutats grans o
petites quan s’hi aplega més gent de la que
hi cabria; manifestacions i concentracions
cíviques o esportives massives, etc. En fi,
tots sabem que –com defineix el DIEC–
guirigall és una “confusió de molts que
parlen alhora”. Asserenem-nos: pensem en
“generar solucions” per a millorar l’educació per a la participació del jovent.
Sabem que, en general, les noves generacions són bons vailets i vailetes: sovint
fan voluntariat amb avis, o recullen queviures pel Banc dels Aliments i fins i tot
ajuden a causes ben nobles. I tant que sí!
Però, no han notat que sovint defugen la
participació en reunions, debats i institucions de caire polític o cívic? El passat
13 de novembre m’ho deien a Montjuïc i
fa un parell de dies a l’Institut, en relació
a les properes eleccions al consell escolar. N’hi ha que sí, que hi participen, però
molts altres miren i, desencisats, venen a
dir: ja us ho fareu!
La democràcia és una eina de decisió,
procedimental, però també una manifestació de respecte per l’assumpció de responsabilitats i envers les minories. Explicant
“Educació eticocívica” –ara “Cultura i
valors ètics”– a Secundària, m’he trobat
unitats didàctiques molt ben escrites, que
després jo explico el millor que sé: els
valors democràtics, el respecte dels altres,
el diàleg, la recerca del bé comú... i això
als alumnes els encanta! Però de la teoria
als fets, passar a què intervinguin seriosament, ben poc. Potser n’hi ha algun que es
llença i, fins i tot, de vegades arriba a passar-se de frenada (cremar un contenidor
o insultar a les xarxes no posa remei a cap
problema).
Ni Soló, ni Clístenes, ni Pèricles ni els
altres grecs que van encunyar el concepte
“democràcia”; ni tampoc els moderns com
Locke, Montesquieu o Rousseau, van lluitar ni parlar debades. Des del segle V a.C

a Grècia i fins a finals del XVIII, durant la
major part de la història, els espais públics
s’han gestionat autoritàriament, tirànicament. La gestió participativa de la comunitat –per sobre de la família o els veïns–
ha estat l’excepció.
La democràcia, ben plantejada, pot
protegir drets bàsics, afavorir sinergies i
construir una ciutat millor. Pierre Rosanvallon proposa l’anàlisi de tres dificultats
de les nostres democràcies: la representació, l’expressió i la continuïtat. Per la
primera, cal resoldre com sentir-nos ben
representats, forjar noves eines per conèixer-nos, evitant la desconnexió “delegat /

GERALT

No ho deixem tot als
experts i a les elits.
Convé ajudar a deliberar
i no limitar-se a votar
vida real”. No ho deixem tot als experts i
a les elits. Per al segon, necessitem superar les antigues “peticions” i les “manifestacions” estil segle XX: convé ajudar a
deliberar i no limitar-se a votar. I en tercer
lloc, la continuïtat, un seguiment de l’acció dels qui manen. La tecnologia – i iniciatives com l’entitat Transparency International o Anticor – ens hi ajudarà.
En un món multicultural, divers i canviant, una democràcia intel·ligent ens fa
falta. Hem de superar dicotomies excloents: (a) “experts / gent normal”; (b)
“minoria activa / majoria silenciosa”; i (c)
“xarxes i Internet / partits instituïts”.
I això és possible i engrescador, començant ja al nivell escolar i al de la democràcia local. 

Xavier Serra és professor de Filosofia / @xserra
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Manel Bosch

En el sempre interessant debat sobre
política i esport o, més ben dit, si existeix
i cal una separació entre ambdós àmbits,
n’hi ha un altre de no menys important.
Hi ha una relació entre l’esport i la transmissió de valors? I, si és així, com funciona i com es pot utilitzar?
L’esport és sovint un mirall de cada
societat on es practica. Per tant pot
viure’s de moltes formes. Fins aquí
res d’estrany. No és menys cert que, al
mateix temps, de vegades els estadis
poden esdevenir reductes d’actituds
i postulats que, en general, se suposaven superats. Exemples? Homofòbia,
racisme, xenofòbia, intolerància religiosa o, fins i tot, sexisme.
Aquest darrer concepte, el de la
discriminació per motiu de gènere,
ha aixecat polseguera recentment per
uns fets resolts d’una manera curiosa
(i dràstica). Els protagonistes són dos
futbolistes professionals de l’Sparta
de Praga. Els seus noms són Tomas
Koubek i Lukas Vacha i el mes passat
van dir a una àrbitre que “les dones han
de ser a la cuina i no en un partit d’homes”.
Els fets van passar durant un partit
oficial i van constar a l’acta. En fer-se
públic l’equip de Vacha i Koubek no
va dubtar en prendre una decisió sorprenent: enviar els jugadors a entrenar-se amb l’equip femení del mateix
Sparta. El director general de l’entitat va argumentar que així “aprendran que les dones també són valuoses
fora de la cuina”. L’escarni dels jugadors ha evidenciat que es pot revertir una situació originalment dolenta.
L’esport no es pot separar de les societats on es disputa, tampoc de la política, però pot ser un potent vehicle de
reflexió col·lectiva. En un món globalitzat la importància d’aquest fet no pot
passar desapercebut. Koubek i Vacha
ho saben-ara- prou bé. 

Manel Bosch és periodista
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Cartes creuades

Fer visibles
els intangibles
De: Jordi Cussó
Per: Cinto Amat
CC: 	Revista Valors
Assumpte: Reconciliació
data: 22 de novembre de 2016

Benvolgut Cinto,
A la teva darrera carta em parles de reconciliació i que potser ha arribat el moment
que l’Estat es constitueixi de nou en el
“tercer Fundador”, i que ajudi des del dret
i la justícia en aquest procés. La reconciliació és el restabliment de la concòrdia i
l’amistat entre dues o més parts enemistades. L’Eduard Vinyamata la descriu com
un procés en el qual les parts involucrades en un conflicte inicien una relació que
els porta a una comunicació amb reconeixement i sentin les bases per a un pacte
tàctic, espontani i voluntari d’amistat.
Com es deia al Congrés Edificar la Pau al
segle XXI organitzat per la Fundació Carta
de la Pau, “La reconciliació és una obra
d’art, la resultant d’un procés molt complex on intervenen dos actors: les víctimes
i els victimaris. És un procés molt fràgil,
molt complex que presenta moltes arestes i incerteses, que requereix de la voluntat dels actors principals, malgrat que pot
contribuir-hi la intervenció dels mediadors o agents de pacificació”. Moltes vegades el victimari no sap reconèixer el mal
que ha provocat, d’altres la víctima no pot
acceptar allò que li han fet. Però el que és

segur és que nosaltres, els qui no hem patit
el conflicte, no podem jutjar de manera
superficial aquests processos”.
Mentre escric tinc a la retina les darreres
imatges vistes d’Alep i penso quants processos de reconciliació s’hauran de tornar a fer.
Noves víctimes i victimaris, persones ferides,
no només en el cos, sinó en els records, que
s’enemistaran per generacions. I el més greu,
acabada la guerra, quantes actituds heroiques caldrà demanar a homes i dones que
només volien viure en pau? Ho han perdut
tot i ara els toca ser herois, obrir-se a perdonar, refer el teixit social, recobrar les relacions... perquè la vida pugui seguir. Els que han
viscut tanta violència gratuïta desitgen viure
en pau. Però acabada la barbàrie sempre ens
queda la mateixa inquietud: Qui donarà
veu a aquesta heroïcitat? Qui farà visible el
perdó i tanta generositat? Qui farà visibles els
intangibles que construeixen la pau? Trump
seguirà tenint molta audiència, però aquests
homes i dones restaran silenciats.
A més vivim a unes societats accidentals que diuen que creuen en la pau, però
venem les armes que després produiran mort
i destrucció. Volem la pau, però per què no
estem disposats a canviar les nostres categories i valors, els nostres models econòmics i
socials? A vegades sembla que estem més preocupats pels nostres animals de companyia
que pels milers de refugiats que fugen de la
guerra. Però quina mena de pau proposem?
Penso, Cinto, que hauríem de donar més veu
i imatge a aquesta indiferència, a veure si això
ens desperta les consciències i ens provoca
una vergonya que ens porti a mobilitzar-nos i
exigir solucions reals als problemes del món.
I com diu el nostre amic Gregori Luri: la
credibilitat amb què es fan les coses és un plus
per a aquells que vulguin ensenyar. Ens afirmen aquelles coses en què creiem. Les persones, especialment els nens, sempre respecten les creences i conviccions que creuen que

tenim, no les que nosaltres diem que tenim. I
respecten poc els que creuen que no tenen
conviccions. Per més conviccions i valors
que diguem que són de la cultura europea, la
gent que pateix les injustícies d’aquest món,
el que percep són els nostres interessos i la
nostra indiferència, i això treu qualsevol credibilitat a les nostres propostes.
Si realment volem recuperar la credibilitat, els ciutadans hem d’estar convençuts que
l’opció que se’ns presenta no és la de “guerra
o pau”, sinó la de guerra o la transformació

Sembla que estem més
preocupats pels nostres
animals de companyia que
pels refugiats
Tot el que podem fer
nosaltres és menys heroic
que demanar a les víctimes
processos de reconciliació
profunda de certes formes de vida malgastadores i irresponsables; guerra o un esforç
permanent per aconseguir que les categories
i els valors siguin uns altres; guerra o treballar
seriosament perquè les estructures de la vida
nacional i internacional no siguin injustes i
creadores de més desigualtats... Si volem que
el món sigui més habitable, haurem d’aprendre a viure d’una altra manera i això no sorgeix espontàniament, cal dedicar-hi reflexió,
voluntat i molts recursos educatius.
Cinto, tot això que podem fer nosaltres,
és menys heroic que demanar reconciliació
a les víctimes, però si són capaces de fer-ho,
molts més nosaltres hauríem de canviar unes
actituds que són a l’arrel d’un patiment moral
que és perfectament evitable. Fins aviat. 
Jordi Cussó és capellà i economista

Passant revista

Valors

De: Cinto Amat
Per: Jordi Cussó
CC: 	Revista Valors
Assumpte: Reconciliació
data: 26 de novembre de 2016

Benvolgut Jordi,
La teva carta em remet al testimoni de dues
persones que han passat a la història justament pel seu decidit compromís a favor de
la reconciliació i per la reflexió que ens han
transmès sobre les circumstàncies que van
marcar la seva existència, de marginació i
persecució, amb la voluntat de marcar pautes
de comportament per a les generacions futures. Dues personalitats que bé podem dir que
fan visibles els intangibles que construeixen
la pau, perquè de la lectura del que van fer
i del que ens van deixar escrit es pot treure
una lluminosa lliçó sobre el nostre present, de
manera que el seu passat continua sent profitós. Són Nelson Mandela i Walter Benjamin.
Algú ha dit que Nelson Mandela ha
sigut un miracle per a la humanitat. Miracle o no, la seva figura presenta una coherència molt notable des del punt de vista
dels objectius que el van definir com a
home polític. Si es comparen els trets fonamentals de la seva biografia política durant
la seva militància activa en el Congrés
Nacional Africà, de lluita contra l’apartheid, per la que va ser empresonat durant
quasi trenta anys, fins al febrer de 1990,
amb les accions de govern empreses després de ser elegit president, el 26 d’abril
de 1994, es veu clarament que Mandela va
protagonitzar una lluita personal per establir el que entenia que havia de ser la política de reconciliació a Sudàfrica, abans i
després de ser condemnat a cadena perpètua el 1964. I això malgrat les polítiques
socialment desastroses que han seguit els
seus successors al front del Congrés Nacional Africà. En el discurs que va pronunciar el 20 d’abril de 1964 davant el Tribunal Suprem de Pretòria exposava amb
claredat emotiva i gran força de convicció,
el sentit de la seva lluita contra l’apartheid.
Justificava nítidament en aquest discurs,
en molts aspectes comparable al dircurs

de Luther King del 28 d’agost de 1963, els
motius de la veritat de la seva lluita.
La seva política no va canviar quan va
accedir a la presidència de la República
amb l’aclaparadora majoria negra que li va
donar suport. Així ho confirma el monument legal que constitueix la Llei de Promoció de la unitat nacional i de la reconciliació que va signar el 1995. D’aquesta
llei va néixer la Comissió de la Veritat i
de la Reconciliació, que va desenvolupar
fins maig de 2001 una notabilíssima tasca
de recerca de la veritat dels fets durant
l’apartheid, d’atorgament d’amnistia a
autors de crims polítics durant aquest període (limitada a 650 casos dels 6.500 candidats que la pretenien i sense perjudici
de les accions judicials per als altres casos)
i d’adopció de mesures de rehabilitació de
les víctimes. El treball d’aquesta Comissió
va significar una reconciliació en acte de
les comunitats de diferent color, d’una profunda densitat política i humana.
En el concepte de la història de W. Bejamin hi ha un fons que captiva i que depassa
els paràmetres del materialisme històric de
la filosofia marxista en la que s’inscriu. W.
Benjamin va quedar visualment subjugat
per una pintura de P. Klee, Angelus Novus,

Només la humanitat
redimida, alliberada,
haurà fet completament
seu el passat
Mandela presenta una
coherència molt notable des
del punt de vista
dels objectius
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que descriu amb aquests termes en les seves
Tesis sobre la filosofia de la història: “Representa un àngel que apareix com si estigués
a punt d’allunyar-se d’alguna cosa que el té
esbalaït. Té els ulls i la boca molt oberts i les
ales esteses. Aquest haurà de ser l’aspecte
de l’àngel de la història. Gira el rostre vers
el passat. On nosaltres veiem una sèrie de
dades ell hi veu una catàstrofe que aplega
incansablement ruïna sobre ruïna, amuntegades als seus peus. Voldria parar-se, desvetllar els morts i recomposar les restes,
però des del paradís bufa un vent tan fort
que s’ha enredat a les seves ales i no les hi
deixa tancar. Aquest huracà l’empeny irremissiblement cap al futur, al qual dóna l’esquena, mentre les piles de ruïnes creixen
fins al cel. Aquest huracà és el que anomenem progrés”.
Existeix, diu Benjamin, una cita secreta
entre les generacions que van ser i la nostra.
Des del nostre present hem d’anar al rescat
del passat per portar-lo a compliment. Les
nostres expectatives (la nostra feble força
messiànica del present) no estan desvinculades dels drets de les generacions passades. En el temps d’ara, de la veritable consciència històrica brilla com un llampec la
voluntat de redempció del temps passat
que trenca el continu buit i homogeni de la
història, partint del fet que la tradició dels
oprimits ens ensenya que la regla és “l’estat
d’excepció” en el que vivim.
El passat porta en si mateix un índex
temporal mitjançant el qual es remet a la
redempció. Només la humanitat redimida,
alliberada, haurà fet completament seu el
passat. La tradició dels oprimits ens obre
en cada temps d’ara la possibilitat d’encendre en el passat la guspira de l’esperança. 

Cinto Amat és advocat

SUCCO

Sovint el victimari no sap reconèixer el mal, altres cops la víctima no pot acceptar allò que li han fet.
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“Pot arribar a ser perillós
actuar impulsats per
les emocions, sense la
compensació de la raó?”

—Editorial

L’emoció
guanya a
la raó

S

usan Sarandon, actriu nord-americana compromesa
amb diverses causes, va assegurar unes setmanes abans
de les eleccions a la presidència dels Estats Units: “No
voto amb la vagina”. Va defensar el fet que una dona
ocupés el despatx Oval, però sobretot que ho fes la dona
adequada. “La por a Donald Trump no és motiu suficient perquè doni suport a Hillary Clinton tenint en compte el seu
historial de corrupció”, va afegir. Una afirmació com aquesta i la
conseqüent victòria contra tot pronòstic de l’empresari nord-americà han generat una pregunta: Com vota la gent? Una de les tesis
més sustentades per a la majoria d’analistes és que cada vegada les
emocions tenen un pes més gran en els resultats electorals. És a dir,
acudim a les urnes amb més adrenalina i sentiments que raonament.
La política emocional, com també es va poder detectar en el referèndum sobre el Brexit, guanya la partida.
Avui, però, les emocions no solament s’imposen a l’àmbit polític. També, per exemple, parlem de màrqueting emocional o neuromàrqueting. Es calcula que un 99 per cent de les vendes són resultat d’un impuls i no d’una decisió raonada. I les empreses aprofiten
aquesta dinàmica per intentar conquerir les emocions dels consumidors. De fet, avui moltes companyies ja no ofereixen productes,
sinó valors, desitjos, anhels, aspiracions o sensacions. I Nadal és una
bona època per comprovar aquest canvi emocional en el consum.
És evident que l’home és un ser emocional, per tant, és bo que
parlem obertament d’emocions, que l’externalització d’aquestes no
sigui considerada una debilitat, que l’educació emocional formi part
dels plans educatius de moltes escoltes del país, que el mercat estigui inundat de llibres sobre la gestió de les emocions... Però també
cal desgranar conceptes. Per exemple, no podem confondre emoció
amb sentiment. I, com que tots els extrems són dolents, també ens
hauríem de preguntar: Pot arribar a ser perillós actuar impulsats per
les emocions, sense la compensació de la raó? On ens pot conduir la
política emocional i qui se’n beneficia? Quan actuem moguts exclusivament per les emocions els ciutadans ens convertim amb marionetes? El director de La Vanguardia, Marius Carol, després de la
victòria de Trump assegurava en el seu bitlleti diari: “És necessària
una revolució de la intel·ligència abans que el planeta sigui un lloc
insuportable”. Potser aquesta és una visió excessivament catastrofista del futur, però la victòria dels impulsos conduïts per les emocions, sense certa dosi de racionalització, en aquest moment és com
a mínim perillosa. 

Valors

‘Dibuixant sobre el tema’ —Toni Batllori
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L’entrevista — Maria Coll

Antoni Gutíerrez-Rubí, assessor en comunicació

El Brexit i la victòria de Donald Trump a la presidència dels Estats Units han corraborat
que la política emocional cada vegada té més importància. En parlem amb aquest expert en
“tecnopolítica” i “política de les emocions”.

“Trump és un
clar lideratge
emocional”
SERGIO RUIZ

Monogràfic
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Ubicada al carrer del Consell de Cent, la
fàbrica Lehmann s’ha reconvertit en espai
de creativitat a l’Eixample de Barcelona.
Encara que des de fora sembla un recinte
vell i poc atractiu, la seu de la consultora de l’Antoni Gutiérrez-Rubí –sense
deixar de ser respectuosa amb el passat
dels murs que l’acullen– desprèn en el seu
interior un aire blanc i fresc de modernitat. Ens hi trobem un divendres al vespre,
quan ningú encara no s’acaba de creure
que Donald Trump serà a partir de gener
el nou president dels Estats Units, per
comentar la relació cada cop més estreta
entre política i emocions.
Acudim a les urnes cada vegada amb més
emocions i sentiments o amb més raons i
ideologia?
Primer cal dir que avui, les dades, els fets,
les evidències, contrastades com a veritats... no són capaces de combatre els perjudicis i els apriorismes dels ciutadans.
Com a mecanisme de defensa i d’autoafirmació les persones tenim instal·lades
unes idees molt consolidades. A la societat
actual, el dubte, que tant de predicament
ha tingut en la història del pensament, és
vist com una debilitat, com un problema.
La gent no conviu bé amb els dubtes, se
sent més segura amb les certeses. I, en
molts casos, les certeses s’instal·len de
forma molt rocosa, com un perjudici.
Som inalterables.
Quan tenim una certesa, una forma d’entendre la vida o d’entendre el Bé i el Mal
molt fixada i ens arriba una dada que ens
ho desmenteix entrem en crisi. Per tant, la
forma de no qüestionar-nos és rebutjar-la
prèviament. Per això, en les darreres eleccions nord-americanes, un nombre molt
important de ciutadans, davant de fets i
proves evidents que s’estaven dient mentides, han decidit considerar-les com a
part d’una conspiració.
Per tant, no ens qüestionem res?
Avui és molt difícil pensar. La vida contemporània i quotidiana ens porta a un
ritme en el qual pensar reclama un temps
i un estat d’ànim que no és habitual que
tinguem. I, per això, pensem amb el que
sentim. I és aquí on radica la importància
de la comunicació emocional o de la política emocional. La gent acaba tenint idees

molt clares, molt fermes i molt contundents a partir de coses que ha sentit o que
li han fet sentir, experiències personals o
idees viscudes. I aquesta idea viscuda es
transforma amb un convenciment; perquè
pensar de forma abstracte o acadèmica,
sense la intermediació de la vivència, és
molt complex.
Una sentència molt preocupant.
Però encara hem de tenir en compte un
darrer element. Quan la gent té problemes i té por sobre el futur –per exemple,
perquè no té assegurat el seu lloc de treball– necessita solucions ràpides i dreceres. I, de nou, aquí, el pensament complex
i racional no és capaç d’entendre la urgència psicològica, socioeconòmica i real de la
gent de trobar una resposta. Quan la gent
està angoixada, prima les solucions ràpides per sobre de les solucions ponderades, pensades o equilibrades. En resum,
és per tot aquest conjunt de coses, que les
emocions, que sempre han estat determinants en la construcció de les nostres conviccions, en aquest moment encara tenen
un paper més rellevant en la societat de
l’abundància de la informació.
Com a primera causa del que ens passa
apuntava el fet que avui els ciutadans
tenen conviccions fermes ben instal·
lades. Això no contrasta amb la fragilitat
de les emocions?
Les conviccions de les quals parlo s’acostarien més al terreny de la fe religiosa.
Sabem, des dels filòsofs antics, que la
millor manera de pensar és dubtar, però
dubtar té un gran cost i, per això, la gent
prefereix aferrar-se a les creences i conviccions; conviccions a les quals no vol renunciar encara que hagin estat desmentides
per fets, dades o evidències. De fet, sovint
aquestes conviccions no són fruit del pensament racional, que ja inclou el dubte
dins de si mateix, sinó ancoratges sobre
els quals construir una autonomia, una
identificació i una seguretat personal. I en
aquests moments moltes persones prefereixen sentir-se segures en una convicció
equivocada que en un dubte raonable.
I davant un votant així, un polític com s’hi
aproxima?
En una situació així, la paraula clau és
empatia. L’empatia consisteix en posar-se
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al lloc de l’altre, interpretar les seves emocions i, en aquest cas, canalitzar-les en
forma de decisió política. El lideratge convencional es mou més en el terreny de la
simpatia i del follow me (seguiu-me). En
canvi, avui hi ha una demanda de líders
que entenguin l’estat d’ànim de la ciutadania, altament angoixant per a la gent que
pateix. En aquest moment, un polític que
entén l’estat d’ànim dels seus electors,
que connecta amb les seves emocions,
que escolta i que converteix un perdedor
en una persona important, té més possibilitats de guanyar.
Estaríem parlant d’un líder amb intel·
ligència emocional. I això existeix?
Ens poden agradar o no aquells que ho
són, però sí, existeixen. Per exemple,

“Avui preferim sentir-nos
segurs en una convicció
equivocada que en un
dubte raonable”
“Un polític que entén l’estat
d’ànim dels seus electors
té més possibilitats de
guanyar”
Donald Trump ha exercit un lideratge emocional; amb una gama de grisos i de foscos
brutal, però també amb una gran capacitat d’entendre l’estat d’ànim del target
que a ell li podia atorgar la victòria. Per
convertir cinc milions d’aturats del sector
industrial –perdedors, desesperats, indignats i desconfiats–, en un moviment guanyador, venjatiu i capaç de provocar una
sacsejada a l’establishment, has d’entendre molt bé l’estat d’ànim de la gent.
I algun exemple més proper?
Per una banda, l’alcaldessa de Barcelona,
l’Ada Colau. És obvi que ella té unes capacitats naturals per a l’empatia, per entendre el patiment de la gent i la fractura de
les nostres societats i per aproximar-s’hi
amb una naturalitat i una autenticitat
que la fan diferent. I, per altra banda, una
persona, que no sembla un líder seductor, però té unes característiques humanes que el fan connectar molt bé amb la
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societat que vol representar i servir, és el
lehendakari Iñigo Urkullu. Una persona
més preocupada en escoltar que en donar
una resposta i que tot ho fa des d’una
gran proximitat. Hi ha polítics que, més
enllà de la seva llum, tenen una humanitat
empàtica i no t’atrauen per la seducció,
sinó per la confiança que generen.
Amb la política emocional tenim la sensació que la manipulació psicològica de
l’electoral és més evident. És així?
La vulnerabilitat emocional del ciutadà,
els problemes reals d’aquest i la conversió
de l’home en audiència –perquè sempre
estem connectats a les pantalles– fan que
per una banda, totes les emocions estiguin més a flor de pell, és a dir, que ocupin
la centralitat de la nostra vida; i, per altra
banda, siguin la drecera perfecte per a
la mobilització i per crear opinió. Aquí, a
Catalunya, per exemple, es va fer famosa
l’expressió: “el català emprenyat”. I quan
ens referim a persones emprenyades,
indignades o desesperançades parlem
d’un estat d’ànim que pot transformar-se
de debilitat a fortalesa, però que també és
fàcilment inflamable i dirigible.
Tenint en compte tot això, aquesta deriva
cap a la política emocional, l’hem de considerar negativa?
Jo he escrit molt vegades i defenso que
necessitem polítics que ens emocionin i
que s’emocionin. Però, al mateix temps,
també necessitem polítics que sàpiguen
convertir aquestes emocions en política.
I, això no és el mateix. Perquè convertir
les emocions en política vol dir introduir
variables com la progressió, el consens,
la gradualitat, les majories, les coalicions
o l’efectivitat. La política no pot estimular la conversió d’un problema a una solució com si fos un automatisme, la política
és un procés de construcció en què tots
aquests elements són necessaris i bàsics.
I si no es fa aquest pas, quines en són les
conseqüències?
Quan, des de la política emocional, el líder
no és capaç de situar-se en el terreny de
la política, les reformes i la representació pateixen, perquè quan el resultat de
l’excitació emocional d’una ciutadania
vulnerable, sensible i preocupada no és
reconduïda cap a processos en què la gra-

dualitat, els consensos, les majories i les
coalicions no són determinants... s’acaba
generant una gran frustració sistèmica.
La nova política, si és que existeix, és més
emocional que la vella?
La nova política és un calaix de sastre.
Ara bé, si considerem la nova política com
a noves formes de fer-la, identificar-se i
comunicar-se, aquesta nova política sí
que ha tingut la virtut d’estar més a prop
de l’estat d’ànim de la gent i de donar una
resposta política. De totes maneres, si utilitzen aquestes emocions com a forma
d’agitació política en lloc de racionalitzar
els problemes en forma de projectes polítics, al final el resultat també pot ser decebedor. I un factor d’esperança com pot ser
la nova política, pot acabar convertint-se
en una frustració extraordinària.

Fins ara dubtàvem que líders com Trump
poguessin guanyar davant de polítics
amb trajectòria. Vista l’evidència, el futur
passa ara per veure si són capaços de
governar?
Sí, realment caldrà veure com se’n surten.
Igualment, però, estem obligats a fer una
profunda reflexió. Hem de preguntar-nos:
Què passa quan des d’un entorn democràtic i a partir d’uns instruments democràtics hi ha persones capaces de dir i de fer
el que han dit i fet i obtenir la confiança
de la majoria? Què ens està passant? I, què
pot passar? Aquests resultats electorals
ens alerten que la política ha deixat de ser
previsible i en alguns llocs un factor de
seguretat. I això és un gran perill, perquè
quan la política deixa de generar seguretat cau en mans d’aquells que precisament no hi creuen, com un factor de

És a dir, poden cometre el mateix error
que la vella.
Com deia Rafael Campalans, “la política és
pedagogia”. Cal explicar a la gent que no
es pot fer tot a l’hora, de qualsevol manera
i ràpid. Els problemes que tenim necessiten canvis radicals, temps i una acumulació de forces i d’energia democràtica que
no tenim. La política veritable és pacient i
transformadora, segurament menys atractiva que l’excitació conjuntural, però amb
més possibilitats de generar canvis socials.

“La política ha deixat de ser
previsible i en alguns llocs
un factor de seguretat. I
això és un gran perill”

Després de les eleccions als Estats Units,
en els propers mesos hi haurà comicis
a països tan importants com França i
Alemanya. En aquests països el vot emocional beneficiarà l’extrema dreta?
Fins ara pensàvem que el vot era una traducció de l’interès de la gent; però ara
veiem vots d’autolesió, suïcides, de càstig,
de rebuig o de revolta, que desqualifiquen
allò que en podríem anomenar altres trajectòries. Alguns dels vots que veiem ara
són més pedres electorals que paperetes
en una urna. Són vots venjatius de ciutadans que se senten perdedors, indignats,
desatesos i sens futur. Trump, en la seva
intervenció a la nit electoral, va ser clar:
“Jo donaré resposta a tots aquells que heu
estat oblidats”. Una connexió intensíssima de caràcter emocional. Una forma de
fer sentir a la gent, encara que sigui per
un dia, que no és un número, sinó un guanyador.

seguretat. Estem en un moment extraordinàriament complex i que demana reflexions molt de fons.

“Necessitem polítics que ens
emocionin i que s’emocionin
i que sàpiguen convertir les
emocions en política”

Davant aquest panorama potser s’haurien de començar a incloure psicòlegs als
equips electorals dels partits...
Els equips electorals formats pel candidat i quatre experts o gurus –paraula que
detesto– és un altre tema que s’hauria de
revisar radicalment. En primer lloc perquè
avui les millors campanyes són aquelles
que ens fa la gent. Existeix un potencial
creatiu i una innovació en la ciutadania
per participar d’una campanya electoral
que no podem desaprofitar. I, en segon
lloc, efectivament, cal introduir als equips
filòsofs, poetes, dramaturgs, estadístics,
matemàtics, psicòlegs... Cal poder copsar
la complexitat del moment i comprendre bé i de forma profunda, més enllà de
les enquestes, l’estat d’ànim de la gent.
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SERGIO RUIZ

Assessor
de líders
Antoni Gutiérrez-Rubí (Barcelona, 1960)
va créixer al barri del Clot de Barcelona.
Activista i compromès amb la realitat
social que va marcar la Transició, ben aviat
es va decantar pel món de la comunicació i
l’art a través del disseny gràfic. L’any 1986
va fundar l’empresa Ideograma que, en els
seus orígens, sorgeix com una companyia
amb una sensibilitat especial pel disseny
gràfic (que conceptualitza i porta a terme).
Poc a poc, la direcció de projectes amb un
marcat compromís polític i social fa que la
seva trajectòria professional es vagi enfocant de manera especialitzada cap a l’assessoria en comunicació i la consultoria
política. Autodidacta i apassionat per la
lectura, Antoni Gutiérrez-Rubí s’ha anat
fent a sí mateix. La “política de les emocions” o la “tecnopolítica” són alguns dels
conceptes sobre els quals incideix en els
textos i col·laboracions que realitza habitualment a nombrosos mitjans de comunicació. Avui desenvolupa la seva feina
a Espanya i Llatinoamèrica, on hi viatja
sovint. I, des de fa un any, la seu central de
la seva consultora ocupa un local dintre
de l’espai singular de l’antiga Fàbrica
Lehmann de Barcelona. 
Antoni Gutíerrez-Rubí durant un moment de l’entrevista al seu despatx.

Només així, i des de la cultura democràtica, podrem donar una resposta política
als neguits i problemes de la gent.
En la política emocional les campanyes
electoral adquireixen més importància?
Sí, sobretot en el darrer tram, les últimes
48 o 24 hores. Cada cop hi ha un nombre
més alt d’indecisos que esperen les darreres hores per prendre una decisió. Hi
ha dos motius: no volen estar sotmesos
a una defensa pública de la seva decisió
de vot i volen guanyar; per tant, esperen
el darrer moment per interpretar les últimes tendències. Els indecisos no són persones amb manca de criteri, sinó votants
que busquen un criteri compartit. És un
votant calculador. Cal tenir en compte que
les generacions actuals ja no se senten

“Els equips electorals han
de comprendre bé i de forma
profunda, l’estat d’ànim
de la gent”
“En les noves generacions,
el canvi de significació
política ja no té un cost
emocional”
culpables per canviar de vot, per aquestes
noves generacions el canvi de significació
política ja no té un cost emocional.
Aquesta campanya nord-americana ha estat
molt agressiva. Igual que va passar amb

Obama, n’arribaran tics polítics a Europa?
Sí, una llarga cua; ens hem de vacunar
amb cultura democràtica. En aquest tema
també dono gran responsabilitat a aquells
que la conjuntura, els èxits i la radicalitat
els ha situat en un terreny d’expectativa i
de confiança. La política necessita líders
capaços d’explicar no les ambicions sinó
les limitacions. I les limitacions no són
renúncies, sinó comprendre que la única
manera de fer irreversible una conquesta
és sumant i federant aliances.
Els polítics emocionals encara convencen
amb les paraules?
Sí, la política emocional és verb. La política emocional fa que les paraules es
converteixin en baluards. Les paraules
canvien el món. 
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La vida ‘offline’ projecta una ombra digital, però avui
aquesta agafa vida pròpia i té conseqüències psicològiques.

Emocions a les
xarxes socials

C

ada 35 minuts un usuari
de Facebook accedeix
al seu timeline i imatges de gatets, nadons i
capvespres apareixen
davant dels seus ulls.
De seguida es pregunta:
“M’importa el que estic veient?”. Aleshores,
pot optar per un “m’agrada” o continuar
sense mostrar cap interès. La seva reacció,
la majoria de les vegades, no depèn tant del
contingut de la imatge sinó de qui és la persona que l’ha publicat. Ara bé, en el moment
de penjar una foto a les xarxes, realitzem
el mateix procés? Pensem que als nostres
“seguidors” i amics els pot interessar la foto
del nostre gatet? Cada acció que realitzem a
les xarxes són preguntes i preses de decisions,
igual que en la nostra vida offline.
La societat contemporània es basa es
unes normes socials que privilegien compartir el benestar, la positivitat, les emocions
i les nostres experiències socials. Les xarxes
socials són només un producte d’aquesta
societat. La felicitat, l’amor, ser simpàtic i
amable les 24 hores i els set dies de la setmana són només un exemple de les múltiples emocions positives que les nostres vides
socials ens exigeixen. En el moment en què
intentem no seguir aquestes normes, es produeix aïllament, estrès i depressió. La societat no ens accepta si som éssers tristos, maleducats i hostils. Les xarxes socials tampoc.
El primer post de descontentament
genera un impacte en els nostres seguidors.
Ens pregunten què ens està passant i ens
desitgen que la situació millori. La segona
vegada ja perd ímpetu i deixa de ser interessant pels nostres amics. Algú que es queixa

continuament, cansa. El fet de no poder
comunicar emocions negatives, ha generat
molts malestars a la nostra societat. Píndoles
i psicòlegs s’alternen en la vida de molts per
no estar a nivell de les exigències d’allò que
la societat ens demana. I, en aquest sentit,
les xarxes socials ens demanen el mateix, i si
no estem a l’alçada, ens exclouen, ens aïllen.
Sembla tot això exagerat? Alguns estudis
científics ens diuen que això passa cada dia.
La sèrie de televisió Black Mirror, en el
primer capítol de la tercera temporada, ens
introdueix en un futur molt proper on les
nostres vides offline depenen d’allò que les
nostres vides en línia fan a les xarxes socials.
El nombre dels likes que rebem i els feedback
positius determinen els nostres èxits, i en
cas contrari, els nostres fracassos. Així que
la protagonista modifica la seva vida en relació al que la seva identitat digital li demana
per tenir més impacte a les xarxes.
Aquesta és una pràctica molt habitual a la
societat en què ens trobem. Ja vam deixar de
ser simplement nosaltres per convertir-nos
en el que la societat demana que siguem;
una cosa que en la psicologia es defineix
amb el principi de “adaptació hedònica”:
ens adaptem al nostre context. Ens fa sentir
bé que ens felicitin per una feina nova o per
la mitja marató que acabem de córrer, però
aquestes coses són momentànies. Si les nostres vides només es basen en aquest suport
emocional que ens donen les xarxes, al final
ens deixen un gran buit i una sensació de
solitud. És el que li passa a la protagonista
del capítol, que basa la seva existència en les
“estrelletes” que li donen les xarxes, oblidant els afectes fora de línia que té al seu
voltant. Els “m’agrada” produeixen una

empenta emocional, però en poc temps s’esvaeixen i ens deixen aquest buit emocional.
Per altra banda, publicar només coses
sobre moments feliços, pot tenir un efecte
contrari a aquell que pensem produir. Un
estudi de la revista Proceeding of the National
Academy of Sciences indica que quan les persones estan contentes i satisfetes de les seves
vides no tenen la necessitat de fer activitats
que les facin sentir millor, ni compartir-ho.
Els que publiquen fotos d’una festa amb
amics i alcohol, segons l’estudi, acostumen
a ser persones infelices i insatisfetes amb

Els “m’agrada” produeixen
una empenta, però en poc
temps deixen un
buit emocional
La interacció ‘online’ és
saludable quan és moderada
i complementada per les
interaccions fora de línia
la seva vida. Segons Jordi Quiodbach, professor de la Universitat Pompeu Fabra, “les
nostres emocions positives poden ser considerades un recurs”. Les utilitzarem quan les
necessitem per sentir-nos millor.
També la quantitat i no només el contingut del que publiquem diu molt sobre
les nostres identitats. L’ús freqüent de les
xarxes socials està connectat a un increment d’emocions negatives. Un ús compulsiu d’aquestes, segons el National Institute
of Mental Health, pot generar depressió
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Els nord-americans revisen
els seus ‘smartphones’ un
cop cada sis minuts i mig; una
forma d’esclavitud contemporània que afecta el nostre
benestar emocional.

respecte gent que no les utilitza. Segons
una altra investigació, els nord-americans
revisen els seus smartphones un cop cada sis
minuts i mig, aproximadament entre unes
150 i 230 vegades al dia. Aquesta addicció
causa una forma d’esclavitud contemporània que afecta el nostre benestar emocional.
A les nostres investigacions hem pogut
observar identitats en diferents àmbits,
digitals i no digitals, les relacions amb les
transformacions socials i les pràctiques de
subjectivació han tingut com a resultat la
construcció de la desigualtat i l’exclusió
social. Però també han sorgit formes positives d’enfrontar els nous reptes, no mancats
d’ironia, i un genuí esforç per connectar
amb altres identitats, o perllongar via online
les velles connexions del món offline.
L’impacte que aquestes pràctiques digitals produeixen en les dinàmiques socials en
termes d’inclusió o exclusió, i els seus efectes en els processos de construcció d’identitats socials virtuals ens interessa no només
com a usuaris en primera persona, sinó per
l’obertura d’horitzons que suposen dins el
estudi de les relacions humanes. Aquestes pràctiques digitals són sempre socials
perquè no solament es fan visibles a través
del llenguatge, i per aquesta raó, estan
estrictament vinculades amb les nostres
emocions.
Els éssers humans som els habitants del
planeta Terra, i ara també d’un lloc que
es juxtaposa amb el món físic: la xarxa. I
aquest, també és un espai d’aprenentatge de

noves configuracions de la vida emocional
i de la distinció entre l’íntim i el públic. La
dificultat d’habitar correctament un espai
digital per part d’un usuari i el malestar ocasionat per la sensació d’inadaptació donen
lloc moltes vegades a sentiments d’enuig,
frustració, ràbia o por. La por a compartir
un espai digital que no es coneix perfectament, la por a relacionar-se amb la comunitat digital produeix malestar i malentesos en les relacions humanes. Molts usuaris
decideixen desaparèixer d’aquestes xarxes i
suïciden les seves identitats en línia després
que veuen que no hi ha un futur digne per a
ells en aquests mons.
Marginació digital

A la vida offline s’ha produït un revers;
projecta una ombra digital que pren vida
pròpia i constitueix una segona vida. La
societat digital d’acollida de vegades exerceix pràctiques excloents i de discriminació sociodigital i és llavors quan es manifesten situacions de discriminació i de
marginalització, digital i no digital, que
sempre van acompanyades d’una forta càrrega emocional. Per contra, en casos d’inclusió social entre usuaris i societat digital
d’acollida, també es produeixen emocions positives: una emoticona o una exclamació. Un estudi realitzat a la Universitat
de Califòrnia de San Diego, confirma que
la gent que té àmplies xarxes socials tant
en el món offline com en el món online viu
més temps. Una interacció online és saluda-

ble sempre que sigui moderada i es complementada per les interaccions fora de
línia. Es produeixen emocions negatives
en canvi quan aquestes relacions socials
es limiten al món online, el seu cas extrem.
Els espais digitals són entesos com un
“ara” i un “aquí” determinats pel nostre
temps i espai, el que ocupem en el moment
en què estem asseguts davant del nostre
portàtil, tauleta o smartphone, connectats i
escrivint, practicant multitasking emocional en un espai íntim constituït pels nostres
cossos i pantalles. Món físic i món digital
que s’entremesclen, donant origen al nostre
pròpia cambra connectat, format per parets,
cadira, portàtil i mòdem.
En conclusió: no es tracta de criminalitzar les xarxes socials, acusant-les de ser
dolentes per a la nostra salut. Es tracta de
educar-se en les xarxes socials, perquè són
part de les nostres vides i són bones sempre
que serveixin per mantenir i incrementar
els llaços socials que fem a l’univers offline.
El nostre maneig de les emocions serà equilibrat i beneficiós en la mesura que mantinguem al món online un equilibri amb l’offline.
Així, la propera vegada que publiquem les
fotos de les nostres vacances a Facebook,
no haurien d’aparèixer tantes preguntes al
nostre cap ara que podem reconèixer els
mecanismes d’aquesta presa de decisions
quotidianes que afecten les nostres vides
emocionals. 
Simone Belli és psicòleg i professor de la
Yachay Tech (Equador)
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Entrevista
Xavier Guix, psicòleg

Com podem aprendre a gestionar les nostres emocions? En
parlem amb el director de l’Espai Sinàptic de Granollers,
grup d’indagació i formació en l’autoconeixement.

“Tot procés
d’avaluació és
emocional”
MARIA COLL

Visitem el psicòleg Xavier Guix a l’Espai Sinàptic de Granollers. Ha treballat
en profunditat el tema de les emocions i publicat diversos llibres que aborden la seva gestió: Malviure d’il·lusions,
T’estimo tant, Voler és poder, Per què Déu
va crear les mosques o El sentit de la vida
o la vida sentida, entre altres.
Avui en la presa de decisions s’estan
imposant les emocions per sobre de la
raó. Hi estaria d’acord?
No. Tota la vida, la motivació primera i
última de l’home ha estat l’emoció. Això ens
ho certifiquen tots els estudis. L’ésser humà,
per molt que raoni, necessita una avaluador
interior que li digui “sí” o “no”. La raó només
dóna arguments, però, al final, davant d’un
dilema, qui acaba resolent és l’emoció. A
més, tot comença per una emoció: necessito alguna cosa, no estem satisfets, trobo
a faltar quelcom... Sempre hi ha un principi
i un final que ens porta a l’emoció. La raó
només és l’instrument que fem servir per
deliberar.
Per tant, segons vostè, ara no hi ha una
pèrdua de l’ús de la raó?
El segle XX ha estat el segle del raciocini. És
a dir, no tant de la raó, sinó del raonament.
S’ha exaltat molt el valor de raonar bé les
coses. S’ha arribat a dir que les emocions
ens podien fer perdre el cap. La raó ha estat
preponderant i, en aquest camí, l’academicisme ha tingut molta força. La ciència ha
imposat molt el cànon racional. S’ha donat
molt valor a la ment intel·ligent i racional i
s’ha parlat de les emocions com de la part
dèbil de l’home.
I això no és així?
De fet, aquesta divisió de l’home entre
emocions i raó no existeix; tot allò que jo
raono, també ho avaluo contínuament. I
qui avalua? Si em quedo en la pura racionalitat, l’avaluació és lògica. Però la vida no és
lògica, està plena de misteris i no solament
es regeix per la raó, sinó també per la força
de les emocions. Per tant, no podem separar
la raó de les emocions perquè una s’alimenta
de l’altra. I ambdues són necessàries.

Xavier Guix fotografiat en el despatx de l’Espai Sinàptic de Granollers.

I la virtut és saber connectar correctament emocions i raó?
És entendre el procés i la funció que tenen
cadascuna. Per exemple, tots els estudis
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científics alerten: no perquè una cosa estigui molt pensada dóna millor resultat.
Doncs sovint caiem en la fal·làcia psicològica de relacionar els resultats amb el raonament, quan, en realitat, els resultats
estan subjectes a moltes variables que no
tenen res a veure amb la raó. De fet, sovint
coses poc pensades han donat un gran
èxit. I coses molt raonades no han servit
de res. Segons els estudis, un seixanta per
cent de decisions que prenem són espontànies. Contràriament, quan les decisions són
excessivament raonades, quan entra massa
informació, ens instal·lem en una dialèctica
mental i el sistema es bloqueja. Per tant, ni
tot ha de ser raciocini, ni tot ha de ser emocional. Tot és necessari.
Ara es parla de política emocional, màrqueting emocional, educació emocional...
estem donat massa importància a les
emocions o estem barrejant conceptes?
Ara hem posat en relleu les emocions; abans,
però, ja existien i funcionaven igual. I amb
aquest reconeixement els hem donat
permís. Ara sembla que podem expressar-nos des de les emocions perquè tenen
categoria. Però, igual que abans no tenia
sentit pensar que tot era racional, avui no
té lògica creure que tot és emocional! Per
tant, simplement, hem de donar importància a l’emoció com a eina d’avaluació. Quan
una persona decideix qui vota o què compra
obre un procés d’avaluació i aquest no és
purament racional, sinó sobretot emocional.
Sentiments i emocions són el mateix?
Fa deu o quinze anys, Michel Lacroix, ja
va escriure un llibre que es titulava El
culte a l’emoció. Com que a la nostra cultura necessitem etiquetar-ho tot, ara a
moltes coses li diem emoció. Però en realitat l’emoció només és un fenomen molt
estrictament vinculat a la nostra biologia,
a la supervivència i a l’adaptació al medi.
D’emocions n’hi ha molt poques i són bàsiques: la por, la sorpresa, l’alegria, la ràbia,
el fàstic... Són emocions que compartim
totes les cultures del món.
I els sentiments...
Després, hi ha un segon pla d’emocions, no
bàsiques, i reguladores de la vida social. Per
exemple, la vergonya o la culpa. D’aquestes
no en diem emocions, sinó sentiments.
L’emoció és breu i intensa, mentre que

el sentiment és més profund i llarg en el
temps. El sentiment inclou cognició: emoció
més pensament. En canvi l’emoció és incontrolable, dins d’ella no hi ha pensament.
Hem après a gestionar les pròpies emocions?
Estem en camí, però encara som molt incultes, per això és molt important saber distingir entre emoció, sentiment i sensació. Els
efectes perceptius poden provocar emocions, però no ho són, encara que de vegades
les confonguem perquè tot ens fan sentir.
Si som “incultes emocionals”... Com
podem aprendre’n?
Les escoles ja han entrat molt amb aquest
tema. Quan jo vaig començar amb tot això
fa vint anys potser era un bolet, però avui
tot programa té el seu contingut emocional. Des de fa vint anys la Fundació Àmbit
treballa l’Ecologia Emocional i el Màster
d’Educació Emocional de la Universitat de
Barcelona és una referència.
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Quan es parla d’intel·ligència emocional,
a què fem referència?
La intel·ligència emocional fa referència al
fenomen de l’empatia, és a dir, el radar que
un és capaç de captar sobre el comportament emocional dels altres.
Tenim por de mostrar les nostres emocions perquè es la part més manipulable
de l’individu?
A part de l’adaptació al medi, l’altre funció
bàsica de les emocions és la comunicació.
Per exemple, ens apropem a les persones
que tenen els ulls humits i ens allunyem de
les persones que mostren cara de gos. Les
emocions, d’alguna manera, ens serveixen
per saber com ens hem de comunicar amb
els altres en un moment donat. És cert, però,
que les emocions no sempre les expressem
obertament perquè tenim en compte la vida
social. La resposta a aquesta pregunta és
complexa perquè depèn dels programes psicològics de cadascú.

“D’emocions n’hi ha molt
poques i són bàsiques: la
por, la sorpresa, l’alegria, la
ràbia i el fàstic”

En el fons, som una finestra de les nostres
emocions?
Les persones visuals, que posen més atenció en allò que veuen, són les més expressives. Les persones auditives, que donen
molta importància a la paraula, expressen
les seves emocions. I, finalment, hi ha una
gran part de la població sinestèsica; aquests
expressen les seves emocions a través dels
moviments. Dit d’una altra manera, un
visual farà cara d’enamorat; un auditiu et
dirà “t’estimo” i un sinestèsic t’abraçarà.

Doncs si hi ha interès, alguna cosa falla.
En psicologia podem tractar les emocions
des del seu coneixement, però abans hem
de saber perquè ens emocionem. De fet,
moltes sobrevingudes emocionals estan
vinculades a programes psicològics que
desenvolupem des de petits. Per exemple,
puc entendre la ràbia, fins i tot, puc aprendre a gestionar-la, però també haig de comprendre que porto dins meu un programa
inconscient mecanitzat d’enrabiades que
ara es reprodueix en la vida adulta. En conclusió, no és suficient centrar-nos exclusivament en l’emoció. La funció ens revela com
ens sentim, què ens està passant... però no
podem oblidar els programes que l’acompanyen. Hem de saber desactivar les causes
que les provoquen.

Quina és l’emoció més difícil de gestionar?
La ràbia. No volem sentir ràbia perquè aleshores ens sembla que no som bones persones. És una emoció que dóna molt mala vida
i genera dificultats en les relacions. Tampoc
ens agrada mostrar por, perquè la nostra
cultura aposta per homes forts, valents i
que confien en si mateixos. Però avui en dia,
l’emoció que està més de moda no mostrar
és la tristesa. En una societat en què es ven
la plenitud, la tristesa es viu de dues formes
que no són adaptatives: per una banda,
com un inconvenient, perquè no ens permet
estar al cent per cent; i, per altra banda, amb
culpabilitat. La tristesa avui es considera
negativa quan, en realitat, té un enorme
valor perquè permet a la persona resituar-se
d’un sotrac interior i rebre la companyia
dels altres.  MARIA COLL

“La raó dóna arguments,
però, al final, davant d’un
dilema, qui acaba resolent
és l’emoció”
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— Maria Mercè Conangla

Aquesta psicòloga proposa un model de persona ètica que
assumeixi la responsabilitat de la seva vida.

Ecologia
Emocional

S

ocietat líquida, relacions
gasoses, territoris incerts,
canvis constants i ràpids,
ritmes veloços, noves tecnologies, diversitat... Per
a poder abordar positivament cadascun d’aquests
reptes és clau disposar d’un ampli repertori
de recursos d’autogestió emocional La convivència amb persones amb visions del món,
valors i objectius diferents i l’aparició d’escenaris que ni podem imaginar fan necessari
activar noves capacitats i competències i ser
capaços de sincronitzar ment i emoció per a
realitzar accions més intel·ligents i emocionalment ecològiques.
El model de l’ecologia emocional

L’Ecologia Emocional ofereix un plantejament nou, creatiu i transformador
de gestió emocional aplicable a la gestió

individual de les emocions i també a la
millora de tot tipus d’ecosistemes: familiar, educatiu, salut, organitzacions. Proposem fomentar un model de persona
ètica i emocionalment ecològica, que
assumeixi la responsabilitat de la seva vida
i triï ésser part de la solució i no del problema. Un ésser conscient de què és únic
i que, alhora, forma part d’un Tot i de què
el com gestiona el seu món emocional pot
generar un impacte equilibrant o desequilibrant tant en si mateix com en els altres
i en el món. Aquesta és la primera decisió: Cap a quins valors orientem la nostra
energia emocional? Creativitat o destructivitat?
Per dur a la pràctica aquesta ecologia
emocional hem creat un model CAPA de
persona Creativa, Amorosa, Pacífica i Autònoma. El representem en forma d’estel amb
dos eixos i quatre àrees que, si aconseguim
desplegar sincrònicament, donaran com a
resultat una persona més lliure i responsable,
compromesa amb si mateixa, amb els altres i
amb la millora del món. Una persona CAPA
lliure de toxicitat emocional, coherent, forta
i valenta i, sobretot, capaç d’estimar i de viure
en els territoris incerts d’aquesta nova era.
CREATIVA: Davant el dilema de creativitat i destructivitat, escull la primera opció.
AMOROSA: Tria l’amor com a màxima
força creadora, perquè és l’energia que ens
pot salvar.
PACÍFICA: Afronta els problemes sense
agredir ni lesionar als altres ni a si mateixa.
AUTÒNOMA: Construeix el seu projecte
de vida i sempre està en procés de millora.
Aquest model no funciona si no es desplega sincrònicament, treballant al mateix
temps tots els eixos. Per exemple, penseu
quin tipus de persona seria algú amb elevats

nivells de creativitat però sense una actitud
amorosa davant la vida, o bé algú molt pacífic però sense autonomia personal. L’equilibri en el “PEA” (Pensament-Emoció-Acció)
i el “Tamboret de tres potes” (Jo-els altres-el
món) són claus clau per assolir la sostenibilitat emocional.
EMOCIONS EN LA PRESA DE DECISIONS

Cada elecció important que fem a la vida
suposa desprendre’ns d’altres possibilitats i ens du a un escenari de vida diferent. Per això ens costa optar i necessitem bones eines de gestió emocional. Les
emocions ens aporten energia per a l’acció i, si ens permetem sentir-les, també ens
informen de quins camins són millors. Els
valors orienten el sentit de la nostra conducta. Així, una persona que disposa d’un
plus d’energia generada per l’enuig, tant
pot utilitzar-la per reparar una injustícia
com per a fer mal a algú. L’emoció és la
mateixa, la conducta no. Per això des de
l’Ecologia Emocional donem molta atenció a la responsabilitat personal i a la consciència de l’impacte que cadascuna de les
nostres accions té en l’ecosistema del que
formem part.
Hi ha un seguit de preguntes que exploren les àrees del model (Territoris–Energia
–Clima–Vincles–Sentit) i que ens poden
ajudar a discernir millor. En quins valors
dono suport a la meva decisió? Com a conseqüència de la meva decisió, creixeré com a
persona –el meu territori interior es farà més
gran– o bé restaré més tancat? Quina energia emocional em mou a triar el que trio?
El clima emocional global millorarà amb la
meva aportació o bé esdevindrà més tòxic?
Com afectarà la meva decisió en els meus vincles i relacions amb els altres?
Per a poder prendre decisions adaptatives cal que ho fem des d’energies emocionals com la calma, la serenor i la tranquil·litat.
Des d’aquest estat emocional, el nostre pensament troba la claredat necessària com per a
valorar les diferents opcions i detectar aquella que està millor alineada amb els valors
personals. És des de la serenor que podem
sentir quin dels camins que tenim al davant
ens dóna major coherència i, també, mesurar l’impacte que la decisió que prenguem
tindrà. Només així serà una decisió responsable, ètica i emocionalment ecològica. 
Mercè Conangla és psicòloga / @EcoEmocional
www.ecologiaemocional.org
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Història —Ramon Salicrú

El credor d’aquest terme va ser el psicòleg nord-americà
Daniel Goleman a la dècada dels noranta.

LA INTEL·LIGÈNCIA
EMOCIONAL
Segons el diccionari, la intel·ligència emocional és “la capacitat que tenen les persones per conduir profitosament les situacions particulars o alienes i que possibilita
reconèixer, expressar, regular, controlar i
dirigir els propis sentiments i els dels altres
per a assolir propòsits”.
En altres paraules, tenir “intel·ligència
emocional” implica posseir les capacitats
per a conèixer les pròpies reaccions emotives i saber controlar i utilitzar els sentiments perquè esdevinguin positius per a
la vida. Suposa també cultivar l’autodomini per aconseguir controlar els impulsos
propis i establir relacions amb els altres per
a saber conduir les seves reaccions.
Un dels principals teòrics d’aquest
terme va ser el psicòleg nord-americà
Daniel Goleman, nascut a Stockton (Califòrnia), l’any 1946. Va adquirir fama mun-

YOUTUBE

Daniel Goleman durant una conferència.
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dial en publicar el llibre Intel·ligència emocional (1995) -cinc milions d’exemplars venuts,
traduït a trenta idiomes i més d’un any a
la llista dels llibres més venuts dels Estats
Units-, en el qual explicava les bases del seu
pensament i que va complementar posteriorment amb l’ edició d’Intel·ligència social
(2006), que era com una segona part i conseqüència del primer. I encara hi va haver
un tercer, Intel·ligència ecològica (2009). Tanmateix, els detractors de Goleman consideren que la seva filosofia no té res a veure
amb el concepte clàssic d’intel·ligència, ja
que no s’ha trobat una zona del cervell que
correspongui de manera unívoca a aquesta
capacitat, que avui comentem.
En els temps en què vivim, molts coneixements anomenats “científics” o més aviat
“culturals”, moltes “capacitats elocubratives”, moltes “possibilitats de les nostres
ments”… han quedat substituïdes o notablement potenciades per les noves tecnologies fins a uns extrems insospitats. Inimaginables. En canvi aquesta capacitat
de generar debat fructífer i enriquidor, de
motivar diàleg, acord i consens… és una
competència necessària, imprescindible,
en el món d’ avui que hauria de ser suscitada en tot procés educatiu. Com a eina de
treball transversal, com a mètode formatiu.
O com a sistema d’ aprenentatge general,
si es vol. 

Ramon Salicrú és historiador

Deixa’t perdre —Eulàlia Puigderrajols

Reines per un dia
L’emoció forma part de nosaltres. És la part
més primària de l’home, no es pot obviar.
Un dia, sortint de l’Ofici de la Creu,
un Divendres Sant a la plaça, s’hi havien
aplegat moltes imatges per començar la
processó. De sobte una dona que ratllava
la seixantena va posar-se a parlar en veu
alta a la imatge dels Dolors i en aquest
monòleg li explicava les seves desventures
amb son fill, que en aquell moment era a
la presó. Va ser un moment únic tant per
l’emotivitat com per l’absoluta manca de
pudor de mostrar en públic les seves misèries, conflictes, problemes. L’escena em
va colpir per com la dona va despullar-se

emocionalment sense cap vergonya i amb
tanta sinceritat, prescindint de tothom.
Moltes vegades, la formació cultural,
l’hàbit de guardar les formes ens escapcen
aquesta frescor. Mostrar els nostres sentiments, especialment quan són negatius,
pensem que ens dóna una pàtina de feblesa
i, tal vegada per això, no expressem amb
paraules allò que sentim.
En aquest sentit, els mitjans de comunicació també han fet un gra massa en l’exaltació dels sentiments. No podem donar
la culpa als canals comercials d’ara, cauríem en un error. Per exemple, el programa Reina por un dia, emès els diumen-

ges, durant els anys seixanta i presentat per
José Luís Barcelona i Mario Cabré, agafava
dones poc afavorides i les transformava
provocant la llàgrima fàcil quan aquestes
no es reconeixien en veure’s convertides
en reines encara que fos per uns instants.
Jugar amb les emocions és una arma que
sempre ha tingut a mà aquell que mana i
l’ha utilitzat sibilinament i amb la destresa
d’un cirurgià. Però si tot fos tamisat pel
seny i l’esperit cartesià sigués el nostre únic
referent, la nostra vida relacional seria glaçada, potser també cortès i educada, però
sense ànima. 
Eulàlia Puigderrajols és mestra
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Les emocions

Filosofia —Albert Botta

La conducció assenyada de la pròpia existència pot
condicionar positivament el nostre benestar.

Filosofia i gestió
sàvia de la vida
L’epigenètica és un penúltim hit de la
investigació científica que vol ajudar a
comprendre l’aparició de patologies hereditàries. Reduint-ho al mínim, el tipus de
vida (condicions ambientals, hàbits de
salut com alimentació, fer exercici, etc.) és
el que faria que un gen es posi en marxa
i s’expressi, o no. Això explicaria per què
un determinat bessó univitel·lí desenvolupa
una patologia (obesitat, diabetis, determinats càncers,...) mentre que això no passa
en l’altre bessó amb igual predisposició
genètica: El gen s’expressa depenent de
condicions sobrevingudes.
Extrapolem-ho a la gestió de «com» encarem l’existència. Anàlogament a la lluita
contra l’olor corporal, també la depressió,
l’angoixa, les eufòries i les fòbies, etc., demanen una atenció contínua per a evitar que
se’ns arrelin com una mala herba. És el posar
els hàbits, les emocions i actituds, i la intel·
ligència, a treballar a favor nostre. Sabem com
volem encarar la vida (si més no, sabem què
no volem), i la filosofia mostra el «com» hem
de gestionar-nos (l’objectiu ja és qüestió de
cadascú).
En el context de la creença en Déu, Pascal
afirma que el cor té raons que la intel·ligència

no coneix (una afirmació que avui s’aplica
als amors absurds). També el romanticisme
deixa de banda l’ordre i la racionalitat de la il·
lustració i exalta el valor de les emocions. La
idea freudiana de pulsió –energia psíquica
instintiva innata– és suggestiva perquè situa
en nosaltres la força de la conducta. Segurament la gestió de l’energia emocional demana
seny i sentit comú: a la raó sola li pot passar
allò de l’ase de buridan que, situat a igual distància d’una galleda d’aigua i d’un munt de
fenc, mor de gana rumiant a quin dels dos s’ha
d’acostar primer.
Potser hem de construir-nos acceptant la
crisi de la raó, el desconcert, i l’absència de
cosmos transparent a la raó. Ens atrevim a
bastir el nostre propi ordre i cosmos moral?
Fem la nostra «cosmètica»? Qui mana? Volem
gestionar les emocions estant-nos de conductes negatives que –per repetició i autodesídia– esdevenen hàbits? Ens returem davant
la còlera, la tristesa, la compra impulsiva,
etc? Majoria d’edat, voluntat de domini, i cop
d’Estat pel propi projecte de vida fan el nostre
cosmos. Segurament el pilot ha de menar el
vaixell, perquè el pilot –el cervell, la seu de la
ment– és part (conscient) d’aquest vaixell. 

El racó poètic
—Albert Pera

TORBAMENT
D’AMOR

Callo l’amor, no li calen paraules
que esvanirien l’essència alambinada
servada en el flascó de pur cristall,
el bàlsam valuós i concentrat
que exalta l’emoció de plena vida.
No diré de l’amor l’emfàtic himne
sinó el secret que inclou en un murmuri
l’indestructible fil d’etern connubi
en el desmai suau de tants capvespres.
El silenci dissipa la tenebra
fet una flama que il·lumina el cel,
que s’encén alta en perdurable ble,
foses la voluntat i la fermesa
en un sol cos d’incorruptible cera. 
Albert Pera és poeta

Albert Botta és professor de filosofia i ètica

Per saber-ne més
PEL·LÍCULA
‘Del revés’ (Inside Out)
Pete Docter, Ronnie Del Carmen (dirs)
Estats Units, 2015.
En el cap d’una nena d’onze anys, de nom
Riley, hi conviuen cinc emocions: l’Alegria,
la Tristesa, la Por, la Ira i el Fàstic. Alegria
s’imposa com a líder del grup fins que el
pare de la nena decideix mudar-se a San

Francisco. Docter
va començar a
desenvolupar la
idea d’aquest film
quan va observar
canvis de personalitat en la seva filla i un neuròleg li va confirmar que les emocions es reflecteixen
en les relacions humanes. Aquest film,
malgrat ser d’animació en 3D, va entusiasmar especialment el públic adult.

llibre
‘Llibertat emocional’
SALMURRI, Ferran.
La Magrana, 2015.
192 pàgs.
LLIBRE INFANTIL
‘El gran llibre de les emocions’
PUJOL, Esteve.
Parramon, 2016.
112 pàgs.
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Ni àngel ni bèstia —Gregorio Luri

Blanquerna

“Quan es va dipositar
aquest sarcòfag a
Blanquerna, aquesta
església va esdevenir
el segon temple en
importància de
Constantinoble, després
de Santa Sofia”

Fa quatre anys, la meva dona i jo ens van
regalar el luxe d’un viatge a peu de dues
setmanes pels Balcans que s’iniciava a
Blanquerna, en un barri d’Istambul on,
segons les guies turístiques “convé no
aventurar-s’hi sols”. Però convé fer-ho
perquè enmig del caos, la pobresa i la societat del barri resulta tota una troballa l’illa
de pau de l’actual església de Blanquerna:
Panayia Vlaherna. En traspassar el llindar, vam ser rebuts per la joia d’unes enormes roses grogues als costats d’un passadís cobert per plantes enfiladisses que ens
va oferir el present d’una ombra espessa.
Al fons s’entreveia una font i una capella.
Els orígens de Blanquerna es remunten –segons diuen- al temps de l’emperador Lleó el Gran, quan els germans Galbi i
Càndid van trobar en una casa d’un poblet
proper a Nazareth la túnica de la Mare
de Déu. En tornar a Constantinoble, van
convèncer l’emperador per recollir aquella relíquia en una església que s’hauria
d’aixecar amb aquest propòsit prop de la
costa, l’església de Blanquerna.
Sant Joan Damascè ens en transmet
una altra versió. Comença dient que desprès de consagrar l’església de Blanquerna
l’any 450, l’emperadriu Aelia Pulquèria va
voler santificar-la amb una gran relíquia
que es guardava a Getsemaní: el sarcòfag
de la Mare de Déu.
La tradició popular deia que quan
Maria estava agonitzant, els apòstols, que
predicaven l’Evangeli per tots els racons
del món, van ser transportats miraculosament fins al seu llit. D’aquesta manera van
poder acompanyar-la en els seus últims
moments al costat d’un gran nombre
d’àngels. Quan va morir, van introduir el
seu cos en un sarcòfag i el van dipositar
en un sepulcre de Getsemaní. Els àngels
van cantar i van ballar al costat del sepulcre durant tres dies, fins que, de sobte,
va cessar el seu cant. En aquest moment
l’apòstol Tomàs, que s’havia endarre-

rit, va arribar a Jerusalem. Com que no
havia pogut acompanyar Maria en la seva
agonia, va demanar als altres apòstols que
li permetessin obrir un moment el sarcòfag i contemplar amb reverència aquell
cos que havia albergat Déu. En obrir-lo,
van descobrir que estava buit. Només van
trobar un mantell, que emanava una fragància inefable.
Quan es va dipositar aquest sarcòfag a
Blanquerna, aquesta església va esdevenir
el segon temple en importància de Constantinoble, després de Santa Sofia. Va ser
remodelada i engrandida per l’emperador
Lleó I que li va annexar una font sagrada
de les proximitats que en l’antiguitat havia
estat consagrada a les nimfes. Cap a l’any
500 es va edificar al seu costat un palau
imperial del que encara es poden observar actualment unes restes que no ens
ajuden gaire a fer-nos una idea clara del
seu perdut esplendor.
Quan vam entrar al recinte de Blanquerna, el primer que vam fer va ser
refrescar-nos piadosament amb l’aigua de
la font, atès que la imaginació autoritza
a considerar-la consagrada alhora a les
nimfes i a la Mare de Déu.
En un racó del recinte el guardià estava
dinant a l’ombra d’un til·ler amb la seva
dona i el seu fill. No es va dignar a obrir-nos
la capella ortodoxa perquè, segons ens va
dir, només l’obria a grups. En aquest mateix
moment van aparèixer dues dones turques
que també volien visitar la capella. Ja érem
un grup. Però ens va contestar que ni parlar-ne, que només érem quatre persones.
No hi va haver manera de fer-li acceptar
que quatre persones formen un grup.
Aquí mateix, al costat de l’església de
Blanquerna, va desembarcar Roger de Flor
al cap de l’estol d’almogàvers a mitjans de
setembre de l’any 1303. La immensa majoria d’aquells homes no havia vist mai una
ciutat com Constantinoble. 
Gregorio Luri és filòsof i pedagog
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Històries amb valor —Maria Coll

Napoleó i l’abadessa
raÚl campuzano

El dia de Nadal de 1808, a
Tordesillas, va tenir lloc
una trobada singular, amb
l’acollida, la cordialitat i el
perdó com a taló de fons.

E

l matí del dia de Nadal
de 1808, Napoleó Bonaparte (1769- 1821) arriba
a la localitat de Tordesillas (Valladolid). El gran
conqueridor d’Europa no
està de bon humor. Ha entrat a la península amb una tropa de noranta mil homes,
però ha caigut estrepitosament a la Batalla de Bailén. I degut al cru hivern, aquells
darrers dies de desembre s’ha vist obligat
a quedar-se a la zona de Castella sense la
possibilitat de poder avançar vers la frontera. L’emperador, títol que s’ha autoatorgat el 1804 a la catedral de Nôtre Dame,
decideix quedar-se a dormir a l’hostatgeria que hi ha al costat del Convent de

Santa Clara. A l’edifici, però, no està sol.
El capellà de Tordesillas i dos espanyols
més, condemnats a mort per espiar els
francesos, esperen al locutori l’hora de la
seva mort. La mare abadessa i les monges
de la comunitat, esporuguides per les
represàlies que poden patir per part de les
tropes, només resen.
Napoleó passa la jornada a una cel·la descansant del viatge –ja que ha hagut de travessar la Serra de Guadarrama enmig d’una
tempesta de neu–, però a la tarda, com que
és Nadal i ell també enyora passar les festes
amb els seus familiars, decideix vestir-se
de gala. Es posa l’uniforme i es penja totes
les medalles. Ara bé, no pensa pas celebrar
la festa tot sol. Aleshores mana que l’abadessa Maria Manuela Rascón, una dona de
75 anys, plena de gràcia, dolça i simpàtica,
abandoni el seu estat de clausura i vagi a la
seva habitació. Ella en un primer moment
s’hi nega, però després decideix complir
l’ordre. Avança poruga i davant la reixa tremola, ja que des que va ingressar a la comunitat quan tenia deu anys no ha tornat a
creuar-la. El sacrifici és gran.

És gràcies a ella que la visita de cortesia
passa a ser una agradable i llarga conversa.
En principi, un militar i una religiosa no
tenen res a compartir, però l’esperit d’acollida i l’empatia d’ella els apropa. L’abadessa s’interessa per les condecoracions de
l’emperador i aquest li explica la història
que hi ha darrera d’elles. Per la seva banda,
Napoleó li pregunta pel convent, el fundador i les regles de convivència. D’aquesta
manera, acaronats per l’escalfor i amb una
tassa de cafè a les mans –Rascón és la primera vegada que el tasta–, passen les hores.
Al final de la vetllada, Napoleó, agraït
per l’amabilitat i la companyia de l’anciana,
l’obsequia amb una bossa de mil monedes
d’or –una gran fortuna–; la seva protecció –cap tropa podrà assaltar una propietat del convent– i atorga a Rascón el títol
d’abadessa-emperadriu. A la religiosa, però,
només li interessa una cosa: el perdó. Així,
doncs, li demana la llibertat dels condemnats, gràcia que el francès també li concedeix. Finalment s’acomiaden i la religiosa
torna a la seva part del convent.
No se sap amb seguretat quants dies
l’emperador d’Europa va passar al con-

Un militar i una religiosa
no tenen res a compartir,
però l’esperit d’acollida i
l’empatia d’ella els apropa
vent de Tordesillas, però els documents
dipositats a l’arxiu del Real Patronat de
Santa Clara –caixa 5, expedient 10– i les
memòries que va escriure Claude François
de Méneval, secretari de Napoleó, expliquen en detall la singular trobada. Fins i tot,
encara que no se sap amb seguretat quan va
seguir la ruta –alguns diuen el 28 de desembre–, sí ha quedat constància de la despesa
de les tropes franceses – cinquanta vedells
de primera qualitat valorats en 3.500 reals,
un cap de bestiar valorat en vuit-cents reals i
17.396 reals en metàl·lic. Actualment, tenint
en compte el mal record que van deixar els
francesos en terra espanyola, cap inscripció
recorda la trobada. 
Maria Coll és historiadora i periodista/
@mcollpigem
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L’altra cara de la ciència — Laia Bassaganyas

El poder
del ‘Big Data’

GERALT

Les dades generades per
milions d’internautes
a nivell mundial s’han
convertit en un gran tresor
perillós però també virtuós.

M

olts us haureu fixat
quan navegueu per
internet que us apareixen anuncis relacionats amb coses
que heu buscat o
coses que semblen concordar amb els vostres gustos o preocupacions. De manera
més o menys concreta, tots sabem que això
passa perquè els nostres moviments a la
xarxa queden enregistrats en algun lloc i
que aquesta informació es fa servir després
per a la publicitat personalitzada.
A nivell econòmic, les dades generades pels milions d’internautes (Big Data)
s’han convertit en una nova matèria prima
capaç d’accelerar extraordinàriament el
creixement de les empreses. Rastrejant els
moviments dels usuaris i enregistrant-ne
la seva informació es pot, mitjançant algoritmes matemàtics, comprendre la societat. Llavors aquests algoritmes poden
predir no només el que pot interessar de
forma global, sinó també de forma individual a partir de la comparació entre perfils d’usuaris similars. I si saben com som
i què ens agrada, les empreses adquireixen el poder d’anticipar-se a l’hora d’oferir nous productes i serveis i, sense que en
siguem conscients, decidir què ens agradarà o interessarà en un futur.
Les empremtes digitals però, no tenen
només un ús comercial. També queda
enregistrat on som físicament quan visitem una pàgina, quines operacions fem
amb les targetes de crèdit, o si estem buscant informació relacionada amb la nostra
salut. Se sap que analitzant tot això els
algoritmes que utilitza la NSA (Agència
de Seguretat Nacional dels EUA) poden
decidir de cada persona si és un(a) terrorista en potència o no. És a dir, el govern

Les dades massives tenen un poder immens, riscos i virtuts.

dels EUA, en col·laboració amb altres, té
lliure accés a tota la nostra informació
i, per tant, a la nostra vida. La intimitat
doncs, no existeix.
Però el Big Data també és molt més que
això. Existeixen dades genòmiques i mèdiques públiques (anònimes) de milers de

Critiquem regalar la nostra
intimitat mentre escrivim
al Facebook o comprem a
Amazon
persones, i la seva anàlisi pot contribuir
a la cura de malalties com el càncer, que
tenen un component personal molt marcat.
En aquests casos, analitzant els pacients
de forma individual és molt difícil arribar
a comprendre bé de la patologia. La comparació entre milers de tumors fa que es
puguin descobrir perfils comuns que revelin els mecanismes que els provoquen i, per
tant, la clau per entendre com afrontar-ho.
A més, algoritmes creats per a aquestes
anàlisis també poden acabar tenint capacitat predictiva i dissenyar, per exemple, un
fàrmac específic per a la teva malaltia en
funció del teu ADN i el teu historial mèdic.
Les dades massives tenen un poder
immens. Però aquesta potencialitat, amb
tots els seus riscos i virtuts, ens crea una

L’apunt

A favor
–Accelerar de forma extraordinària el
coneixement en tots els àmbits (curar
malalties, creació de models meteorològics, anàlisi comportaments electorals...)

En contra
–Cedir dades que poden determinar
comportaments personals i íntims a desconeguts.
-Pèrdua de la privacitat.

contradicció constant: critiquem regalar la nostra intimitat mentre escrivim al
Facebook o comprem a Amazon i després aplaudim els grans avanços que es
produeixen gràcies a elles. D’altra banda,
els models predictius que útils en ciència poden ser problemàtics en àmbits més
socials o filosòfics. És indispensable un
major coneixement entorn al Big Data i un
debat social per poder regularitzar-ne les
seves aplica-cions i que se’n faci un ús més
transparent. 
L’Altra Cara de la Ciència és una secció escrita
per Pol Bartrès, Laia Bassaganyas,
Aina Fernàndez i Núria Radó
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Fem un pensament —Ramon Bassas

És útil la caritat
nadalenca?
Hi ha un invent que serveix
per eradicar la pobresa o
finançar la investigació, es
diu Estat. Cal actuar a través
dels pressupostos i no amb
almoines.

Q

uan s’acosta Nadal s’intensifiquen les activitats
que s’han acabat denominant “solidàries”, tot
i que proliferen tot l’any.
Caminades, campanyes
diverses o verkamis,
esdevenen una versió
postmoderna, exitosa i “laica” del Dòmund
de tota la vida i altres derivats. Per Nadal,
doncs, la tendència s’incrementa a través
d’un màrqueting descaradament emocional fent-se lloc entre eròtics anuncis de
colònies. Pensem en el cas de la Marató
de TV3, que amb un deix d’autosatisfacció
condescendent posem sempre d’exemple
per omplir-nos la boca del país desprès que
som, potser per apaivagar la tòpica imatge
del català garrepa que ens acompanya els
365 dies restants.
Quan jo era més jove tot això ho trobava d’una hipocresia tan gran com inútil.
Els pobres, els científics o els malalts no
necessiten recursos perquè passin un “mal
moment”, sinó perquè el conjunt de la societat no està disposada a finançar les seves
necessitats. Si calen més diners per atendre les capes de la nostra població més
depauperada, o per a la recerca científica per avançar en el tractament mèdic,
hi a un invent que serveix per això. Es diu
Estat. Si no serveix per això serveix per
ben poca cosa. No em valien -ni em valenexcuses sobre si els polítics són no sé què o
coses per l’estil. No fotem. A les campanyes
electorals, a les assemblees dels partits on
s’aproven els seus programes o a les manifestacions, el reclam ciutadà per tot això és
anecdòtic o retòric. No consta tampoc a les
enquestes com “els principals problemes

dels ciutadans”. De manera que, si veritablement creiem prioritària l’eradicació de
la pobresa o el finançament de la recerca,
la solució tindrà més caràcter estructural
que no pas conjuntural, més amb els pressupostos de l’Estat que amb les almoines de
Nadal, més amb la política que amb l’emoció. Fa més un vot que una almoina.
Això, de fet, encara ho penso. Això i que
les condicions estructurals de canvi no són
estrictament redistributives; que fan més, a
vegades, les condicions favorables indirectes que els subsidis directes. I encara penso
que no hi ha “una” manera de fer-ho i que,
sobretot, que cal anar-hi amb molta modèstia i de mica en mica i amb pocs manuals.
Tot això ho defenso i ho defensaré.
Ara bé. Precisament perquè no hi ha res
assegurat, i perquè les “vies directes” de
canvi són sempre un fracàs, penso que amb
això passa com quan planteges un problema
a un professional i et respon que “fins que

Les condicions
estructurals de canvi no
han de ser estrictament
redistributives
no canviem del tot” el que sigui (el programari, el sistema…), qualsevol arranjament
serà un pedaç i que “seria millor” esperar-se a aquest canvi. Ui, no. El problema
el tinc aquí i ara i m’he d’espavilar. “Aquí”,
“ara” i “espavilar” són les tres paraules
que un bon dia em van fer reconciliar amb
el món caritatiu, pel qual tinc un respecte
absolut, siguin quins siguin els motius dels
seus donants. 

Ramon Bassas escriu a ramonbassas.cat /
@ramonbassas

De baix a dalt
—Arpad Pou

Aquí la
mort té
un preu
La suma entre la frase “winter is coming” de
la sèrie Joc de Trons més la pel·lícula El dia
de la marmota esdevé humor negre d’una
realitat exasperant, cruel i cínica.
Exasperant. Quan el fred penetra a
les llars espanyoles, el 21 per cent experimenta condicions de pobresa energètica i
uns 2,6 milions de persones dediquen més
del quinze per cent dels seus ingressos a
pagar les factures energètiques. Quan els
ingressos d’una llar són inferiors a la renta
mínima d’inserció a Espanya, ens trobem
que el set per cent dels habitatges viuen
en situació de pobresa energètica, és a dir,
gairebé uns cinc milions d’espanyols no
tenen per viure un cop han pagat els seus
drets bàsics de llum, aigua i gas.
Cruel. L’informe d’aquest any és la
fotocòpia dels darrers. Segons el mètode
de recompte de l’OMS unes 24.000 persones moren durant l’hivern, de les quals
7.100 –un trenta per cent– estarien associades a la pobresa energètica. Aquest
any l’exemple és particularment demolidor: la defunció a Reus d’una anciana
de 81 anys que va morir per culpa d’un
incendi causat per una de les espelmes
que li proporcionaven la llum que li mancava. Portava dos mesos sense subministrament elèctric i l’empresa responsable
Gas Natural Fenosa no havia comunicat
el tall de llum a l’ajuntament. La crueltat és encara més esfereïdora quan l’Estat
participa permanentment del crim legalitzant la interrupció del subministrament
de companyies elèctriques que des de la
crisi han multiplicat els seus beneficis.
Cínica. Només amb l’1,3 per cent
dels beneficis de les qui tenen el monopoli energètic (Iberdrola, Gas Natural i
Endesa) podríem acabar amb la pobresa
energètica. Segons les últimes dades,
entre gener i setembre, aquestes companyies van acumular 4.154 milions d’euros,
uns quinze milions d’euros al dia. A l’Estat
Espanyol, la mort té un preu. 
A.Pou és llicenciat en Filosofia i membre de
Termitas y Elefantes / @termitaelefante
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Dilemes ètics —Soraya Hernández

Píndoles
anticonceptives
Diuen els diaris que a Rotterdam es vol desenvolupar una llei que obligui a prendre
mètodes anticonceptius a les mares amb problemes psicològics o declarades incompetents. No néixer seria un tipus de protecció infantil?

C

ompartim aquest mes
una notícia apareguda als
mitjans de comunicació
que ens recorda els casos
d’esterilitzacions forçoses
i que ens demanarà preguntar-nos si l’Estat ha de tenir dret sobre
el cos de les dones quan es tracta de protegir una possible descendència. Es pot
obligar una mare a no tornar a ser-ho si
les seves conductes o habilitats parentals
demostren posar en risc els fills que ja té?
Ens expliquen els periodistes que
l’Ajuntament de Rotterdam està intentant
desenvolupar una llei que imposi utilitzar
un mètode anticonceptiu a les mares considerades incompetents per ser-ho. El responsable de joventut del consistori ha fet
públic el seu desig d’aconseguir posar en
marxa aquesta norma i apel·la els jutges
a començar a valorar aquells casos on
dones amb addiccions i/o problemes psicològics tenen conductes de risc cap els
fills o no presenten capacitats per la criança. Demana que rebin un ordre judicial
immediat i explica que aquesta mesura és
un pas important de protecció infantil en
famílies on està demostrada una manca
d’habilitats parentals i un patiment dels
menors, sigui per abandonament, negligència o abús.
L’Ajuntament ha posat en marxa una
prova pilot amb 160 dones en situació de
risc per afrontar una nova maternitat que
participaran en un programa voluntari
d’anticoncepció.
Els altres partits representats a la ciutat
han fet arribar les seves queixes a l’alcalde
creient que aquesta mesura no té sentit:
ningú no té dret a decidir qui pot o no
tenir un fill. Què haurien de fer els polítics?
Poden decidir per les dones i controlar el
seu cos? Es tracta d’una forma de protecció
dels possibles futurs infants o s’està donant
per fet un escenari que potser mai no té lloc
i es resoldria amb recursos i educació?

Encara que s’hauria d’aprofundir més
en aquesta notícia per conèixer exactament els elements que es tenen en compte
per voler desenvolupar la llei i quins són
els factors de risc tinguts en compte, la
proposta de Rotterdam ens serveix per
reflexionar sobre un tema punyent: els
límits de la llibertat individual i com s’han
de dibuixar i fer complir aquests límits.
També impacta la notícia perquè ens fa
afrontar el fet que hi ha mares sense capacitat suficient per cuidar i criar, d’altres
que fins i tot posen en perill la vida dels
seus fills i existeixen casos on els jutges
han d’actuar per evitar protegir els infants,
hagin o no nascut.
Com s’hauria d’enfocar aquest escenari
que es presenta amb una gran complexitat? Es podria tenir en compte el dret a ser
mare de qualsevol dona i no permetre que
la societat s’involucri en un aspecte íntim

L’Ajuntament de Rotterdam
ha posat en marxa una
prova pilot amb 160 dones
en situació de risc
i subtil com la maternitat. Encara que això
impliqui que dones amb addiccions actives i/o problemàtiques psicosocials greus
tinguin fills i després la mateixa societat
s’hagi de fer càrrec d’aquests nens. També
es podria valorar si existeixen o no capacitat i actuar en conseqüència: obligant a
prendre mesures anticonceptives o aplicant programes i projectes de suport, educació, seguiment i ajuda...
Què us sembla? Penseu que es fa aquest
control sobre les capacitats de les dones per
ser mares? Quins criteris s’haurien de tenir
en compte a l’hora de vetllar pels futurs
infants? Ja sabeu, la reflexió l’heu de fer
vosaltres. És el vostre torn. 
Soraya Hernández és diplomada en treball
social i màster en bioètica
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Cercant l’escletxa
—Joaquim Trenchs

Obrir i
tancar
finestres

La persona es percep sovint talment
com una casa complerta i endreçada.
Els seus fonaments, els diferents nivells
i/o estances en la pròpia configuració
han vingut donats per l’altre de l’Amor.
Condició d’origen necessària per assegurar l’existència d’un Jo, la seva adaptació i les capacitats per afrontar les
inclemències de l’entorn.
Bo i així, la realitat subjectiva de
la persona va més enllà de la pròpia
façana. En la interacció constant amb
la vida, amb els altres, quan l’individu
obre les seves portes i finestres, aquest
s’aireja i es renova amb l’aire exterior,
encara que això també li suposi la sensació de fredor i de renúncia al confort
interior.
La capacitat d’obrir i tancar finestres en un mateix, sovint té relació amb
la necessitat de seguretat personal. En
refermar més o menys una identitat.
Sovint aquesta identitat ha anat empeltada de defenses. Defenses destinades
a reduir o suprimir qualsevol element
susceptible de posar en perill el propi
equilibri psicològic. La casa que jo imagino de mi mateix, esdevé allò a protegir i/o edificar.
Per això, davant tot allò que neguiteja a la persona, on brolla el conflicte
entre allò més íntim, la consciència i/o
el món exterior, emergeix una resposta:
les defenses.
Amb elles, es transformen les energies més íntimes, es disfressen de tal
manera que permeten mostrar-se de
manera més acceptable.
D’alguna alguna mesura, necessitem
enganyar-nos per donar aparent significació a allò que sovint ens angoixa i
ens situa en la falta i en la incompletesa personal. Subratllo doncs, com
és de saludable i recomanble “fer dissabte” d’un mateix en el propi recorregut vital. 
Joaquim Trenchs és psicòleg
Escriu a www.joaquimtrenchs.com
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Vist pel món —Albert Dresaire

Gent
GISÈLE MOLLFULLEDA

L’espectador
no és ximple

Pensats
La sèrie de TV3 ‘Merlí’ està
rebent crítiques de totes
bandes, potser perquè no
es creuen que els ciutadans
tenim criteri propi.

M’

està divertint
molt la sèrie
Merlí, de la qual
TV3 està emetent la segona
temporada. Em
distreuen l’argument, les situacions i els
diàlegs de la sèrie. Veure el capítol cada setmana és, per a mi, un moment d’entreteniment i desconnexió.
Però el que més em diverteix és comprovar com aquesta sèrie rep crítiques de
tot arreu. Des de sectors conservadors s’ha
criticat que Merlí promogui actituds i idees
allunyades de la moral; des de sectors progressistes s’ha lamentat el comportament
masclista del protagonista del serial (hi ha
hagut una interpel·lació al Parlament sobre
aquest tema!); des de l’unionisme s’ha llençat el crit al cel per la presència d’una professora que és de l’ANC (i això es veu que significa promoure la independència des d’un
mitjà públic!), i algun independentista s’ha
queixat de la burla del Procés que representa
aquest personatge de la mestra de l’ANC; i
he arribat a llegir que la crítica i descrèdit als
polítics que constantment es fan a Merlí són
una expressió d’arrel neofeixista.

Albert Dresaire és xxxxxxxxxx

No nego ni afirmo cap d’aquestes opinions, amb algunes puc estar-hi d’acord i amb
d’altres no. El que vull fer notar és que totes
elles tenen una cosa en comú: creure que
la gent és ximple. Sembla que hi hagi qui
pensa que les persones no sapiguem distingir el que és un programa de ficció, sense
cap altre objectiu que l’entreteniment.
Com si pel sol fet de veure segons què a la
televisió haguéssim de canviar els nostres
principis o els nostres valors.
TVC

Deixeu-nos d’alliçonar.
Ja tenim clar que ‘Merlí’
només és una sèrie
d’entreteniment
Si us plau, deixeu-nos d’alliçonar. Que
ja tenim clar que Merlí només és una sèrie
d’entreteniment. Que els qui mirem la televisió som persones adultes i responsables i
amb capacitat de pensar pel nostre compte.
Que ja no vivim sota una dictadura i tots
tenim criteri propi. O no? 

Albert Dresaire és consultor en TIC i gestió
documental

Aviat hi pensarem. Sense saber ben
bé per què ens vindran al cap. O
hi pensarem perquè són de pensament obligat. Aviat ens vindran al
cap, no sabem ben bé per què, en
veure alguna cosa, en recuperar
algun sabor, en sentir alguna cançó.
Aviat hi pensarem i potser no ho
tornarem a fer en tot l’any, perquè
la resta de dies la rutina empeny el
present i, amb sort, el futur. D’aquí
uns dies, farem balanç de tot un
any, de com eren aquells dies... Són
vells amics, vells amors, antics personatges del poble o veïns, propers i enyorats. Potser els records
dels nostres fills quan eren petits,
aquells amics dels quals ens hem
distanciat, els estimats que ens han
deixat. Apareixeran, en una sobretaula, en una trucada, en una foto,
en una decoració de Nadal. I els
recordarem... i, a poc a poc, tornarem al nostre present, potser
més nostàlgics. Alguns pensarem
en aquells que falten des de fa
poc; tan poc que la seva presència
és encara tan gran, real, present...
que no podrem concebre aquests
dies sense ells. Els farem un lloc
a la taula o defugirem el buit per
evitar el dolor. Els recordarem,
els pensarem, els venerarem o ens
en queixarem: s’acosten dies en
què toca fer-ho, dies que estan
fets per pensar-los, recordar-los,
estimar-los... estimar-nos. 
Isabel Yglesias és advocada
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IGP
La indicació geogràfica protegida (IGP)
és una denominació de qualitat, regulada per la UE, que identifica un producte alimentari amb les següents
característiques: és originari d’un lloc
determinat, té una qualitat determinada, una reputació o característica
que pugui essencialment ser atribuïda
al seu origen geogràfic, i com a mínim
una de les seves fases de producció,
transformació o elaboració es fa a la
zona geogràfica definida. 

L’artesania del fuet
Hi ha moltes empreses centenàries
a Catalunya que perseveren gràcies
a valors com la tradició, la paciència i la qualitat. Casa Riera Ordeix
de Vic, fundada el 1852 i especialitzada en fuets, n’és un exemple.
Lucia Montobbio

començar el 1852. “Durant la segona meitat
del segle XIX la Plana de Vic era testimoni de
la modernització dels transports. Va ser en
aquest context que Josep Riera i Font, originari de Vic, però resident a Barcelona, va
iniciar el seu vincle amb la llonganissa. Va
començar comercialitzant-la fins que la seva
fascinació per aquest tradicional embotit el va
portar a fundar Casa Riera Ordeix i a emprendre la seva elaboració”, explica la guia.

PACIÈNCIA PER OBTENIR QUALITAT
Aquesta vegada ens desplacem a Vic. A la plaça
dels màrtirs, on hi ha la Casa Riera Ordeix. Mai
abans havia visitat una fàbrica d’embotits. De
fet, de seguida m’advertiexen que can Riera
Ordeix no ho és. Les fàbriques compten amb
aclimatadors que assoleixen temperatures
ideals pels fuets. En canvi, aquí, tenen en Pere.
Ell és l’expert en temperatures i bàsicament va
tancant i obrint finestres segons la humitat de
l’exterior. I és clar, això influeix en el nombre
de fuets que es produeixen. Mentre la fàbrica
produeix un fuet en menys d’un mes, a l’assecador poden trigar fins a mig any.
Creuem la porta de vidre que té imprès l’escut de la casa en daurat. I ja fa olor de fuet.
Passem a una sala enfustada, on hi ha els
retrats de la família Ordeix. Ja són sis les generacions que han viscut d’aquest negoci que va

Passem a una sala d’on pengen fuets i veiem
un audiovisual detallat sobre la seva elaboració. Pugem a les plantes de l’assecador. Està
tot fet amb taulells de fusta. Al terra, hi ha
petits espais entre biga i biga. Si mires capbaix
fa una mica de vertigen. Aquí ens ensenyen els
adhesius que posen als fuets per saber quant
de temps porten eixugant-se penjats. Els cordills de cotó també són indicadors. Com més
dies, més secs i més valorats.
També ens expliquen que aquest producte té
èxit a altres bandes del món. S’ha aconseguit
exportar a galeries comercials tan emblemàtiques com Harrods, a Londres; les Lafayette,
a París; o les KaDeWe, a Berlín. També són presents a la cadena suïssa Globus i han viatjat
fins a Holanda i Hong Kong.
Amb tanta explicació i fuet penjat, tinc ganes

que tornem a la planta baixa i que ens ofereixin la degustació. La boca se’m fa aigua.
La visita ha durat una hora, i ara els nens ataquen el fuet fet amb carn de porc i els grns
el fuet fet amb carn de truja. Una visita com
aquesta és una oportunitat per conèixer de
més a prop la història que Catalunya té amb
el fuet i la llonganissa –produte amb Indicació
Geogràfica Protegida des del 2002–, i valorar
empreses que continuen amb el seu procés
minuciós, pacient i artesanal.
Abans de marxar, m’animo a comprar dues
peces, una per a mi i una altra pels meus pares.
M’ho emboliquen amb paper blanc i el tanquen amb un adhesiu blau de la casa. El paper
que embolcalla l’embotit, a banda de certificar que és un producte elaborat per la casa,
serveix per protegir i conservar el producte.
Aquest pas, que conclou el procés d’elaboració, també es fa segons el mètode tradicional,
a mà i peça a peça. 

Més informació: Casa Riera
Ordeix. Plaça dels Sants Màrtirs,
14, 08500 Vic. info@casarieraordeix.com / 93 889 30 34.
Visites: 9 a 12h i de 15h a 17h.
www.casarieraordeix.com/es
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Oficines de la plataforma Meetup.

Meetup. Quedem?
Amb la voluntat de potenciar el capital social i unir persones amb interessos comuns, va néixer el 2002
aquesta plataforma de reavilització
de comunitats locals.
Judith Vives

Revitalitzar les comunitats locals i promoure,
aprofitant les tecnologies digitals, trobades en el món real de persones amb interessos similars. Aquesta és la finalitat de Meetup,
una xarxa social creada l’any 2002 per Scott
Heiferman, Matt Meeker i Peter Kamali. Vols
jugar a pàdel? Vols comentar les pel·ícules quan
surts del cinema? Vols practicar conversa en
anglès o alemany? Busques un grup per fer sortides fotogràfiques? Les possibilitats que ofereix
la plataforma són infinites. Des de socialitzar-se
els caps de setmana fins a trobar noves oportunitats laborals. O parella, perquè encara que
Meetup no sigui pròpiament una pàgina de
cites, també s’hi poden trobar grups de solters i
d’speed-dating. La plataforma actua com a punt
de trobada online de gent amb interessos i aficions molt diverses. Un promotor organitza una
trobada en un espai real i les persones interessades només ha de confirmar la seva assistència i anar-hi. Els usuaris s’hi poden donar d’alta
de forma gratuïta. L’aplicació no té publicitat i
es finança a partir de les subscripcions que es

cobren als organitzadors de grups. Segons els
propis promotors de Meetup, la seva missió és
revitalitzar les comunitats locals i ajudar la gent
a autoorganitzar-se. “Unint-nos al voltant d’interessos compartits fem avançar les nostres vides
i contribuïm a fer els nostres pobles i ciutats
més forts, saludables i feliços”, asseguren. La
idea va sorgir després que els seus creadors llegissin un llibre del sociòleg Robert Putnam que
advertia de la pèrdua de capital social que comporta la vida moderna. I amb Meetup, van voler
aprofitar els avenços d’aquesta per facilitar reunions locals.
Hi ha, però, una altra idea motora darrera els
Meetups, la que creu que quan les persones
es reuneixen per fer o parlar d’allò que més
els importa, ofereixen el millor d’elles mateixes. I aquest nou format de trobades reals promogudes des de l’àmbit digital ajuda a trobar
els nostres grups d’interès. Hi ha qui organitza
trobades amb la finalitat de donar-se a conèixer i altres més altruistes. Sigui com sigui, de
la socialització en surt diàleg, diversió, idees,
ajuda mútua i qui sap si amistats o oportunitats professionals. El Meetup té gran implantació a Estats Units i a països europeus. Per això,
a moltes trobades que s’organitzen a Barcelona
i Catalunya és habitual trobar-hi promotors
estrangers o que l’idioma que predomina sigui
l’anglès. En un món on tot es torna virtual, cal
celebrar les iniciatives que promouen espais de
trobada de persones de carn i ossos. 
Judith Vives és periodista / @judithvives
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Teatre
TEATRE LLIURE

Reutilitza.cat
L’Informe ‘Sostenibilidad en
España 2016’ ofereix dades molt
preocupants sobre aquest aspecte
que exigeixen un canvi urgent de
l’actual model de gestió.
Maria Calvo

La constant renovació dels anomenats “aparells elèctrics i electrònics” (AEE) provoca que
cada any, a tot el món, generem gairebé cinquanta milions de tones d’aquests residus
que anomenem RAEE. Es calcula que menys
de la sisena part s’hauran reciclat o preparat
per a la seva reutilització, en un sistema on
abunden els desviaments a gestors no autoritzats i les exportacions encobertes a països
del tercer món (malgrat que la Convenció de
Basilea ho prohibeix). Sobre aquesta problemàtica us recomano el documental La tragèdia electrònica. La gestió correcta i legal
d’aquests residus (o més ben dit, recursos) és
molt important per dos motius: perquè són
una reserva de valuosos minerals i materials
reciclables, i perquè contenen components
perillosos que cal processar evitant l’afecció a
la salut humana i la contaminació ambiental.
Amb aquest context al davant, el febrer de
2015 va entrar en vigor el Reial decret que
transposava la Directiva 2012/19/UE sobre
RAEE. Aquestes normatives no només parlen
del seu reciclatge sinó que també posen l’accent en la prevenció de la seva generació i
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l’allargament de la vida útil d’aquests aparells.
La proposta que avui us presento justament
s’emmarca en aquesta prioritat de la gestió:
la reutilització d’AEE usats. Em refereixo a
Reutilitza.cat, una plataforma social que facilita la donació solidària de dispositius digitals (ordinadors, impressores, pantalles,
tauletes...) a projectes socials. Té el suport del
projecte europeu eReuse.org, i des del 2010 ja
han ajudat de forma voluntària més de noucentes iniciatives repartint-los més de 1.500
dispositius. És una opció més de reutilització afegida a les ja existents com el renting, la
segona mà, la reparació... però amb una visió
més col·laborativa i social.
La donació solidària es torna complexa per al
donant quan aquest ha de trobar receptors
afins a la seva acció social, tècnics que donin
suport a la preparació dels dispositius, tenir
garanties que tot dispositiu donat acabarà
reciclant-se correctament, o poder mesurar i
comunicar l’impacte social i ambiental positiu d’aquest acte generós. I per això és clau la
intervenció de Reutilitza.cat, que fa d’intermediari i ofereix el suport tècnic per tal de
preservar el valor dels dispositius.
Per tot plegat, Reutilitza.cat és una fórmula eficaç per augmentar la vida mitjana
dels aparells, aprofitar els recursos, reduir
la quantitat de residus, fer consum responsable, afavorir la creació d’ocupació local,
reduir la fractura digital i enfortir entitats i
projectes d’interès social. 
Maria Calvo és ambientòloga

‘Els biberons’
al teatre
Sandra Balagué

Era el 1938. Tenien 17 anys i els van enviar
a la primera línia de foc de l’enfrontament
que marcaria el final de la Guerra Civil espanyola, la Batalla de l’Ebre. Va ser coneguda
com la Lleva del Biberó. D’aquesta generació en parla l’obra de teatre In memoriam, espectacle escrit i dirigit per Lluís
Pasqual i interpretat per la jove companyia del Teatre Lliure. In memoriam, però,
fa un pas més, i es presenta com un al·legat
en contra de qualsevol conflicte. “La voluntat d’aquesta espectacle és que sempre es
recordi l’absurditat i el caos de la guerra”,
explica Joan Amargós, un dels actors de
l’espectacle, que comparteix escenari
amb Enric Auquer, Quim Àvila, Eduardo
Lloveras, Lluís Marquès i Joan Solé. Els soldats que tots ells interpreten són un exemple d’aquesta absurditat: “Al principi, quan
criden els biberons, encara sembla que hi
ha una certa lògica, una mena d’ordre, però
quan els posen sobre el terreny, a primera
línia de les trinxeres, ja es veu que allò
no té ni cap ni peus”, afegeix. Centenars
de joves van morir en aquella batalla i
molts més encara hi van perdre la joventut. Aquesta obra és un homenatge a tota
una generació, però també una gran classe
d’història. De fet, els mateixos actors que
es posen a la pell dels soldats reconeixen que en desconeixien a fons la història
abans d’interpretar-la en els escenaris. 

‘In memorian’. Direcció:
Lluís Pasqual. Prod. Teatre
Lliure. De gira, del 22/02/17
a 12/03/17 al Teatro María
Guerrero de Madrid.
Cada any, a tot el món, es generen gairebé 50 milions de tones de residus RAEE.
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Llibres

Teatre per
a infants

L’intriga
d’Esperança
Camps
SIM SALABIM

Un moment de l’espectacle ‘Els músics de Bremen’ de la companyia de teatre Sim Salabim.

Jordi Alcàsser

Entres al teatre i tot està disposat, les cadires
ben col·locades, la llum tènue, a l’escenari uns
mòduls de fusta negra amb el que semblaria
un campanar romànic a un cantó i una façana
a l’altra i al mig és on sembla que s’esdevindrà la història. Tothom assegut i expectant, no
hi ha gaire soroll, hi ha nervis. Hi ha més nens
a les primeres files que a les últimes; sembla
bona idea per la qüestió de les altures. De cop
s’apaguen els llums, primer totes menys la de
l’escenari i després en deixen enceses algunes,
poques, no fos cas que tinguéssim massa por.
De cop entra un noi a escena. És un músic, es
veu per la seva cabellera i aquell posat altiu.
S’asseu al seu lloc, davant del piano elèctric i
comença a tocar unes notes d’obertura. Que
comenci la funció! Surt un ase, així de titella
gegant, carregant un carro carregat de sacs i
està cansat i deixa el carro sol per anar a beure
aigua. Amb aquestes que apareixen un parell
de lladres que després de presentar-se, acaben
per robar el carro, amb un riure malèvol i uns
moviments ben de lladregot. Després actuen,
el gos pastor, el gall i el gat en una història ben
travada que es diu Els músics de Bremen de la
companyia de teatre Sim Salabim. Un espectacle que l’ajuntament va sufragar un diumenge a la tarda just quan s’acabaven els dies

forts de la festa major del poble. A Bremen
viuen avorrits i l’alcalde, preocupat per la
qüestió, decideix solucionar-ho. Com? Doncs,
va a buscar músics arreu de la comarca.
L’encarregat d’aquesta funció és un ban municipal que va voleiant per aquí i per allà cercant
possibles aspirants. Es topa doncs amb un ase,
un gos pastor, un gat i un gall i després d’abandonar les pròpies dedicacions per diverses
desgràcies relacionades amb els lladregots,
emprenen els quatre el viatge cap a Bremen.
Tot acaba bé, els lladregots fugint espantats
per un ase convertit momentàniament en fantasma i els quatre amics contractats com a
músics omplen la ciutats de cançons.
Doncs bé, tot això és el que pot oferir alguna
de les moltes actuacions de teatre infantil
que es fan arreu. Una estona de creixement
a través de les històries que allí s’expliquen.
Els nens creixen perquè allò que els expliquen els fa vibrar, els fa sentir vius. Les emocions a flor de pell. El temps es va deformant
en moments de més avorriment, però també
d’eufòria, moments per patir, només una
mica, i moments per sentir-se feliços. Com el
final d’Els músics de Bremen quan els quatre
animals acaben per cantar, tocar i ballar amb
molta alegria després de passar una feixuga
aventura. 
Jordi Alcàsser és psicòleg i psicoanalista /
@jordialcasser

Raquel Gámez

Quan Esperança Camps va presentar L’illa
sense temps al festival Tiana Negra, va explicar el seu origen: l’aparició a Ciutadella
d’una anciana assassinada amb unes tisores clavades al cap va despertar l’imaginari
de l’escriptora menorquina i va ser l’excusa
per envestir la resta de temes que aborda
la novel·la, com la crítica a cert periodisme
que actualment es practica, el record de la
infantesa o la reflexió sobre la incidència
dels canvis socials en les històries de pares
i fills. La novel·la traspua pinzellades de la
rivalitat entre Ciutadella i Maó, dels colors
de la infantesa tintats de solpostades rogenques i de tots aquells records que una periodista convertida en escriptora, quan torna
a l’illa després d’anys d’absència, pot entresentir-ne. Camps dirigeix el temps narratiu i de la història hàbilment. Els estira i els
arronsa d’una manera descarada. Aquesta
veu pròpia que l’autora posseeix s’encarrega de situar-nos en el passat o en el present. Té l’habilitat de fondre la narració de la
tercera persona i difuminar-la en monòlegs
interiors, per als quals no dubtarà, fins i tot,
a fer parlar els personatges en segona persona. Aquest és un text exquisit en recursos
literaris de puntuació, usos onomatopeics,
i en què les frases inacabades esborren els
impertinents punts suspensius i els converteix en un inexorable punt i seguit. Un contundent ja n’hi ha prou que interpel•la al
lector mentre manté viva la intriga. 
CAMPS, Esperança; L’illa sense
temps. Editorial Meteora,
2016. 224 pàgs.
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Nuesa contra
els tabús

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

Hi ha dos temes que en els mitjans
de casa nostra costen de tractar:
el suïcidi i la pedofilia. Dos recents
treballs periodístics, un llibre i un
documental, els aborden.
David Casals

Poc a poc es comencen a afrontar des d’una
perspectiva periodística assumptes que, per
les societats, encara són tabú. L’any acaba
amb dos bons exemples: el llibre La Sombra
del Ombú (Lectio Ediciones), escrit per Cristian
Segura; i el reportatge M’atrauen els nens que
aquest novembre ha emès el 30 Minuts de TV3,
amb guió de Roser Oliver i Joan Albert Lluch.
Segura és periodista i en els darrers anys,
s’ha consolidat com un dels millors cronistes de la Catalunya post-moderna. Amb el
seu debut literari, El cau del conill, va guanyar el Premi Josep Pla 2011, i poc després, va
publicar Ciment armat. En les seves dues primeres novel·les, retrata amb humor i molta crítica, però sense fer sarcasme, com és l’Upper
Diagonal, la burgesia barcelonina que habita a
la també denominada zona alta. També explica
les conseqüències de la bombolla immobiliària
i el progressiu declivi d’aquesta classe social i
la irrupció un nou ordre social on hi ha lloc pels
molt rics, els precaris, i els pobres, però no per
la classe mitjana. Ara, el nou llibre de Segura
aborda una nova temàtica amb primera persona. La història comença en la festa de final
de Batxillerat de la seva germana als Jesuïtes
de Sarrià. Just abans de la cerimònia de graduació, apareix un ciutadà que ningú coneix
penjat d’un dels arbres del pati del col·legi.
L’autor fa un doble procés: esbrinar què va a
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portar a aquest home a la mort, i com era el seu
entorn més immediat, i com és possible que el
suïcidi sigui ara mateix la principal causa de mort
externa, per davant dels accidents de trànsit.
El que més m’ha impressionat del llibre no són
els testimonis de l’entorn d’en Manuel, els
especialistes que estudien el suïcidi o l’entitat
que pretén aglutinar als familiars, sinó com en
aquesta obra Segura també es despulla, amb
una delicadesa exquisida. Diu que anys enrere va
estar a punt de suïcidar-se, fet que el va portar a
un canvi de vida i haver de tractar-se per una psiquiatra. Segura ha necessitat quatre anys per fer
aquest llibre, que jo he llegitamb tres tardes.
Ell, però, no és l’únic que s’ha despullat recentment. També ho va fer a TV3 amb una dona que
fou víctima d’abusos sexuals des dels cinc i fins
gairebé els 17 anys, i un pedòfil, un home que
sent desig sexual per adolescents, però que mai
ha consumat cap delicte. La seva intervenció,
gravada per via telefònica, va formar part d’un
reportatge incòmode. I no ho era només per la
realitat que explicava, sinó també perquè l’espai lamentava la falta de valentia de l’administració pública per afrontar aquest fenomen. No hi
ha cap pla on persones que sentin aquest tipus
d’impulsos sexuals puguin contactar amb professionals amb l’objectiu de controlar-los, com
passa a Berlín (Alemanya), on el que va començar
com una prova pilot ha acabat reduint els delictes sexuals a menors i també el consum de pornografia infantil.
El periodisme no és un bàlsam. El bon professional posa el dit a la llaga i ho fa en temes que
la societat no sap com tractar o normalitzar, com
passa amb aquests treballs periodístics sobre
el suïcidi i la pedofília, que no s’ha de confondre
amb la pederàstia, que és quan s’ha comès un
abús sexual a un infant o un jove. 
David Casals és periodista / @informatiu

En el proper número: Dependència
En aquests moments, a l’àmbit de la política catalana, dues paraules estan en ple debat: autonomia i independència. En el proper número de la revista, però en aquest cas des del punt de vista
filosòfic i sociològic, també els abordarem. La modernitat liberal i individualista ens ha fet concebre el terme “autonomia” de forma personal: jo decideixo sobre la meva vida, jo faig el que
vull... en definitiva em governo a mi mateix. Però els homes, fins i tot durant la maduresa, no
som mai plenament autònoms; ja no parlem d’aquells que són dependents, grans i petits. Tots,
encara que ens costi admetre-ho, tenim llaços de dependència. Necessitem dels altres per créixer, realitzar-nos... Tots, per tant, som dependents. 

DIRECCIÓ

ADREÇA

Portal de Valldeix, 17-2n
08301 Mataró (Barcelona)
Telèfon 620 749 138
Membre de

Amb el suport de

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

Aniversari feliç
Ha vist la funció des d’una còmoda cadira de la primera fila de pista. Ni un sol cap s’ha interposat entre ell
i els contorsionistes, acròbates, domadors, equilibristes
i trapezistes. Tret de l’estona dels pallassos, que li fan
més pena que gràcia, tres hores d’èxtasi i felicitat totals.
L’entrada, unes malles blanques amb lluentons, un cinturó ample de xarol negre amb una sivella platejada i
una capa de setí vermell, que ha comprat a un vell trapezista polonès, és el regal que s’ha fet pel seu divuitè
aniversari.
En atacar l’orquestra els compassos de la marxa final i
aprofitant la desfilada de cavalls, amazones, elefants i
abanderats, s’esmuny sota les grades. A recer de mirades
burletes, es treu la roba de carrer, s’enfunda les malles,
s’ajusta unes venes als canells, s’embolcalla amb la capa
i s’arrauleix entremig de paperines buides i pellofes de
cacauets. Si el veiés son pare, el moldria a cops.
Als eixordadors aplaudiments, segueix la fressa de la
gent que abandona la carpa i les veus cansades del personal que recull els coixins, els atuells escampats per la
pista i la xarxa que s’estenia per dessota dels trapezis.
Després, el silenci i l’hora de la veritat.
Surt de l’amagatall i, fent passos ràpids perquè el setí
voleï rere seu, entra a la pista. Fa un joc d’amanerades
reverències a l’invisible públic, es treu la capa i es dirigeix a un dels cinc pals que aguanten la cúpula. Si el
veiessin els nois del barri, el moldrien a cops.
S’enfarina les mans amb el magnesi del saquet, deslliga
l’escala de corda i puja a la plataforma de sortida que és
a vint metres del terra. «Si tens por no puges allà dalt»,
afirmava la Pinito del Oro, inigualable trapezista que
volava pels circs quan ell encara no havia nascut. L’ha
vist en documentals i se sap de memòria la pel·lícula
que va rodar a Hollywood amb en Cecil B. deMille.
L’adora. Hi somnia. En copia el gest i les expressions.
Ell sí que té por i l’alçada li produeix vertigen, però la

incomprensió que es mou arran de terra i impedeix que
aixequi el vol, el té aterrit.
Emmudir les veus d’aquells que el menystenen i escoltar la del propi jo, ha estat un camí llarg, espinós i costerut. Però ho ha aconseguit i ara està satisfet de ser qui
és i de ser on volia ser. Un ampli somriure, que mostra
les dents que li falten, l’il·lumina la cara.
Com si les grades estiguessin plenes de gom a gom,
executa el ritual d’aixecar un braç i fer posturetes als
quatre punts cardinals. Es lliga l’arnés, que penja de
l’estructura, al cinturó i mira avall. Mai no ha vist el
món tan insignificant, com el veu des d’allà.
De l’emoció, les mans li suen. Se les torna a untar amb
magnesi. S’agafa a les cordes que subjecten el trapezi a la cúpula, puja a la barra, es dóna impuls i es
balanceja. Endavant i endarrere, esvelt i lleuger com
una caravel·la que cavalca les ones i s’enfronta al vent.
Envalentit, es deixa anar de les cordes i fa un parell de
piruetes i salts mortals. El somriure se li transforma en
rialles. Mai no s’ha sentit tan viu.
Unes imaginàries aclamacions, l’enardeixen. «M’adoren», pensa i dues llàgrimes de felicitat li rodolen galtes
avall. Puja a la plataforma, es descorda l’arnés de seguretat, torna a agafar el trapezi, s’asseu a la barra, es
deixa anar de mans i s’engronsa com el pèndol d’un
rellotge que té les hores comptades. Un imaginari repic
de tambor anuncia l’hora del “més difícil encara”.
«Demostra’ls del que ets capaç!», es diu. Subjecta els
peus als laterals del trapezi, es deixa caure enrere amb
els braços estesos al no res i reprèn el balanceig.
Dessota d’ell, com una gran taca de sang damunt
l’arena, la capa de setí vermell. 
Maria Català és membre de Planeta Lletra
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il·lustració: blanca gimeno

