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La desobediència
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Jordi Armadans, director de FundiPau

Nineth Montenegro: “A Guatemala l’estat

“El desobedient no està
en contra de les lleis”

segueix pres per les màfies”

“Elogi de la tafaneria”, d’Àngel Puyol

Jordi Cussó i Cinto Amat: “Democràcies en crisi?”
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Pòrtic

L’ensenyament de la
filosofia, ara i aquí, sí

D

iverses institucions i organitzacions i desenes de
personalitats catalanes vinculades al món del pensament i l’educació s’han unit per signar el manifest
‘Per la presència de la filosofia en l’ensenyament’, a
través del qual es sol·licita a la Generalitat que en la
llei d’ensenyament la filosofia hi sigui contemplada en tota la seva
dignitat i expressió i no només com una assignatura optativa.
Entre els signants trobem institucions i organitzacions com els
departaments de Filosofia de totes les universitats (UB, UPF,
UAB, UdG, URL, UVic), la Facultat de Lletres de la UdL, el
Departament de Filologia Catalana URV, la Facultat d’Humanitats UIC, la Societat Catalana de Filosofia, l’Institut Humanitats,
l’Institut Ramon Llull o la Fundació Joan Maragall, entre altres. I,
entre les personalitats, hi figuren noms com Xavier Antich, Norbert Bilbeny, Manuel Cruz, Victòria Camps, Àngel Castiñeira,
Francesc Torralba, Josep Maria Esquirol o Marina Garcés.
Des de Valors fem nostre aquest manifest i reivindiquem la vigència de la Filosofia “com a premissa indispensable per un autèntic encontre entre els pobles i les cultures i per la fundació de
noves categories que superin les contradiccions actuals i orientin el camí de la humanitat vers el bé”, tal com van afirmar professors i intel·lectuals italians el 1992 a Appello per la filosofia. I també,
tal com diu la Declaració de París de 1995, confirmem “que el
foment del debat filosòfic en l’educació i en la vida cultural constitueix una aportació primordial a la formació dels ciutadans al
posar en exercici la seva capacitat de judici, que és fonamental en
tota democràcia”. En la mateixa línia, fem nostres les paraules de
la UNESCO de 2005: “La filosofia és una escola de llibertat que
no només elabora instruments intel·lectuals que permeten analitzar i comprendre conceptes fonamentals com la justícia, la dignitat i la llibertat, sinó que també crea la capacitat per pensar i
emetre judicis amb independència, incrementa la capacitat crítica
per emprendre i qüestionar el món i els seus problemes i fomenta
la reflexió sobre els valors i els principis”.
Com diu el manifest actual, “cal estimular en els joves un pensament propi, afavorir la comprensió de la realitat com un fet complex, fomentar la crítica i l’autocrítica com actituds que ajuden
a ser prudents i tolerants o cercar un punt de raonabilitat com a
espai de trobada entre posicions discrepants”. Les tempestes que
assolen el complex món d’avui situen l’ensenyament de la filosofia
com un element absolutament cabdal per tenir ciutadans lliures,
crítics i compromesos de cara a l’endemà. Ens hi juguem molt. 
foto de portada: sergio Ruiz
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Entrevista: Desapareguts a Guatemala

“L’estat a Guatemala
segueix avui pres
per les màfies”
Nineth Montenegro, activista pels drets humans i diputada guatemalenca
Avui defensa els drets dels guatemalencs des del Parlament nacional, però el 1984 va ser la
primera persona que es va enfrontar a l’exèrcit usant la resistència civil, quan el seu marit
va ser capturat de forma il·legal i va desaparèixer. Les Brigades per la Pau la van protegir.
Maria Coll

Nineth Montenegro ha visitat aquest
mes de febrer Catalunya convidada per
l’Institut Català Internacional per la Pau
(ICIP) en motiu del lliurament del Premi
ICIP Constructors de Pau 2016, atorgat als
Brigadistes Internacionals per la Pau. Ella és
una de les persones que va rebre protecció
d’aquestes Brigades i que serveix per posar
en valor la importància d’aquesta –a vegades– desconeguda feina.
Vostè, amb 26 anys, va decidir encarar-se a
l’exèrcit nacional de Guatemala quan el seu
marit Edgar Fernando García va ser capturat
de manera il·legal i va desaparèixer el 18 de
febrer de 1984. Com s’hi va enfrontar?
Les meves armes van ser la veu, el saber que
tenia la raó i l’amor tan gran que sentia pel
meu marit. Els únics mètodes que tenia eren
expressar-me davant dels mitjans de comunicació i dir obertament allò que aleshores
mai es deia a Guatemala, que l’exèrcit diàriament estava segrestant i matant. A la capital,
per exemple, cada dia s’emportaven estudiants de la universitat de l’Estat. Va ser una
llarga lluita que va durar moltíssims anys
i que no va tenir els resultats desitjats –en
Fernando mai va aparèixer– però, almenys,
es van aconseguir alguns canvis per a
Guatemala en termes de transició a la democràcia i es van acabar les desaparicions.
Aquell mateix any vostè va fundar el Grup
Ajuda Mútua (GAM), una organització inte-

grada per familiars de desapareguts a
Guatemala. De quants desapareguts com el
seu marit encara es desconeix el seu destí?
A Guatemala hi ha al voltant de quaranta
mil desapareguts, un d’ells el meu marit. La
veritat és que abans ningú els reclamava.
El mateix dia en què en Fernando va ser
segrestat jo vaig iniciar les diligències, la
lluita, la denúncia, i això va tenir unes conseqüències molt doloroses. No va gens fàcil
organitzar aquest grup de suport mutu.
Estructurar una organització així va tenir
costos molt forts perquè l’exèrcit no volia
que parléssim, que diguéssim el que estava
passant a Guatemala, que denunciéssim al
món que hi havia éssers humans que desapareixien de la terra. I ens van castigar amb
crueltat. Només un exemple. Van matar al
secretari de l’organització, va aparèixer torturat sense llengua. Va ser horrible. I cinc
dies després també van matar a la vicepresidenta de l’agrupació, que juntament amb
mi reclamava pel seu espòs. Al seu fill, d’un
any i mig, li van arrencar les ungles. Va ser
una lluita ferotge.
Guatemala va ser un dels primers països
d’Amèrica Llatina on es van usar les desaparicions forçades com a arma de terror.
Però també ha estat un dels països on hi ha
hagut més impunitat. Quina és la raó?
La societat guatemalenca està molt polaritzada, és molt conservadora, considera que el
passat és el passat, que cal oblidar i cal perdonar i busca justificacions a les desaparicions. Avui el GAM encara continua la lluita.
S’ha arribat a portar a coronels i a gene-

rals als tribunals, una cosa que impensable fa uns anys. En aquest sentit, Guatemala
sembla que comença a canviar.
Creu que durant aquest temps –perquè han
passat ja dècades– hi ha hagut una correcta
gestió de la memòria històrica a Guatemala?
No. Guatemala viu sempre el present, no li
agrada mirar cap al passat i per això ensopega sistemàticament. Guatemala sempre
fa creu i ratlla. El tema dels desapareguts és
un tema poc parlat, poc discutit, és un tema
que als ciutadans no els agrada tocar. Porta
records, porta confrontació, i quan se’n parla
genera reaccions molt fortes: campanyes de
desprestigi, amenaces, intimidacions. Hi ha
grups molt conservadors que estan donant
suport als militars i això ha generat una altra
vegada certa polarització, afortunadament
ara només verbal. Vivim en un estat de dret,
però encara feble i fràgil.
Però Guatemala encara té símptomes
d’aquella violència...?
Sí, no física, però sí verbal. Hi ha agressió,
intents d’acovardir, desqualificació... Qui
parla sobre els desapareguts el titllen de
guerriller, de comunista. Guatemala segueix
sent una societat amb valors molt arrelats
en el conservadorisme més arcaic.
Vostè ha rebut amenaces de mort al llarg de
la seva lluita i ha necessitat protecció. D’on
venien aquestes amenaces?
En el passat, les amenaces sempre van ser
de grups paramilitars, de grups foscos i de
grups de l’exèrcit -no de tot l’exèrcit-. En
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aquella època, jo era una dona jove, amb
una filla d’any i mig, sola, i, en una societat
conservadora, no es podien imaginar que
sortís als carrers, em manifestés vestida de
dol i denunciés el que estava passant. Això
per a ells va ser la primera sorpresa. Es van
sentir amenaçats i la primera resposta va
ser desprestigiar-me, però després van tirar
una bomba a la seu del GAM. Per sort, no hi
va haver cap mort.
Aleshores va rebre suport de les Brigades
Internacionals de la Pau.
El 1985, després de l’assassinat de la vicepresidenta –jo era presidenta del GAM–,
estava literalment aterrida, perquè pensava que em podia passar el mateix i vaig
demanar suport a les Brigades de Pau. Van
estar sempre al meu costat. De dilluns a
diumenge dormien a casa. Si jo anava a treballar o a fer qualsevol activitat venien
amb mi, també estaven sempre al costat de
la meva filla. I així, fins abans de la signatura dels acords de pau.

No, malgrat vivia una vida que no era vida.
Vaig sentir que el meu imperatiu era estar on
estava el meu marit, havia d’estar aquí fins
al dia que aparegués, encara que aquest dia
encara no ha arribat.
Vostè és diputada des de 1996. Abans deia
que hi ha un “cert estat de dret”. Quines són
avui les principals batalles que encara ha de
guanyar Guatemala en drets humans?
L’estat està pres per les màfies, per això ara
s’ha demanat la presència d’un organisme
internacional anomenat Comissió contra el
crim organitzat, que és de Nacions Unides.
És l’únic país d’Amèrica Llatina que té un
organisme d’aquesta envergadura. Aquest
organisme ha dut a terme batalles molt
forts per ‘desmafiar’ l’estat: ha denunciat
diputats i alcaldes, a l’expresident Perez
Molina el va dur a la presó, a una vicepresidenta també... S’ha anat enfortint l’Estat
de Dret però no per això s’ha ‘desmafiat’
l’estat. El dia que ja no necessitem d’estrangers ajudant-nos es podrà dir que a
Guatemala hi ha Estat de Dret.

Es va plantejar d’abandonar el país?

“A Guatemala el tema
dels desapareguts genera
reaccions molt fortes:
amenaces, intimidacions...”
“L’exèrcit no volia que
denunciéssim al món que
hi havia éssers humans
que desapareixien”

Vostè ha estat una líder per a les dones
del seu país.
Bé, som la meitat de la població. Guatemala, malgrat ser un país masclista i conservador, té dones molt combatives que
han abanderat la lluita. Això no vol dir
que el masclisme, ni la desigualtat, hagin
acabat, però crec que hem assentat certes
bases perquè la nova generació de dones
joves sigui diferent. 
Escolta l’entrevista a: http://
programes.laxarxa.com/

CONGRESO DE GUATEMALA

Des de 1996, Nineth Montenegro és diputada pel partit Encuentro por Guatemala.

En el cap de...
Jimmy Morales

Joan Salicrú

Tot i que sóc actor, escriptor, productor, i director, des del gener de
2016 sóc el president número 50
de Guatemala. Les primeres paraules que vaig pronunciar llavors van
ser: “Gràcies Déu meu, pel privilegi que m’has donat de servir el
meu poble”. I és que, per a mi, és
un autèntic privilegi poder estar
a dalt de tot... per a servir aquells
que estan a baix de tot. En aquest
sentit, les primeres mesures que
vaig prendre volien que fossin molt
clares: vaig ordenar a l’exèrcit a
reparar vuitanta mil quilòmetres
de camins en tot el país i abastir els
hospitals públics.
Hem estat implacables amb la corrupció, el gran mal que aqueixa
el nostre país, i amb qualsevol
ombra de dubte en aquest sentit.
La Sherry Ordóñez, contractista
d’obres a qui vaig nomenar ministra de Comunicacions, Infraestructura i Habitatge, va renunciar al seu
càrrec al cap d’onze dies, malgrat
que no hi havia cap motiu constitucional per a fer-ho.
He provat de subratllar un nou estil
i per exemple he estat el primer
president després del doctor
Arévalo Bermejo que saludés en
el “desfile bufo de la Huelga de
Dolores de la Universidad de San
Carlos” des del palco; pels qui
no ho coneixeu és una desfilada
es caracteritza per les sàtires en
contra del govern de torn. A molts
països sud-americans ningú es prestaria a una cosa així...
Tot i que un partit de l’oposició
m’ha buscat les pessigolles per tal
de presentar com un corrupte, el
maig de l’any passat vaig ser qualificat per una enquesta de Gallup
com el tercer president llatinoamericà millor avaluat, dels disset que
hi ha. Però vaja, el poble jutjarà... 
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Termòmetre de Valors

Les piulades del mes
GLAMOUR

Sisma Mujer
@SismaMujer

“La pau per a les dones de Colòmbia vol
dir que NO ens segueixin matant pel fet
de ser dones” # 8M #NosotrasParamos

Principia Marsupia
@pmarsupia

“Un diari noruec obliga a llegir els article
abans de poder escriure un comentari. [Et
fan 3 preguntes]”

Justine Clarke, la primera aspirant en
cadira de rodes a Miss Món
Aquest 2017 el món de la moda ha viscut grans canvis, alguns de molt significatius. Per exemple, Victòria Sampaio, primera model transsexual ha estat
portada de Vogue França; Hanne Gaby Odiele, ha estat la primera model que ha
rebel·lat la seva intersexualitat i Ashley Graham, model de talles grans està conquistant les revistes d’arreu del món. Però, aquest mes, encara hem vist un pas més.
Justine Clarke, una jove de 26 anys, s’ha convertit en la primera aspirant amb discapacitat – des de fa dos anys va en cadira de rodes- en presentar-se al certamen de
Miss Austràlia, concurs on es tria la candidata d’aquest país a Miss Món. La candidata no ha tingut sort, però ha enviat un missatge clar a tot el sector de la moda.

Suècia reintrodueix la ‘mili’
per falta de voluntaris

Un eurodiputat polonès defensa
que les dones cobrin menys

Suècia introduirà el servei militar obligatori davant de la manca
de voluntaris i en un moment d’ “incertesa en seguretat”. El país havia clausurat la mili el 2010, però l’annexió russa de
Crimea i les activitats militars de Moscou
al Bàltic han disparat la preocupació.

L’eurodiputat d’extrema dreta,
Janusz Korwin-Mikke, ha justificat al Parlament Europeu que les dones
cobrin menys que els homes perquè són,
segons ha defensat, “més febles, més
petites i menys intel·ligents”.

Les FARC deixen les armes
després de cinquanta anys
Bogotà i les Forces Armades
Revolucionàries de Colòmbia
(FARC) han anunciat que ha començat la fase inicial del desarmament del
grup guerriller sota la supervició de les
Nacions Unides. El desarmament total
ha de concloure en 180 dies, segons
l’acord de pau firmat fa uns mesos.

Barcelona inicia la retirada
de plaques franquistes
L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat la retirada de plaques col·
locades pel franquisme en edificis de la
ciutat, que destaquen per incloure el jou
i les fletxes, i que el règim va utilitzar per
identificar pisos de renda limitada del
Ministeri de la Vivenda.

Sis de cada deu universitaris
ha patit violència masclista
Un 62 per cent dels universitaris espanyols afirma haver patit
o conèixer una companya que ha patit
assetjament sexual a la universitat. Així
ho explica la tesi presentada per la primera víctima que ha denunciat una persecució així a la UB, Ana Vidu.

Miquel Sàmper
@miquelsamper

“Comença a treballar a les 6, i veuràs
que de 6 a 9, sense interferències, la
productivitat es dispara! Tots amb la @
ReformaHoraria”
Xavier Garí de B.
@XavierGari

“Quan serem capaços d’entendre i sentir
i assumir que som UNA SOLA humanitat
en UN SOL planeta d’UN SOL món? Amb un
Déu amb mil noms però UN!”

Valors comparats

20

Per cent era el nombre de persones aturades
sense cap prestació a l’inici de la crisi. L’atur,
durant el 2016, s’ha reduït un 9,5 per cent,
però aquesta fosca ombra encara no ha desaparegut.

43,4

Per cent és avui el nombre d’aturats sense
prestació, el doble que ara fa uns anys. La
cobertura de protecció per atur, lamentablement, s’ha desplomat 23,4 punts percentuals del 2009 al 2016.
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Anas Modamani,
víctima de l’algoritme
Un jove refugiat sirià ha denunciat Facebook perquè retiri
una selfie amb Angela Merkel que il·lustra diverses notícies
sobre terrorisme
Ramon Radó

Anas Modamani tenia 17 anys quan,
l’estiu de 2015, va fugir de Daraya, a
la perifèria de Damasc, deixant enrere
Síria i la guerra que mai s’acaba. Sol,
sense familiars ni amics, va passar pel
Líban i Turquia i va creuar el cementiri d’aigua fins a la costa grega. Quan va
arribar a Alemanya, va anar a parar a un
centre de refugiats a Berlín. Un dia del
mes de setembre, la cancellera d’aquest
país, Angela Merkel, va visitar el centre
i Modamani es va fer una selfie amb ella.
El noi va penjar la foto a Facebook i,
ben aviat, va començar a córrer com a
exemple de la política d’acollida cap als
refugiats. Modamani apareix més prim
i amb el cabell més curt que ara, amb
un posat seriós comparat amb el somriure improvisat de la cancellera. Sense
saber-ho, aquella fotografia canviaria la
seva vida.
La cara allargada, el cabell fosc i
la mitja barba de Modamani li donen
–malauradament- una relativa semblança física amb Nijim Laachraoui, un
dels homes que es va immolar el març

de l’any passat a Brussel·les. Després dels
atemptats, la mateixa foto que havia estat
símbol d’acollida es va convertir en la
“prova” de les rialles de la cancellera amb
el radicalisme: “La foto de Merkel amb un
terrorista d’Estat Islàmic”, proclamaven
twitters i facebooks mentre feien córrer la
selfie de Modamani.
A les xarxes socials és més important la
viralitat que no pas la veritat: els zeros i els
uns dels algoritmes expliquen què passa
sense saber distingir entre fets i fantasia. I,
en aquest context, la foto de Merkel amb
un terrorista és un caramel difícil de desaprofitar. La selfie il·lustra diverses notícies falses que vinculen Modamani amb
els atacs de Brussel·les o Berlín. Arran
d’aquestes informacions, que s’han anat
escampant per les xarxes, l’han insultat pel
carrer més d’un cop, cridant-li que tornés
al seu país.
Tant li fa que esborrés la fotografia del
seu perfil: ha continuat corrent reproduïda en altres pàgines. És per això que, a
principis de febrer, Modamani va presentar una demanda contra Facebook reclamant que es retirin tots els continguts
que el relacionen amb el terrorisme. El
jove, que estudia alemany i ara treballa de

A Anas Modamani l’han
insultat pel carrer més
d’un cop, cridant-li que
tornés al seu país
caixer en un lloc de menjar ràpid, vol
que el gegant tecnològic utilitzi els seus
algoritmes per evitar que la imatge es
continuï reproduint.
La batalla de Modamani és com la
de David contra Goliat. Però un Goliat
invisible que, en comptes de braços,
té servidors, algoritmes i una base de
dades amb 1.860 milions d’usuaris. No
s’ho devia imaginar quan va fer-se una
selfie amb Merkel per enviar-la a la
família i que sabessin que estava bé... 
Ramon Radó és periodista / @ramon_rado

El valor de la paraula

“Tenir un hort a
casa és un símbol
de resistència”
Carlo Petrini
La Vanguardia, 15 de febrer de 2017

Redacció

Carlo Petrini, fundador i president del
Slow Food, moviment internacional nascut
a Itàlia fa més de vint anys i ara ja present
a més de 170 països, aquest mes ha visitat
Catalunya per reivindicar aliments “bons,
nets i justos”. L’italià ha criticat el sistema
alimentari actual perquè “destrueix la biodiversitat, la petita producció agrícola i
el medi ambient” i ha denunciat que “es
fa un ús exagerat del productes químics i
transgènics”. I tot això, curiosament, passa

en un moment en què la gastronomia està
de moda. Ara bé, segons, Petrini el problema és que “la gent parla de gastronomia com un espectacle i no com un aspecte
econòmic i social”. “A Europa, falta educació i cultura alimentària”, s’ha lamentat,
i, sobretot “manca defensar els agricultors
locals” perquè “estem condicionats per
una publicitat massiva de la indústria alimentària”. I, en aquest context, el pare de
la filosofia Slow Food ha acabat afirmant
que avui “l’alimentació global no funciona” fins al punt que tenir “un hort a casa
ja és un símbol de resistència”. 
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La màquina d’escriure

Le Pen i la pinça al nas
Joan Safont

L’any 2002, el fundador del Front Nacional Jean Maria Le Pen obtenia un 16,86
per cent dels vots a la primera volta de
les eleccions presidencials franceses. El
candidat socialista, Lionel Jospin, quedava descavalcat de la cursa cap a l’Elisi
davant la incredulitat de l’esquerra, que
havia fragmentat frívolament el seu vot
en una munió de petits grupuscles, partits i candidatures, segures del pas del
veterà exprimer ministre a la segona volta.
Davant d’aquella situació inèdita, intel·
lectuals, actors, polítics... van demanar un
vot massiu pel candidat de la dreta, el president gaullista Jacques Chirac, encara
que fos –i la imatge va fer fortuna– amb
una pinça al nas. Chirac va guanyar folgadament i va poder concloure el seu segon
mandat presidencial.
L’amenaça de l’extrema dreta va semblar definitivament exorcitzada amb dues
conteses electorals en que els contrincants a la segona volta –Sarkozy-Royal i
Sarkozy-Hollande– van tornar a representar les forces tradicionals de la dreta i
l’esquerra francesa. En tot aquest temps,
el Front Nacional ha passat un període de
successió del vell fundador a la seva filla
Marine. Un període que no ha estat tan
sols un relleu generacional, sinó un autèn-

En quin món vivim

Justícia
Francesc Raventós

Donald Trump comença a saber que significa la separació dels poders legislatiu, executiu i judicial que ja va descriure Montesquieu l’any 1748 en la seva obra L’esperit de
les Lleis. Estava acostumat a fer a les seves
empreses el que volia sense cap oposició.
Una primera topada amb la justícia la
va tenir quan va cessar a la Fiscal General de l’Estat, Sally Yates, per oposar-se a
un decret il·legal sobre la immigració. La
segona gran topada ha sigut quan la jutgessa federal Ann Donnelly a petició de la

WIKIPEDIA

El temor ja no és que Marine
Le Pen aconsegueixi passar
a la segona volta, sinó que
arribi a vèncer
tic aggiornamento que ha suposat, fins i tot,
l’expulsió del fundador del seu partit. És
a dir, el partit d’extrema dreta fundat per
l’antic paracaigudista de l’exèrcit colonial i exdirigent poujadista, reivindicador
de les essències conservadores de França,
rehabilitador del petainisme, antisemita i
negacionista de l’Holocaust, ha esborrat
alguns dels aspectes més polèmics del seu
background i ha mutat en un partit populista antieuropeu, antiimigració en la línia
de l’Alternativa per Alemanya, la nova
Lliga Nord –que ha desterrat el seu antic

Unió per les Llibertats Civils a Amèrica,
ha suspès un decret que impedia l’entrada
a Estats Units dels ciutadans de set països
musulmans que tenien permís d’entrada.
A Espanya la recuperació de la democràcia significà la separació dels tres
poders i consensuar la Constitució de
1978. Amb el pas del temps, l’esperit del
pacte s’ha anat marcint, ha reaparegut el
centralisme i la utilització de la justícia
per frenar problemes polítics.
L’immobilisme del govern central
davant les aspiracions expressades pel
parlament i el govern català, ha dut a un
carreró sense sortida. Aquesta manca
de diàleg va portar a que es convoqués
la consulta del 9-N (2014), en la qual es
preguntava als catalans si volien o no la
independència. Malgrat els molts entre-

nacionalisme padà per esdevenir un partit
de tota Itàlia– o el Partit per la Llibertat
de l’holandès Geert Wilders.
Davant les eleccions presidencials del
23 d’abril, el temor ja no és que Marine
Le Pen aconsegueixi passar a la segona
volta –un fet que es dóna per descomptat– sinó que arribi a vèncer en aquesta
segona volta. De moment, totes li ponen
en el context internacional: Trump des
de la Casa Blanca, Putin donant-li suport
sense amagar-se’n i els hipotètics bons
resultats de Wilders a Holanda, que poden
propulsar-la. També la incògnita de qui
serà el seu rival. Els processos de primàries als dos grans partits van donar com
a resultat l’elecció dels candidats menys
centristes i més ideològics. A la dreta,
François Fillon, d’accentuat perfil conservador i, a l’esquerra un quasi desconegut Benoît Hamon, a l’esquerra del Partit
Socialista. Entremig, l’exministre Emmanuel Macron, amb una proposta personalista i un programa encara poc clar. Passi
el que passi, Marine ja ha guanyat. Mentre
Fillon es desinfla entre acusacions de frau
en la contractació de la dona com a assessora, Macron aspira a donar la campanada
i el PS camina del poder a la marginalitat.
Potser aquest cop no hi haurà pinça al nas
que eviti l’arribada d’un Le Pen a l’Elisi. 
Joan Safont és advocat i periodista /
@joansafont

bancs la consulta fou un èxit; 2,3 milions de catalans hi van participar. El Partit
Popular va posat una querella per haver
fet la consulta, però els fiscals catalans,
no van apreciar delicte en l’organització
d’aquest procés participatiu. Finalment,
el Fiscal General de l’Estat, que anomena
el Govern, Eduardo Torres-Dulce, va
exigir als fiscals que s’acceptés la querella.
Poques setmanes després va dimitir.
El judici del 6-F contra el expresident
Mas, i les conselleres Ortega i Rigau, està ja
vist per sentència. No s’entén com una actuació política ha pogut arribar als tribunals.
Això ha dut a que el president de la Generalitat Carles Puigdemont afirmés que “tots
els catalans ens sentim jutjats” i que “la
democràcia espanyola està malalta”. 
Francesc Raventós és economista / @raventosf

Passant revista

Valors

Retorn al passat

Des de la talaia

Les conseqüències
profundes del sistema

Urdangarin,
la infanta i la
justícia

Joan Salicrú

Molts fets, no descobriré res de nou, són
ambivalents: en una mateix notícia, podem
identificar elements per l’esperança i elements que ens conviden a pensar “no ens
en sortirem mai”, per inversemblant que a
vegades sembli.
M’ha passat amb les protestes que hi
ha hagut aquest febrer a Romania, les més
populoses des de la caiguda del règim de
Nicolae Ceaucescu el 1989, arran d’un
decret del govern del Partit Socialdemòcrata que pretenia “despenalitzar” els actes
de corrupció inferiors a 44.000 euros –i
això que a Romania aquesta quantitat són
molts més diners que a casa nostra, perquè
el seu nivell de vida és molt baix; el PIB
per càpita és de 8.100 euros, mentre que a
Espanya és de 24.000-. El govern, per més
inri, argumentava que prenia aquesta decisió sota el pretext ridícul de buidar les presons del país, excessivament ocupades.
Les protestes seguien a principis de
març, a l’hora de tancar aquesta edició,
amb marxes des de la Plaça de la Victòria fins al Parlament sota els crits de “Desperta, Romania” i “Volem justícia, no corrupció”.
L’existència d’aquestes protestes, que
fa dies i dies que prossegueixen és autènticament esperançadora: significa que una
nova generació de romanesos que ja s’ha
educat en un context internacional en què
un Estat ha de ser democràtic i de dret, surt
al carrer per exigir els seus drets, per responsabilitzar-se del país. De fet, els manifestants van aconseguir, després de nou dies
de protestes, fer dimitir el titular de Justícia, Florin Iordache, i que el govern retirés el lamentable decret. No que triomfés la
moció de censura que l’oposició de centredreta va plantejar, però sí posar clarament
en entredit el nou govern socialdemòcrata
–les eleccions van ser el desembre de l’any
passat– i obligar-lo a rectificar.
La nota negativa a què feia referència al principi és que el primer ministre
Sorin Grindeanu es plantegi aprovar una
mesura d’aquestes característiques... pen-

sant que no passarà res i que ningú aixecarà la veu. És a dir, que els governants –
actuant de forma clarament deshonesta, al
meu entendre– prenguin per ximples els
ciutadans i pensin que els podran “colar”
una mesura legislativa d’aquestes característiques. Per què passa, això? Jo ho vinculo sense embuts a l’herència comunista,
i al que a vegades en dic “les conseqüències profundes d’un sistema”, les conseqüències gairebé diria que psicològiques
d’una dictadura, que és –entre moltes
altres coses– un autèntic anestesiador de
consciències. A més d’un gran generador
de temença cap a l’autoritat.
En tot això hi vaig pensar també, setRESPUBLICA.AL

Els països de l’Est europeu
fa anys que voten però això
no vol dir que siguin estats
realment democràtics
manes enrere quan, arran del resultat de
les eleccions, el president Iohanes Klaus
va vetar la candidata socialdemòcrata a
primera ministra, de religió musulmana. I
això que ell és membre de la minoria germànica, de manera que hauria de ser algú
especialment sensible al fet que les minories del país puguin accedir a càrrecs de
responabilitat.
Els països de l’Est d’Europa necessitaran
encara molt recorregut abans de ser considerats estats democràtics i de dret. Des de
fa anys celebren eleccions i voten, però això
no vol dir que siguin estats democràtics. La
deriva autoritària que pateixen Polònia i
Hongria s’emmarca també en aquest context. Hi ha feina per anys. 
Joan Salicrú és periodista / @joansalicru
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Miguel Guillén

Iñaki Urdangarin ha estat recentment
condemnat a sis anys i tres mesos de
presó per prevaricació, tràfic d’influències, frau a l’administració pública i
estafa a hisenda. També haurà de pagar
més de mig milió d’euros de multa i
afrontar set anys i un mes d’inhabilitació especial. El seu soci a l’Instituto
Nóos, Diego Torres, ha estat condemnat a vuit anys i mig de presó, vuit anys
d’inhabilitació i a pagar més d’un milió
set-cents mil euros de multa. Dies després de conèixer-se la sentència, se
sabia que mentre aquesta no sigui
ferma, ni Urdangarin ni Torres hauran
d’ingressar a la presó ni pagar fiança.
Cristina de Borbó haurà d’afrontar una
multa de 265.088 euros en qualitat de
responsable civil a títol lucratiu, però
no ha rebut condemna de presó. Tot
plegat, i a tenor de la indignant magnitud del frau, sembla poc, més tenint en
compte les condemnes que reben altres
persones per fets molt menys greus.
La pregunta, doncs, està servida: la
justícia és igual per a tothom? Indubtablement, a nivell social hi ha la percepció, força estesa, que hi ha una justícia per als poderosos i una altra per
als febles. Des del segle XV se sol representar la justícia com una dona amb els
ulls tapats. La realitat, però, és que fa
temps que la societat té la sensació que
se li està prenent el pèl. Casos com el
d’Urdangarin i la infanta porten indefectiblement a la indignació de moltes
persones, però malauradament en pocs
dies l’atenció mediàtica sobre el cas
desapareixerà. Ens podem permetre
com a societat tenir un sistema judicial considerat injust i podrit per a
molts? He sentit a dir darrerament que
la indignació ciutadana està en fase
decreixent. Casos com el de la germana
i el cunyat del rei, però, no fan més que
ajudar a que la flama no s’apagui. Fins
quan? 
M.G. és llicenciat en Ciències Polítiques
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Gran angular

Contravalors

Replegament
interior

Pot ser Donald
Trump un bon
cristià?

Francesc Amat

Tant el Brexit com la victòria de Trump
van ser resultats que les elits liberals cosmopolites no van anticipar. De fet, molts
han interpretat aquests dos resultats com
victòries parcials contra aquestes mateixes elits globals. Als Estats Units, abans
de les eleccions, gran quantitat d’associacions de professionals liberals i tota mena
d’intel·lectuals van assenyalar els perills
d’una possible elecció de Trump. L’associació americana de ciència política, per
exemple, va qualificar Trump com “un mal
candidat” i van haver-hi manifestos d’economistes que alertaven dels perills d’una
política econòmica proteccionista, mentre
que a Anglaterra tots els economistes de
les millors universitats van redactar manifestos alertant de les conseqüències econòmiques del Brexit. Però cap d’aquests
advertiments va funcionar.
Contrasta aquesta llarga llista de manifestos benintencionats amb les decisions majoritàries dels votants. Desenganyem-nos: els
votants americans i anglesos van decidir no
fer-ne cas i van optar pel replegament interior. Aquesta divergència tan pronunciada
entre el que per les elits liberals era evident
i les opcions que han pres els votants constitueix una esquerda profunda. Una esquerda
que separa el comportament de les elits del
comportament dels ciutadans ordinaris.
Mentre les elit són partidàries de la globalització, els votants han optat majoritàriament pel proteccionisme i la xenofòbia. Les
raons del comportament dels votants ordinaris han estat molt discutides. L’augment
de les desigualtats, la desindustrialització,
i les conseqüències d’una major exposició
als xocs del comerç internacional poden
explicar el vot pel Brexit i per Trump. Molts
votants no han estat ni protegits ni compensats davant fenòmens econòmics que els han
colpejat. Ara, contrariats des de fa massa,
han optat per opcions que exploten sense
miraments el ressentiment. S’ha parlat molt
menys, en canvi, de com les elits liberals globals han estat tan poc encertades a l’hora de
preveure el decantament dels votants cap a

opcions proteccionistes i populistes. Potser
perquè les elits cosmopolites estan massa
encapsulades respecte els vaivens de l’economia global, l’atur i la desindustrialització. En qualsevol cas, no només les prediccions han fallat. El que ha fallat, més de
fons, és que les opcions de Hillary Clinton i
la opció de romandre a la UE no van saber
donar resposta a les demandes dels votants
que reclamen mecanismes de compensació i seguretat. Potser perquè la composició
de l’electorat de Clinton ha canviat significativament: ja no són les masses de votants
treballadors blue-collar, sinó una barreja de
minories i professionals liberals. En qualseFoto-RaBe

Hi ha una esquerda
creixent entre les elits
globals i els votants
ordinaris
vol cas, les elits liberals globals no han sabut
preveure el descontentament dels votants
i no han sabut donar-los una resposta creïble. Dani Rodrik, recentment assenyalava
que les elits cosmopolites potser a la pràctica han defugit part de les seves responsabilitats nacionals. Les elits liberals, per tant,
haurien comès l’error d’abstreure’s del dia
a dia dels barris, de les insatisfaccions creixents en molts àmbits locals. La conclusió,
doncs, seria que les elits cosmopolites no
haurien d’estar només connectades globalment amb iguals d’altres països, sinó que
han d’estar connectades amb els seus conciutadans als entorns locals més immediats. Si no és així l’esquerda entre una elit
global tolerant i uns votants locals insatisfets no farà més que créixer. 
F. A. és doctor en Ciència Política / @cescamat

Xavier Manté

Ell sempre ha fet ostentació de ser un
rigorós cristià. Podríem acceptar que,
pel seu tarannà prepotent, extravertit i
mancat de respecte cap els seus adversaris, fos un cristià com molts de nosaltres
que caiem en alguns pecats davant d’alguna ocasió malèvola. Però no es tracta
d’això: és que tota la seva manera de
pensar i de prendre decisions són totalment antievangèliques. Ell no s’equivoca,
fa gala d’un racisme radical jutjant qualsevol jove musulmà de terrorista, fa un llistat
de països que tenen prohibit tots els seus
ciutadans entrar als EUA, la seva Amèrica
va contra tota actitud de servei i de germanor mundial guardant-se pel seu poble
el treball, la riquesa i el poder i no l’importen els danys col·laterals en les missions
bèl·liques. Tampoc respecta el consell dels
millors científics del món que estudien els
problemes del deteriorament del medi
ambient i el perill de l’escalfament progressiu del planeta. S’han celebrat moltes
cimeres per tractar aquest tema i acordar accions i finançament per posar-hi
remei. Després de les cimeres d’Estocolm, Rio, Kyoto, Copenhague i finalment París 2016, 195 estats varen arribar
a un acord per trobar el cent vint mil milions de dòlars anuals necessaris per afrontar amb èxit el desafiament i assegurar la
continuïtat de l’espècie humana. Ara es fa
enrere i no està disposat a fer les inversions que li corresponen. I, per postres, s’ha
instal·lat en una posició totalment contrària i bel·ligerant contra el papa Francesc i
les seves cartes apostòliques i encícliques.
Ell i el seu assessor principal, l’ultradretà
i agressiu Steve Bannon, estan ajudant als
quatre cardenals que s’oposen a Francesc i
que maquinen per fer-lo dimitir, arribant
a declarant-lo formalment heretge per la
doctrina exposada en l’exhortació apostòlica L’Alegria de l’Amor, perquè segons ells
trenca amb els dictats de l’Evangeli i de la
tradició catòlica sobre el matrimoni i l’accés dels divorciats als sagraments. 
Xavier Manté és enginyer

Passant revista

Valors

Generem solucions

Amb dorsal

Benefici sense
aprofitar-se’n

Un huracà
a la Casa
Blanca

Xavier Serra

Sou persones reeixides? Com es mesurà
l’èxit? Com s’aplica a la gent jove? Se’ns
diu que cal qualificar els nostres alumnes en competències diverses, entre elles,
l’emprenedora, i hi ha força iniciatives
centrades en l’“educació del talent emprenedor”. No em sembla pas malament, tot i
que no és a la llista de les vuit competències bàsiques de l’Educació Secundària
Obligatòria (ESO), que van des de la “lingüística i audiovisual” (aquesta, tan mal
ensenyada) fins a la “social i ciutadana”.
Ho trobaran ben exposat a la web: xtec.
gencat.cat.
Per què educar en competències? Per
a formar joves amb empenta, que tinguin
èxit. O no volem gent que se’n surti i que
sigui capdavantera allà on es fiquin?
Un article meu de fa uns anyets, Enlluernats per l’emprenedoria, ja em va dur problemes: criticava que se la considerés una
panacea. Ara seguim creient que l’obtenció de profit, la capacitat competitiva enmig d’ofertes laborals escasses, el
saber-se moure amb solvència en un ambient consumista, són factors clau. El capitalisme és ben viu. Per això, els nens saben
anglès, viatgen i fan contactes. En el fons,
se’ls fa perfectes egoistes, amb breus col·
laboracions vistoses a la Marató de TV3 o
a projectes d’Intermón-Oxfam.
Existeixen moviments internacionals
que intenten corregir el capitalisme. Un de
ben conegut el promou Christian Felber,
creador de l’Economia del Bé Comú. Però
ara em fixo en la certificació “B Corporation”, nascuda el 2006 als Estats Units,
amb una “Declaració d’Interdependència”. Ras i curt, “el poder del sector privat
ha de crear beneficis per a les persones i
per al medi ambient”, i les empreses han
de generar “beneficis per a totes les parts
interessades i no només per als seus accionistes”. Això s’emmarca en la “Interdependence theory”, iniciada a finals dels 50
per Harold Kelley i John Thibaut, i les successives anàlisis.
M’he interessat per la comunitat de les

B Corp-Patagonia (roba), Natura (cosmètics), Triodos (banca), Unilever (alimentació), Change.org (activisme social), i
moltes més –perquè redefineixen el concepte d’èxit en l’empresa–. Es qüestionen la simple maximització dels guanys
(en anglès, “profit”) per als seus accionistes, promovent anar cap a la maximització del valor per a la societat (en diríem
“benefit”). Obtenir més beneficis per a
tots, sense limitar-nos a treure’n profit de
les nostres qualitats, serveis o productes.
I si això ho apliquéssim a les nostres
vides? Sé que els humans no som una
empresa, però i si féssim una “valoració”

ANISET

Els nens saben anglès,
viatgen, fan contactes, i
se’ls fa egoistes, amb breus
ajudes a la Marató de TV3
per a obtenir el certificat “B Corp”? Per
això calen tres requisits: a) bons estàndards socials, ambientals i comunitaris;
b) generar un benefici per al conjunt de
la societat; i c) un alt nivell de transparència, d’autenticitat. Funcionaria amb els
humans?
L’èxit de les persones està bàsicament
en “viure feliços i menjar anissos”, obtenint guanys en benefici tothom: cal col·
laborar amb el que ens envolta, perquè
som interdependents. Aquesta sí que –
juntament amb conviccions morals, religioses...– pot ser una bona raó per aixecar-se a treballar cada matí, ja siguis
jubilat, professional o estudiant. I si expliquem aquest nou capitalisme, antropològicament rellevant? 

Xavier Serra és professor de Filosofia / @xserra
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Manel Bosch

El nou president dels Estats Units, Donald
Trump, té la capacitat de no deixar a
ningú indiferent. Fins i tot a aquells a
qui sembla que tots els vagi sempre bé.
Les passions que aixeca, i sobretot les
d’aquells que li són contraris, s’han fet
sentir en tots els àmbits mediàtics. Sí, en
tots, fins en un de tant poc procliu com el
de l’esport. La ventada va agafant dimensions de tempesta perfecta quan tot just fa
un mes que el republicà és president.
Entre els fets més destacats hi ha el
boicot d’una part de la plantilla dels New
England Patriots (vigents campions de
la lliga nacional de futbol americà) a ser
rebuts a la Casa Blanca per Trump. “No
m’hi hauria sentit benvingut” va argumentar l’estrella de l’equip, LeGarrette
Blount, en referència a l’acte protocol·
lari. La polèmica no s’acaba aquí, ni molt
menys. Els departaments de màrqueting
de diverses empreses esportives tindran
feina per contrarestar-ne els efectes, mentrestant altres en trauran profit. Respecte
les damnificades hi ha la marca Under
Armour. Després d’un any de projecció
meteòrica, la marca de la ‘doble u’ veu
amenaçat el seu vincle amb l’estrella de
l’NBA, Stephen Curry, per l’elogi del seu
gerent a Trump. Curry ja ha avisat: “Ni tot
els diners del món em retindran a un projecte contrari als meus valors”. La multinacional i gegant del sector, Nike, ja ha
contraatacat amb una campanya titulada
‘Equals’ (iguals, en anglès). A l’anunci, hi
apareixen Lebron James (que va donar
suport a Hillary Clinton) i Megan Rapinoe (jugadora de futbol que ha boicotejat l’himne nacional després de la victòria de Trump). Mentrestant creix la por
dels estaments esportius al veto migratori imposat pel líder nord-americà.
Podrà Los Angeles endur-se la candidatura pels Jocs Olímpics 2024? Quines
seran les conseqüències dels esportistes del país quan competeixin en països
musulmans? 

Manel Bosch és periodista
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Cartes creuades

Democràcies
en crisi?
De: Jordi Cussó
Per: Cinto Amat
CC: 	Revista Valors
Assumpte: Democràcia
data: 25 de febrer 2017

Benvolgut Cinto,
Vaig participar al darrer Sopar Hora Europea organitzat per l’Àmbit Maria Corral,
sobre si les democràcies estan en crisis.
Alguns d’aquest debats tenen el risc que
després de subratllar els límits i els errors
s’arribi a la falsa conclusió, que la democràcia ja no té cap sentit. Hem de deixar de
dir que: “La democràcia és el menys dolent
dels sistemes polítics”, per afirmar, “que és
el millor dels sistemes que existeixen”. Com
bé diu la Begoña Roman: “Quan parlem de
democràcia no podem oblidar que estem
parlant d’éssers humans lliures i dignes, que
aspiren a superar nivells de mera supervivència, a superar la llei de la jungla i trobar
formes de vida bones i dignes. La justícia a
la qual podem aspirar és una recerca contínua per combatre les causes de la injustícia que sempre venen de l’abús de la llibertat. Pretendre eliminar la injustícia d’una
societat, ens portaria a extirpar la llibertat,
principal font de justícia i dignitat. Si a això
afegim que vivim en un món plural, multicultural i inserit en la història, a la democràcia no li podem demanar que ens doni
una estàtica estabilitat amb seguretats anacròniques i anquilosades pròpies de les

societats tancades. No s’ha d’esperar que la
democràcia sigui la panacea universal a tots
els nostres mals, però sí, que donada la condició humana d’haver de bregar contínuament per conciliar l’ús de les llibertats amb
les distribució de recursos limitats, hem de
pensar en la política democràtica com la
més idònia per a la gestió del contingent del
que és vulnerable”. No podem oblidar això,
sinó acabem escollint uns governants, que
no entenen la democràcia i el que volen és
imposar-nos la seva.
El que li hem de demanar a la democràcia és que busqui l’equitat, perquè, sense
equitat i justícia, la democràcia no és possible. En països amb el quaranta per cent de
la població per sota del llindar de la pobresa
no és possible la democràcia. Potser hi ha
eleccions, però no democràcia, perquè
aquesta inclou caminar cap a l’equitat,
cap a la justícia. La democràcia és la difícil tasca de mantenir l’equilibri en un món
ple de desequilibris. La qüestió clau, com
diria Martí Olivella, és quins graus de desequilibri i desigualtat són acceptables o inacceptables, quin és l’equilibri que permet o
engendra la democràcia.
Una altra cosa, la democràcia no es construeix des de la seguretat, la comoditat i la
no participació. Viure junts costa esforç,
perquè la llibertat humana és sempre llibertat amb altres que també són lliures, que
conviuen en el nostre espai i temps. Ens
van educar amb criteris individualistes, i
ens sorprèn que ens costi conviure en un
llogaret global, on les accions d’uns i altres,
–més propers o més allunyats–, repercuteixin a les nostres vides. Els problemes
que avui tenim a la taula, són globals, i no es
resolen des de la individualitat, demanem
responsabilitats compartides, és a dir, corresponsabilitat. Si entenem aquesta dimensió social de la llibertat, la democràcia ha de
deixar de ser només una democràcia d’in-

dividus, per ser democràcia de grups, i que
cada individu, dins d’aquests grups socials,
pugui integrar-se i participar activament a
la vida social, econòmica, cultural, religiosa
que ell consideri oportuna o que s’adapti
millor a la seva consciència. Això demana
reconstruir el teixit social, crear i potenciar
els cossos socials intermedis o socials adults,
que són els que generen més cohesió social
i que poden donar resposta a les necessitats
socials. Com diu la Carta de la Pau, hem de
incorporar un nou dret a les nostres demo-

En països amb el 40 per cent
de la població per sota del
llindar de la pobresa no
és possible la democràcia
La democràcia no es
construeix des de la
seguretat, la comoditat i la
no participació
cràcies: “En l’actualitat, tots tenim el dret
a pensar, expressar-nos i agrupar-nos, respectant sempre la dignitat i els drets dels
altres. Però igualment, cada ésser humà té
el dret a viure la seva vida en aquest món
de manera coherent amb allò que pensa”.
Les democràcies, doncs, han de fer un salt
qualitatiu per defensar i propiciar també,
que cada persona pugui viure d’acord amb
la seva consciència sense atemptar mai, a
la llibertat de ningú ni provocar danys als
altres ni a un mateix. Aquest salt qualitatiu
és un intent de sortir de les democràcies de
les majories o de les minories, per tutelar
una democràcia de la pluralitat i les diferències.
Una abraçada. 
Jordi Cussó és capellà i economista

Passant revista

Valors

De: Cinto Amat
Per: Jordi Cussó
CC: 	Revista Valors
Assumpte: Democràcia
data: 27 de febrer de 2017

Benvolgut Jordi,
Em parles de la crisi de la democràcia. Podríem remuntar-nos a les causes,
i referir-nos al predomini de l’economia sobre la política a partir del final dels
anys setanta, i com aquest fet ha condicionat que la política hi anés a remolc veient
retallades les seves capacitats per ordenar
les necessitats socials, produint-se un progressiu allunyament dels ciutadans respecte dels seus representants. És el que en
diem crisi de representació i de confiança.
Com dius, no podem deixar de considerar la democràcia com el millor dels sistemes polítics possibles, tot i les limitacions. El
professor Daniel Innerarity, que hem mencionat repetidament en aquestes cartes,
parla de la decepció de la democràcia partint precisament del fet que en un sistema
com el de la democràcia on hi ha llibertat
política l’espai públic tendeix a emplenar-se
de coses negatives. És el que tu subratlles
sobre la percepció de molta gent que ha
perdut de vista el sentit de la democràcia.
Què podem esperar en una democràcia,
es pregunta Innerarity, i contesta: encara no
hem aconseguit equilibrar les tres coses que
conformen la vida democràtica, és a dir, el
que prometen els polítics, el que demana el
públic i el que el poder polític pot proporcionar. L’equilibri perfecte d’aquests tres
elements penso que és impossible, però no
hauríem de perdre de vista un horitzó d’esperança per acostar-nos-hi. Per això, conclou Innerarity, hem d’evitar caure en la
malenconia i en el cinisme, desconfiar especialment dels qui prometen una solució
simple per a problemes complexos: “El paisatge polític s’ha polaritzat entorn del grup
dels cínics tecnòcrates i dels il·lusos populistes; els primers es serveixen de la complexitat de les decisions polítiques per menysvalorar les obligacions de legitimació, mentre
que els segons acostumen a desconèixer que

l’activitat política es desenvolupa enmig
d’una gran quantitat de condicionants”.
En la capacitat dialògica de la democràcia per posar en contacte els interessos
de l’individu amb els de la col·lectivitat, els
interessos particulars o d’una minoria amb
els de la majoria, rau el nucli de la qüestió
que tu assenyales com exigència d’equitat i de dimensió social de la llibertat. Pensant sobre aquestes exigències el filòsof i
economista Amartya Sen, premi Nobel, ha
establert els punts rellevants de la teoria de
l’elecció social, que es pot considerar com
una teoria de l’acció democràtica per arribar a acords, sintetitzant-los en els següents:
-Més que pensar en una societat perfectament justa, convé partir de les ofertes disponibles. L’enfocament es dirigeix a les avaluacions comparatives en un
esquema relacional i no transcendent. Es
tracta d’analitzar què és millor partint de “la
voluntat compartida de modificar les nostres
exigències particulars per tal de trobar un
fonament de justificació que els altres també
tinguin raó per acceptar. Modificar les posicions originàries per tal de fer possibles
raons acceptables.
–Reconeixement de la ineludible pluralitat dels principis rivals. La pluralitat de

Més que pensar en una
societat perfectament
justa, convé partir de les
ofertes disponibles
Cal equilibrar el que
prometen els polítics, el que
demana el públic i el que el
poder pot proporcionar
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raons pot desembocar en la constatació de
conflictes de principis no solubles durant un
temps indeterminat.
–Permetre i facilitar el reexamen. Davant
d’obstacles imprevistos cal decidir què s’ha
de concedir i per què. Els obstacles sens
dubte es presenten quan els principis es formulen en termes més amplis que els que han
motivat el nostre interès particular
–Permissibilitat de les solucions parcials.
Les solucions incompletes poden ser acceptades de forma assertiva o com a temptatives, mentre es treballa per aconseguir una
solució completa que tingui en compte més
informació o un examen més profund.
–Diversitat d’interpretacions. L’elecció
social i política sempre està oberta a interpretacions alternatives. A més dels interessos particulars que es defineixen a partir
dels individus de la pròpia comunitat afectada (“dret de pertinença”) poden resultar
rellevants les veus distants, territorialment
i ideològicament, en la tasca d’avaluació i
d’escrutini social. I això pet tal d’evitar el
parroquialisme de les perspectives locals.
–Claredat i precisió en la definició d’allò
que s’assumeix per no donar lloc a interminables discussions i malentesos posteriors.
–Paper del raonament públic. Els problemes i els hipotètics acords sorgits a l’hora
de conjugar els interessos d’una part amb els
interessos de l’altra, o el interessos particulars amb els interessos de la totalitat, s’han
de sotmetre a la discussió pública sobre el
tractament que han de seguir i les variacions que han de ser examinades. En aquest
sentit, qualsevol acord i qualsevol oferta s’ha
de sotmetre després d’una profunda informació i de l’adequat escrutini al veredicte
dels ciutadans mitjançant els corresponents
procediments d’elecció i de consulta quan és
necessari. Rep una forta abraçada. 
Léolo Lozone

“La democràcia és el millor dels sistemes possibles, tot i les limitacions”, segons Amat.
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La desobediència

“La desobediència ha
estat una reacció recurrent
en la història de la
Humanitat. I, gràcies a
aquestes accions, la nostra
civilització ha millorat en
benestar i drets”

—Editorial

RESPOSTA
REACTIVA I
RESPONSABLE

T

ant l’obediència com la desobediència són considerats
valors. L’obediència, però, entesa com l’acció d’executar allò que mana algú, generalment ens repel·leix.
Quan una persona, apel·lant a una obediència cega,
no deixa pensar, sentir o fer lliurement a una altra, la
converteix en una esclava. Alhora, però, l’obediència,
exercida sense despotisme, és una actitud responsable, de respecte a
l’autoritat i d’aprenentatge de control de les nostres emocions i reaccions. I, per això, és important que l’autoritat expliqui perquè cal fer
les coses que ens demana. La majoria dels pares aspiren a tenir nens
obedients, però l’obediència no solament és cosa de nens.
I la desobediència? Indubtablement, també pot ser virtut. Alguns
asseguren que la desobediència és el caos, la barbàrie i l’exercici de
la llibertat màxima, és a dir, que un pugui fer el que li plagui. Res de
tot això. Els actes de desobediència només s’esdevenen davant d’una
situació injusta. La desobediència no critica que l’existència d’un sistema o d’un marc legal, sinó l’incompliment d’aquest o els abusos o
tracte arbitrari que es puguin cometre. Els actes de desobediència
demanen valentia, responsabilitat –cal acceptar les conseqüències
que se’n derivin–, coherència i seny. Per exemple, amb la desobediència els nens creixen, maduren i guanyen en crítica.
La desobediència ha estat una reacció recurrent en la història
de la Humanitat. I, gràcies a aquestes accions, la nostra civilització ha millorat en benestar i drets. No sabem si desobediència serà
el mot clau de l’any 2017, però aquests primers mesos el seu ús ha
estat recurrent als mitjans de comunicació. A Catalunya s’ha vinculat al judici contra l’expresident de la Generalitat Artur Mas, la consellera Irene Rigau i la vicepresidenta Joana Ortega, acusats de l’organització de la Consulta del 9-N. Als Estats Units també es parla
de diversos gestos de desobediència contra les polítiques del president Donald Trump, en referència a les manifestacions setmanals
que tenen lloc a les principals capitals del país.
Atenció, doncs, en no desvirtuar la paraula. No tot és desobediència. Els requisits de la desobediència són clars: l’acció ha de ser
pública, il·legal –segons visió del poder–, ha d’emmarcar-se dins
d’un estat de dret, pacífica i el desobedient ha de ser conscient de la
seva acció i explicar-ne els motius, ja que l’objectiu és influenciar en
l’opinió pública. La desobediència no és la queixa, demana un pas
més. Per quines coses, per defensar quins drets, per a qui nosaltres
desobeiríem? Avui, realment, estem disposats a entomar les conseqüències de la desobediència? 

Valors

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

Jordi Armadans, director de FundiPau

És periodista i politòleg, però sobretot un gran activista contra les injustícies, per això defensa
el concepte de desobediència. Hi parlem, però, per detectar els matisos d’aquesta paraula que
avui, a Catalunya, marca sense dubte l’agenda política.

“el desobedient
no està EN contra
DE les lleis”
SERGIO RUIZ

Monogràfic
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Just després del concert al Palau Sant
Jordi reclamant l’acollida de refugiats a
Catalunya i abans de la gran manifestació pels carrers de Barcelona, entrevistem Jordi Armadans a la seu de FundiPau
(Fundació per la Pau), entitat que dirigeix des de fa més de dues dècades.
Desobediència no és una paraula estranya per a moltes persones que, com ell
al llarg de la seva vida, han lluitat per
la pau, els drets humans i la llibertat.
Curiosament, però, avui en un moment
en què l’Estat de Dret i algunes llibertats
trontollen, l’associem principalment a
l’esfera de la política.
Segons vostè, què hem d’entendre per
desobediència?
S’ha de tenir molt clar que la desobediència és un acte que realitza una persona o
un col·lectiu de forma organitzada amb
l’objectiu de desobeir de forma pública
i notòria una llei que considera injusta.
Poden haver-hi molts tipus de mobilitzacions, fins i tot algunes que no suposin cap
tipus de resistència. Totes són molt necessàries i algunes molt interessants i molt
positives, però, si no hi ha un trencament
de la llei, no podem parlar de desobediència explícitament.
Especifica que es tracta d’una desobediència “pública”.
Sí, la desobediència demana que el trencament de la llei sempre sigui de forma
pública, la persona ha de publicitar el
seu gest. Posem un cas: l’objecció fiscal
a les despeses militars. Un objector
fiscal d’aquest tipus sempre comunica
a Hisenda que la part de la despesa militar de la seva renda no l’ingressarà a l’Estat sinó a una entitat que treballa per a la
pau. I això no ho fa d’amagatotis, sinó de
forma pública i notòria perquè quan l’Estat se n’adoni, apliqui la llei i el reprimeixi.
Al final, la desobediència és una eina de
lluita per fer emergir una realitat que el
ciutadà considera injusta i la repressió
de l’Estat vers l’insubmís una manera de
donar-la a conèixer. Però també cal tenir
en compte dues coses més: cal acceptar
les conseqüències d’aquest acte de trencament de la llei i sempre fer-ho des de la noviolència.
Aquests dies sentim la paraula desobe-

diència molt vinculada a l’àmbit polític i
a diversos processos judicials. Creu que
s’està fent un bon ús del terme desobediència?
És normal que quan un mot –en aquest cas
desobediència– esdevé centre de debat
polític i social es desvirtuï una mica i, al
final, se’n perdi la seva profunditat. Avui,
segurament, es barregen coses. Per exemple, de vegades es parla de desobediència, però després s’intenta fer veure que
l’acció s’emmarca dins la llei. La desobediència ha de ser evident: si un persona
trenca una llei perquè la considera injusta,
aquest trencament ha de ser clar i n’ha
d’assumir les conseqüències. Una altra
cosa és fer una interpretació legislativa
d’una llei –que n’hi poden haver moltes–,
però això ja no té res a veure amb la desobediència. De fet, si analitzem els clàssics, quan Henry David Thoreau deixa de
pagar taxes als Estats Units perquè considera que és un estat racista i està liderant una guerra absurda contra Mèxic, ho
fa de forma pública. A més, ell defensa una
concepció molt bonica de la desobediència: només que una sola persona consideri
injusta una llei, ja es pot considerar que
aquesta està entrant en crisi.
En la desobediència els temps dins del
procés són importants... Quan s’ha d’aplicar la desobediència civil? És un punt d’inflexió?
És obvi que si l’objectiu de la desobediència és canviar una llei injusta, desobeir
hauria de ser una de les darreres opcions.
Prèviament la llei es pot interpel·lar, treballar a l’àmbit polític i parlamentari, fer
informes, organitzar campanyes de sensibilització ciutadana, fer manifestacions i
actes simbòlics públics... La desobediència
es produeix quan la ciutadania té la sensació que hi ha un bloqueig i no hi ha cap
voluntat d’escolta d’una visió alternativa.
De fet, és en aquest moment quan creix
una certa responsabilitat personal: “ho
he intentat tot per canviar aquesta llei,
però no puc continuar sent més còmplice
d’aquesta injustícia”.
És un “ja n’hi prou!”.
Sí. El clàssic objector és aquell que pensa
que el món s’hauria d’organitzar d’una
altra manera, sense exèrcits, sense guerres, etc; però com que ningú li fa cas, es
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nega a anar a fer el servei militar, assumint les conseqüències que això suposa.
En definitiva, una campanya de desobediència civil, s’ha d’aplicar quan l’autoritat
ja no escolta i no demostra cap intenció de
canviar les situacions injustes.
La societat se sustenta en unes lleis. Si
la desobediència busca canviar-les, què
dóna legitimitat a un acte de desobediència?
En primer lloc, les persones que defensem la desobediència civil hem de deixar
clar que no es tracta d’una via frívola. En
un sistema democràtic, la llei és un pacte
entre les persones i els grups humans
d’una societat determinada. Per tant, ha
de ser respectada i ha de ser aplicada. No
seria responsable saltar-nos les lleis.

“La desobediència s’ha
d’aplicar quan l’autoritat
ja no escolta i no demostra
cap intenció de canviar”
“La desobediència demana
que el trencament de la llei
sempre sigui evident i de
forma pública”
Així descartem que la desobediència sigui
anar contra el sistema, l’anarquia.
Sí, cal afinar més. Com que, de vegades, els
actes desobedients els han protagonitzat
persones víctimes de la repressió i amb
certa fortalesa, ens sembla que aquestes
persones són contràries a tot, però no. El
desobedient és una persona amb tanta
estima per la llei, per l’odre i per la col·
lectivitat, que no suporta una llei injusta.
Aquest és un matís molt important. De
fet, la persona que menysprea les formes
d’organització col·lectiva i l’ordenament
democràtic no mostra cap interès per si
una llei és injusta. En canvi, la persona que
dóna valor a tot això no pot tolerar que
una llei sigui discriminatòria. Per tant, el
desobedient no està contra les lleis o l’ordre col·lectiu, només demana que aquest
sigui just.
Així, segons vostè, són els objectius els
que donen legitimitat als procediments?
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La legitimitat d’una cosa sempre és discutible. Si els jutges i els advocats poden
fer lectures diferents del text d’una llei,
que suposadament és tancat, més complicat encara és posar-se d’acord respecte la
legitimitat moral d’una llei. Ara bé, és evident que si hi ha col·lectius que es consideren injustament tractats, han de tenir
legitimitat per a intervenir. I, encara que
segons la moral i la ideologia de cada persona es valoren les coses de forma diferent, quan els drets humans estan en joc
la legitimitat és indiscutible. Per exemple, és evident que davant de lleis racistes la desobediència civil té legitimitat
moral per actuar, com va passar als Estats
Units en el Moviment de Defensa dels
Drets Civils o a Sud-àfrica contra les lleis
de l’apartheid.
Sense actes de desobediència el món
actual seria tal i comés ara?
No! És evident que el món no va néixer
amb drets humans, democràcia, respecte a les minories... De fet, fins fa ben
poc les dones no podien votar, els negres
estaven en condicions d’esclavatge, els
pobres estaven en estat de marginació,
etc. L’imperi de la llei mai ha estat associat amb la justícia, en absolut. I, fins i tot,
de vegades, l’imperi de la llei ha servit per
esclafar la justícia, les llibertats i els drets.
Per tant, és evident que desobeir les lleis
ha estat una forma per eixamplar la democràcia, els drets humans i les llibertats. La
història d’Espanya n’és un exemple: sense
una desobediència social, la història del
règim franquista podria haver continuat
malgrat la desaparició del dictador, però
es va forçar la transició, encara que va ser
imperfecta i limitada.
Abans apuntava que la desobediència
ha de ser “no-violenta”. Però tot acte de
desobediència no comporta un punt de
conflicte?
En tota acció no-violenta hi ha conflicte,
però no necessàriament violència. Per
exemple, en l’obstrucció d’una acció policial es genera una tensió i un conflicte,
però no necessàriament violència. El conflicte serveix per fer aflorar unes contradiccions que de cap altra manera no
sortirien. En un hipotètic sistema polític
esclavista en què el noranta per cent de
la població visqués aquesta condició de

forma resignada no podríem parlar de violència, però, tampoc de societat pacífica.
És a dir, si en una acció de desobediència hi ha violència és perquè el repressor
l’exerceix, no perquè el desobedient l’ha
fomentat.
Un altre element que critiquen els detractors de la desobediència és el descontrol. Desobediència és igual a descontrol i
desorganització?
No podem negar que quan falla l’ordre hi
ha problemes. Per exemple, quan hi ha
una catàstrofe natural sovint es produeixen escenes de pillatge. Però ens hauríem de preguntar: per què hi ha pillatge?
Moltes vegades es tracta de persones que
viuen en la més absoluta misèria i busquen una esquerda per a poder sobreviure. Per tant, això no ens hauria de fer
pensar que la manca d’ordre no genera
caos, sinó que la injustícia, la desigualtat i
la manca d’accés a la política són una font
de problemes que poden brotar en aquest
tipus de situacions desesperades. I en conseqüència, quan més cohesionada i justa
és una societat, menys necessitat hi ha
d’ordre. De fet, a mesura que la humanitat avança i es civilitza, el factor repressiu
en societats democràtiques es minimitza
perquè cada vegada es confia més en la
capacitat de gestió i organització de la
població.
Gandhi, Thoreau, Martin Luther King...
Per què un moviment de desobediència
triomfi és necessari un líder?
En les accions de desobediència no és
necessari disposar d’un líder. Si recordem el moviment d’objecció de consciència que es va fer a casa nostra al final de
la dictadura militar no hi havia líders. Un
dels primers objectors va ser Pepe Beunza,
però n’hi va haver molts altres dels quals
ningú mai recordarà el nom i van tenir
una valentia brutal perquè la Constitució
Espanyola incorporés l’objecció de consciència com un dret.
I la desobediència pot acabar imposant-se, convertint-se en una obediència?
Aquest és un dels seus principals perills?
Lluís Maria Xirinachs, un dels nostres
desobedients històrics, té una frase magnífica, que no hauríem d’oblidar mai, i que
ve a dir: “Hem de lluitar contra els forts,

però també hem de lluitar contra nosaltres mateixos per quan siguem forts”. La
desobediència ve de sectors petits que
lluiten contra sectors majoritaris. Però
atenció que si un dia tu esdevens poder,
cal tenir molta cura de no passar per sobre
d’altres minories. Tot moviment social
aspira a la hegemonia i que els seus valors
esdevinguin llei, però en aquest procés
cal evitar que cap minoria es pugui sentir
menystinguda. I en aquest sentit, les persones que venim d’una lluita de defensa
dels drets humans, hauríem de ser les més
curoses en respectar unes minories que
no pensen com nosaltres, perquè nosaltres abans també ho hem patit. Per això, a
mi m’agrada anar als mitjans de comunicació a debatre amb gent que diuen coses
que jo penso que són absolutament equi-

“L’imperi de la llei mai
s’ha associat amb la justícia
i, fins i tot, ha servit
per esclafar-la”
“Quan més cohesionada i
justa és una societat, menys
necessitat hi ha d’ordre; el
factor repressiu es redueix”
vocades perquè tothom ha de tenir el seu
espai per expressar-se.
Encara que de vegades la paraula obediència ens molesta, tothom la considera
un valor. La desobediència també hauria
de ser considerada un valor?
Igual que l’obediència pot ser un valor
positiu en alguns moments –en una crisi
seria important que tots col·lectivament
anéssim a la una–, però negativa en d’altres –per exemple, l’obediència cega no
és bona–; amb la desobediència passa justament el mateix. La desobediència frívola que passa de les lleis no és un valor,
en canvi, la desobediència que compleix
les lleis però es nega a acceptar aquelles que són injustes, sí que em sembla un
valor positiu. Segurament, per considerar la desobediència com un valor, no és
tan important la desobediència, perquè
al final només és una via d’intervenció,
sinó allò que defensa la desobediència.

Monogràfic

Valors

19

SERGIO RUIZ

Activista
incansable
Jordi Armadans (@Jordi_Armadans) és
politòleg i periodista, però, sobretot un
home que ja des de la seva joventut s’ha
implicat per allò que considerava injust,
tant a casa nostra com a la resta del món.
Primerament va ser l’objecció de consciència, després l’educació per la pau,
més endavant l’impuls de campanyes
de desarmament i ara la demanda d’acollida de refugiats. Fa més molts anys que
Armadans dirigeix FundiPau (Fundació
per la Pau), que des de l’any 1983 treballa
perquè cada vegada hi hagi més persones
que es comprometin a construir un món
sense violència i en pau i promoure arreu
la Cultura de la Pau i la No-violència. Ha
escrit alguns llibres sobre tot això: 25 anys
treballant per la pau (Fundació per la pau,
2009); Policia catalana i multiculturalitat
(Centre Unesco de Catalunya, 2000); i Les
Organitzacions no governamentals (ONG)
(Graó, 1999). A més, intervé sovint als mitjans de comunicació per analitzar l’actualitat del món i escriu les seves reflexions a
un blog personal ‘Malgrat tot’ (jordiarmadans.wordpress.com). 
Jordi Armadans a la seu de la Fundació per la Pau (FundiPau), entitat que dirigeix.

La desobediència demana justícia, dignitat, llibertat i que cap decisió política o llei
passi per sobre d’aquests valors.
Per què som poc desobedients?
En el moment que la desobediència pot
suposar un impacte en la vida personal
–presó, multes, repulsa social...– hi ha persones, que malgrat estar d’acord amb la
lluita, no donen suport a la desobediència.
I això s’ha de respectar. La desobediència
només la pot exercir aquella persona que
tingui molt clar que n’assumirà totes les
conseqüències.
Si tenim en compte la situació i el context
actual, la ciutadania és massa obedient?
És cert que passen moltes coses i coses
molt indignants des del punt de vista de
principis bàsics respecte les quals la ciutadania n’hauria de demanar resposta; cosa
que no vol dir desobediència, podrien

“Avui hi ha una certa
dimissió de la ciutadania
a l’hora de defensar drets
bàsics i fonamentals”
“La desobediència només
la pot exercir qi témolt clar
que n’assumirà totes les
conseqüències”
fer-se actes de denúncia, organitzar-se
col·lectivament, estar al carrer, pressionar el sistema polític, etc. Comparat amb
fa deu anys ara hi ha més consciència,
però encara passa poca. La polític vergonya que està fent la Unió Europea amb el
tema dels refugiats hauria de ser un clam
massiu a tot Europa i no ho és. Avui hi

ha una certa dimissió de la ciutadania a
l’hora de defensar drets bàsics i fonamentals. Estem en un moment delicat.
En un sistema democràtic és més important exercir la desobediència que en un
sistema dictatorial?
Sí. Un sistema dictatorial és per definició
corrupte i, tard o d’hora, s’ha de superar.
En canvi, en un sistema democràtic tenim
l’obligació de detectar i fer aflorar allò
que s’està fent malament. Ara bé, també
és cert, que en un sistema democràtic es
poden fer moltes més coses abans d’exercir la desobediència, perquè el sistema
polític et permet molts espais d’actuació
i intervenció. Per exemple, en una democràcia, pots defensar el Comerç Just o un
sistema econòmic alternatiu organitzant
cooperatives alternatives o banques ètiques sense impugnar tot el sistema econòmic i financer. 
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Als nois i noies els ensenyem a obeir, però l’educador també ha de tenir en compte la
desobediència, perquè a través d’aquest valor l’alumne creix i madura.

Desobeir
per créixer

D

e petit em deien que
calia obeir els grans:
eren els anys cinq u a n t a d el s e g l e
passat. Després quan
he crescut, almenys
en edat, he anat relativitzant la importància de l’obediència.
Al llarg dels quaranta anys que he treballat de mestre i de professor he desobeït
conscientment més d’una vegada, i he fet
front a les conseqüències. He pensat que
les normes han d’estar al servei de les persones i no a l’inrevés, tot seguint la frase
de l’Evangeli: “El dissabte s’ha fet per a
l’home i no l’home per al dissabte”. Una
normativa escolar que no estigui al servei
de l’alumnat no és legítima: si no ho està,
s’ha de desobeir i entomar les conseqüències (a mi m’ha costat la destitució de càrrecs directius). Gandhi i altres persones
que han lluitat per transformar la societat en favor dels més necessitats van desobeir, però van acceptar les conseqüències
dels seus actes. Un tema important a l’àmbit escolar. Fem algunes reflexions.
Per conviure cal regular les relacions
entre les persones, cal elaborar normes en
una escola o un institut. Es podria jugar,
sense cap norma? Qualsevol esport, els
escacs... necessiten alguna mena de reglament. Ara bé, de normes n’hi ha d’haver
les mínimes, consensuades, explicades
amb arguments. Si es fessin amb la participació de la comunitat escolar (alumnat,
professorat, famílies...) serien més justes,
més eficaces i de més fàcil compliment.
L’alumnat està creixent i madurant,
passa per diferents etapes. Alguns infants

desobeeixen, moltes vegades, per reafirmar-se, perquè se’ls tingui en compte,
perquè pensen que no se’ls fa cas, per
cridar l’atenció, per reclamar la presència de la persona adulta de referència, per
augmentar la seva autoestima... Fixem-nos
quantes coses positives pot aconseguir una
criatura desobeint... i quantes hi pot afegir
l’adult tot posant límits al seu comportament, tot explicant-li afectuosament que
allò no s’ha de fer.
I els adolescents necessiten rebel·lar-se.
Contra la persona adulta que per educar
els posa límits, que es comporta com una
paret flonja que retorna totes les pilotes
però amortides. Cal entendre, però, que es
rebel·len contra la figura adulta, no contra
la persona concreta que si ho entén així,
ho viurà amb més empatia. El professorat
té el poder que li confereix el seu càrrec,
però l’autoritat davant del seu alumnat
l’ha de guanyar dia a dia amb la seva actuació imparcial, equilibrada. Imposant els
límits que nens i nenes necessiten, amb
l’adequada flexibilitat i mostrant-los la
seva estima i confiança. No és una feina
fàcil; és un treball necessari si es vol ensenyar educant o educar ensenyant.
Cal posar límits tot acompanyant i cal
vetllar perquè la rebel·lió no desordeni el
noi o noia; però també hauria de fer pensar
aquell adolescent que al llarg dels quatre
anys de l’ESO, per exemple, no s’ha rebel·
lat mai, no ha desobeït mai. Cal preocupar-se’n. Sense desobeir alguna vegada no
es farà adult. Perquè desobeint, transgredint una norma, està fent un aprenentatge
de la llibertat i la responsabilitat. Ser lliures no és senzill: vol dir ser responsable

de les decisions: és més fàcil obeir sense
pensar com diuen a l’exèrcit i a altres institucions. Com tot a la vida, s’ha d’aprendre i l’etapa escolar pot ajudar-hi. De la
mateixa manera que amb errors es va aprenent, acceptant les conseqüències de les
actuacions es progressa, creix, madura. Cal
conèixer els límits per poder saltar-se’ls
sabent que ho fan, la qual cosa avui, a vegades, no es dóna; hi ha nens i nenes, nois i
noies que no els coneixen del tot.
Les normes s’han de justificar, s’han
d’explicar, sinó, no es pot exigir obediència.
Cal fer-ho al llarg de les etapes més educa-

Sense desobeir alguna
vegada el noi no es farà
adult. Perquè desobeint,
està fent un aprenentatge
Les normes s’han de
justificar, s’han d’explicar,
sinó, no es pot exigir
obediència
tives (tota la vida hom s’educa , però). No
es pot manar perquè sí, “perquè ho dic jo”,
“perquè és el que toca”... Cal raonar. No és
útil manar quelcom que l’adult no és capaç
de complir. La desobediència no sempre és
responsabilitat de la criatura: una norma
inadequada, el poder mal exercit... justifiquen la desobediència, i castigar-la agreuja
la situació, malmet l’autoestima de l’infant
o adolescent i posa en qüestió l’autoritat de
l’educador o educadora.
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No és el mateix la legalitat que la legitimitat. Les lleis es poden canviar –de fet
ho fan–. La legitimitat estarà d’acord amb
l’ètica personal, social o comunitària i no
canvia tan fàcilment. Avui, a molts estats
d’Europa, passar una frontera o ajudar a
passar-la a persones refugiades és il·legal i
pot representar anar a la presó o ser castigat, però tal actuació no és il·legítima. I les
persones que ho fan... caldria felicitar-les.
A l’àmbit quotidià d’una escola o un
institut es donen conflictes entre legalitat i legitimitat. Normes sobre l’aparença
externa, sobre la tinença d’aparells, deures
excessius, silenci total a les aules... Caldrà
vetllar perquè les normes siguin educadores. Tot allò que es fa al centre escolar té
(ha de tenir) un vessant educador. Cal enfocar bé els conflictes, les desobediències, cal
vetllar les actituds dels adults que afavoreixen o dificulten l’obediència. Sabent que
no tots els nois i noies són iguals, que caldrà
tractar-los tot respectant les seves diferències per avançar vers la utòpica, però necessària, igualtat. Pensant que tots i totes viuen
immersos en grups, cosa de gran importància per a ells i elles, hi han de ser fidels per
assegurar la pertinença.

El més greu que es pot fer com educadors és la indiferència davant les seves
actuacions disruptives, desobedients,

Cal entendre que els joves
es rebel·len contra la figura
adulta, no contra una
persona concreta
Educar no és una tasca fàcil,
però és tant necessària
fer-la bé com per als infants i
adolescents ho és el desobeir
desafiants... no els ajudaria a créixer, no
se’ls estaria educant. Potser no és una
tasca fàcil educar, però és tant necessària fer-la bé com per als infants i adolescents ho és el desobeir de tant a tant per
reafirmar-se, per trobar el límit afectuós
dels seus adults de referència (mares,
pares, mestres...), per anar avançant vers
la maduresa. 
Joan M Girona és mestre, psicopedagog i
membre del consell de formació de Rosa Sensat

‘Fahrenheit 451’
La literatura també ha abordat el
tema de desobediència. És el cas
de Fahrenheit 451, una novel•la distòpica de l’escriptor nord-americà Ray Bradbury publicada el 1953.
Aquest llibre explica la història de
Guy Montag, el treball del qual com a
bomber és cremar la casa de qualsevol
persona que posseeixi un llibre. El títol
del llibre fa referència precisament a
la temperatura en què el paper s’imflama. Montag, però, desafia les lleis no
només de la seva feina, sinó també del
seu govern i juntament amb un petit
grup de manifestants jura preservar
les obres literàries i, per tant, la cultura
humana memoritzant tanta literatura
com poden, fins que són capaços d’escriure de nou. La negativa de Montag
a cooperar amb l’ordre governamental és una mostra perfecta de la desobediència civil i un exemple del poder
de l’individu per canviar les lleis que es
consideren injustes o arbitràries. 
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L’entrevista
Alicia García Ruiz, politòloga i filòsofa

L’autora del llibre Impedir que el mundo se deshaga (Ed.
Catarata) alerta de l’ús indiscriminat que avui es fa del terme
desobediència i la responsabilitat que aquest comporta.

“Avui cal una
desobediència
intel·ligent”
SERGIO RUIZ

Si una paraula s’ha sentit reiteradament
als informatius d’aquest país durant
els darrers mesos del 2016 i es continuarà sentint el 2017 ha estat “desobediència”. Per aquest delicte la presidenta del
Parlament de Catalunya, l’expresident de
la Generalitat, exconsellers i alguns regidors locals han hagut de declarar davant
dels tribunals. En aquest context, conversem amb Alicia García Ruiz, politòloga,
sociòloga, filòsofa i actualment professora de la Universidad Carlos III de Madrid
sobre aquest concepte.
Què cal entendre per desobediència?
Hauríem d’entendre desobediència en contraposició a desobediència civil, perquè
són dues coses radicalment diferents. Avui
ens trobem amb un ús força indiscriminat del terme desobediència, mentre que
el terme desobediència civil presenta unes
característiques determinades que hem de
tenir molt clares.
Quines?
Segons alguns autors, com per exemple,
John Rawls, la desobediència civil és un
acte públic, no violent, conscient i polític amb el propòsit d’ocasionar un canvi
de llei i que apel·la al sentit de justícia de
la majoria de la societat invocant un marc
normatiu que no està sent respectat. Dels
múltiples autors que han abordat aquesta
problemàtica, molt difícil des del punt de
vista jurídic i filosòfic, aquest és potser qui
proporciona una via més clara per interpretar a què ens referim quan parlem de desobediència.
En canvi, si parlem només de desobediència, és diferent?
Sí, aleshores, és simplement saltar-se la llei.
El matís fonamental a tenir en compte és el
significat del terme “civil”, que en aquest
cas ens remet a la constel·lació de la pròpia
paraula, ‘ciutadà’. Per tant, en el cas de la
desobediència civil, no estem parlant d’una
simple desobediència, sinó una desobediència en tant que ciutadana. I això implica
l’existència d’un marc normatiu i és aquí
l’origen dels nostres problemes.
La desobediència hauria de ser la darrera
de les possibilitats en un procés?
Evidentment. Porto anys interessant-me
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per aquest fenomen polític i jurídic i sens
dubte hi ha quelcom que és fonamental,
que és entendre’l com un recurs in extremis. I, a més, s’ha d’entendre en el marc
d’una casuística molt determinada.
Què vol dir amb això?
La desobediència civil només s’hauria
d’aplicar en aquells casos en què són vulnerats drets fonamentals. Per exemple,
en el cas d’una normativa que impedeixi
ajudar refugiats a alta mar. Això ha passat.
Pescadors italians s’han saltat aquestes
lleis considerant que són injustes. O, per
exemple, podríem considerar també una
casuística de la desobediència civil si es
plantegés que determinats col·lectius, de
forma arbitrària, no rebessin escolarització o atenció sanitària. La qüestió és que si
entenem el marc normatiu com un marc de
convivència, aleshores no resulta tan fàcil
l’aplicació automàtica d’una categoria com
la desobediència civil, perquè resulta una
gran font de confusió.
Per tant, la desobediència és legítima?
La desobediència posa sobre la taula
el problema de la norma injusta. Hi ha
normes injustes, evidentment. Ara bé, no
hem de confondre el marc normatiu amb
una concepció fetitxista de la llei. La legalitat no és un pur legalisme, de la mateixa
manera que l’autoritat no és l’autoritarisme, sinó una desviació de l’autoritat. Per
tant, en la desobediència hi ha una legitimitat? Doncs sí, en lloc d’expressar una
relació justa entre individus denuncies
una relació injusta. Ara, si la desobediència
civil es refereix exclusivament a una simple
desobediència de la llei, llavors no és automàticament legítima, perquè caldria veure
amb quin motiu es fa; abans ja he esmentat que aquesta acció ha de tenir un sentit
polític. I, aquest sentit polític, obliga a
explicitar no només que estem desobeint
un marc legal sinó com volem que aquest
marc sigui millorat. És a dir, la desobediència no significa la destrucció de la llei, sinó
situar-se paradoxalment fora/dins la llei
per intentar millorar-la.
Gandhi parlava de desobediència pacífica.
Això és possible o en tota desobediència
sempre hi ha algun tipus de violència?
Aquesta és una pregunta extremadament

difícil. Autors com Howard Zinn s’oposen a
la premissa que no sigui violenta. Jo m’inclino també en aquest sentit, però sempre
que apareix aquest punt de violència hem
de tenir en compte enfront de què i què
està en joc. Si, per exemple, està en joc la
supervivència d’alguns col·lectius –em refereixo a la supervivència física–, llavors sí
s‘entendria algun tipus de reacció més o
menys visceral. En qualsevol altre tipus de
casos, primària el matís pacífic.
Fa un parell d’anys, en un article vostè reivindicava la “desobediència intel·ligent”.
Pot explicar-me aquest concepte?
Curiosament aquest concepte és extret
de l’entrenament animal. Normalment
pensem que els animals són l’exemple més
clar de l’obediència per l’obediència. Però

“La desobediència s’ha
d’entendre en el marc
d’una casuística molt
determinada”
“La desobediència demana
una responsabilitat i hi
ha poca gent disposada a
assumir-la”
als gossos pigall se’ls entrena en la desobediència intel·ligent. Per exemple, si l’amo
vol creuar un carrer i el gos percep que
ve un cotxe, aquest contradiu la voluntat del seu amo en benefici del seu company humà. Per tant, mentre els animals
són capaços d’exercir la desobediència
intel·ligent, els humans exercim obediències cegues d’idees irreflexives. I, en aquest
sentit, avui seria bo usar la intel·ligència
per saber com de greu és l’ús del terme
desobediència civil i utilitzar-lo només in
extremis, la qual cosa exclou moltes de les
ocasions en què s’està usant aquest terme.
Creu que políticament en aquest moment
s’està fent una lectura interessada del
terme desobediència?
No sé si interessada, però sí equivocada. O,
com a mínim, poc clara. Els estudis sobre la
desobediència, en cap cas, la plategen com
una cosa lúdica.
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Alguns consideren l’obediència un valor.
Podríem considerar també la desobediència com un valor?
Sobre aquesta base exposada, sí. Si hi ha
vides humanes en joc, per descomptat que
és un valor.
Tenint en compte la crisi econòmica, la
corrupció... creu que la societat d’avui és
excessivament obedient?
Sí, sens dubte, jo crec que estem en l’època
de la servitud. No sé si és un problema
d’obediència de cor o de por. Crec que
estem en un moment que cal exercir una
desobediència intel·ligent, però insisteixo,
no podem aventurar-nos indiscriminadament a llançar coets quan sentim aquest
terme, perquè és massa greu.
Creu que hi ha avui una certa desobediència de corbata?
Sí, com hi ha ideòlegs de saló, teòrics de
sofà o crítics glamourosos.
De fet, des de petits, la desobediència
ens genera més atractiu que l’obediència.
Tothom és desobedient en alguna cosa?
Sí, per descomptat. Si no ningú es formaria el seu caràcter. El caràcter també s’ha
de forjar a la contra. Però, en aquest cas,
estem parlant d’un mecanisme psicològic.
Si parléssim de processos polítics i d’una
reflexió de caràcter normatiu, hauríem de
tornar a matisar com hem fet abans.
Tota desobediència demana una responsabilitat?
Per descomptat, i aquest és el gran problema: que hi ha molt poca gent disposada
a assumir-la.
Per què?
Abans parlàvem de la diferència entre legalitat i legalisme. Bé, doncs també cal distingir entre l’esperit de la llei i la llei fàctica.
Les lleis sempre seran, en tant que productes humans, imperfectes. Però sempre
hi ha una cosa per damunt d’elles: l’esperit de la llei. De tal manera que, si una llei
no expressa una relació justa entre persones, es pot invocar el seu esperit per contravenir-la. I això no significa anar contra
la llei, sinó, a favor, a través de la denuncia
d’aquells punts del seu text que són injustos.  SANDRA BALAGUÉ
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— Albert Farriol

La desobediència és cosa seriosa i una arma poderosa, i
cal reservar-la per quan estan en joc drets fonamentals.

desvirtuar la
desobediència

I

ndependentment de la sentència, que en el moment d’escriure aquestes ratlles encara
no es coneix, no va quedar clar
si la Consellera Rigau, la Vicepresidenta Ortega i el President Mas van desobeir o no el
9-N. Acabada la vista oral, Mas deia “els que
porten corbata no desobeeixen... aquest no
és el nostre marc mental...”. I a mi que em
va donar la sensació que als entrevistadors
els hagués agradat una resposta més prop
de l’èpica que de l’estratègia de la defensa
durant el judici. I és que potser ens estem
prenent a la lleugera el que representa la
desobediència civil. La teatralització excessiva en estripar solemnement una fotocopia
d’un requeriment judicial banalitza el concepte de desobediència. I sovint aquesta
banalització s’amplifica en els mitjans de
comunicació, públics i privats: donar la notícia que a l’alcaldessa de Berga els Mossos
d’Esquadra li han demanat -educadament,
n’estic segur!- que els acompanyi al jutjat,
no es pot fer amb el fons musical de “... què
volen aquesta gent que truquen de matinada!?...” sense una ben poc respectuosa
voluntat de manipulació. L’estudiant mort
de la cançó es deia Rafael Guijarro Moreno,
la “gent” era la policia del dictador i els fets
passaven l’any 68... No hi ha comparació
honesta possible.
Però la gran qüestió és com ens enfrontem a l’axioma que la democràcia passa pel
compliment estricte de la llei –axioma utilitzat normalment pels que fan les lleis–.
Fins i tot en democràcia, hi ha o no lleis
injustes? La democràcia s’aferma amb lleis

legalment aprovades, però no tenim la
seguretat que el poder executiu, judicial o
legislatiu, s’exerceixi posant aquestes lleis
al servei de tots i en particular dels febles.
Quan la majoria política s’exerceix imposant
aquest tipus de lleis, la Legalitat s’enfronta a
la Legitimitat.
John Bordley Rawls, filòsof polític i
moral nord-americà, pretén donar una
explicació convincent dels drets i llibertats bàsiques posant-los en la mateixa
escala de valor: rebutja que l’exercici de
qualsevol dret pugui anar en detriment
de qualsevol llibertat i a l’inrevés. En la
seva obra cabdal Teoria de la justícia diu:
“la desobediència civil és l’eix central per
a l’adequada comprensió dels fonaments
morals de la democràcia, perquè implica la
qüestió del límit i la naturalesa de la regla
de les majories, en base a la qual s’adopten decisions públiques obligatòries en un
sistema democràtic”. Per tant, en aquest
enfrontament entre la seguretat jurídica i
l’acció política transformadora és on pren
valor la desobediència civil com instrument per passar de la legalitat estricte a la
legitimitat desitjada.
Pepe Beunza –primer objector al servei
militar– o els activistes de la PAH ens han
donat exemples de desobediència efectiva. Però convé passar de l’exemple al concepte, per no oblidar algun tret essencial
de la desobediència justa, efectiva i transformadora. La desobediència és cosa seriosa i una arma poderosa, i cal reservar-la
per quan estan en joc drets fonamentals. Per
exemple, el conflicte derivat de la celebració d’una consulta popular, en una mostra

exemplar d’àmplia mobilització pacífica,
el fet que un regidor s’expressi lliurament
donant veu als qui democràticament l’han
votat, saltar-se qualsevol prohibició d’un
debat en seu parlamentària... són conflictes
sobre un dret fonamental com el de la llibertat d’expressió i de pensament. I un conflicte sobre un dret fonamental posa en contradicció al sistema i, per tant, ja hi ha una
primera victòria al provocar aquesta contradicció. En canvi, cap desobediència hauria
de justificar-se si els hipotètics beneficis que
se’n derivin no van més enllà de la persona
o grup que la practica, i a vegades es vesteix
de desobediència civil allò que només és un
acte de propaganda electoral. D’altra banda,
l’efecte transformador de la desobediència
civil pacífica en el marc d’un sistema polític democràtic no deriva del fet de desobeir
en sí mateix, sinó de l’acceptació personal
de les conseqüències de l’acte. Només amb
conseqüències personals, que normalment
seran desmesurades i injustes, es pot posar
en relleu les il·legitimitats del sistema que
es volen combatre. Sovint serà la solidaritat

A vegades es vesteix de
desobediència civil allò
que només és un acte de
propaganda electoral
La teatralització excessiva
en estripar un requeriment
judicial banalitza el
concepte de desobediència
davant la injustícia la que faci de catalitzador que porti a una acumulació de forces, de
manera que l’acte individual esdevingui una
lluita col·lectiva.
No podem saber si l’expresident està
d’acord amb tot això. Va posar l’exemple
de la Rosa Parks, la dona de raça negra que
no va voler aixecar-se d’un seient reservat
als blancs. El primer pas per al reconeixement dels drets civils dels negres. La qüestió és si hi haurà una Sra. Parks, i si hi haurà
prou obrers al darrera. Però malgrat les dificultats i les pors, hauríem d’estar convençuts que res depèn només dels que exerceixen el poder executiu, legislatiu o judicial. I
d’aquesta veritat no en podem prescindir. 
Albert Farriol és membre de la revista L’Agulla
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Història —Ramon Salicrú

Aquest nord-americà va ser el primer en conceptualitzar
el terme ‘desobediència civil’.

Thoreau: teoria
i pràctica
En la persona de l’escriptor, poeta i pensador Henry David Thoreau (Concord,
Massachusetts, 1817-1862) conflueixen el
teoritzador de la idea i el realitzador pràctic de la desobediència civil. I és que després d’analitzar la situació política del seu
temps i de fonamentar les seves teories
filosòfiques i polítiques, el 1846 aquest
nord-americà es va negar a pagar impostos degut a la seva opinió contrària a la
guerra contra Mèxic i a la situació en què
es trobava l’esclavitud als Estats Units, per
la qual cosa Thoreau seria empresonat.
A partir d’aquests fets va néixer la
seva obra La desobediencia civil (1848), on
va deixar estipulades les seves idees que
tanta influència tingueren després en clàssics com Lev Tolstoi, Mahatma Gandhi o
en qualsevol altre dels pensadors i seguidors de la desobediència civil, com els
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Henry David Thoreau 1817- 1862)
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Luter King o Nelson Mandela dels temps
moderns.
Seguint Thoreau seria bo preguntar-nos què és allò que dóna legitimitat a
la desobediència i, en tot cas, quins són els
seus límits en l’ordre pràctic. En efecte,
moltes lleis han estat instaurades o imposades per governs antidemocràtics, autoritaris o fins i tot dictatorials, essent irrespectuoses amb els drets fonamentals de
la persona humana, reconeguts universalment. La hipotètica desobediència de
la llei sembla en aquests casos no només
admissible sinó totalment necessària.
En altres ocasions les lleis emanen de
governs formalment democràtics però
sovint inacceptables pel seu rebuig a l’autèntica voluntat popular. O teòricament
defensors d’uns drets de les persones que
en realitat són interpretats de manera partidista, responent més aviat a interessos
propis i egoistes, sense pal·liatius.
Ben segur que només l’autèntica
democràcia –aquella que dóna realment
poder al poble– exigeix, al meu parer,
total respecte i submissió. La democràcia
que és autocrítica i participativa, que es
renova constantment, sense quedar obsoleta ni ancorada en el passat i que té en el
ciutadà de ple dret i la col·lectivitat sencera, el subjecte i l’objecte de tota acció.
La lluita política constant de tots. 

Ramon Salicrú és historiador

Deixa’t perdre —Eulàlia Puigderrajols

SABER DIR NO
Considero la desobediència un valor, tal
vegada perquè recordo que a l’escola les
nenes més obedients solien tenir dues cares
i sovint es mostraven poc indulgents amb les
companyes. A més, mai desobeir tenia connotacions positives; ens volien meselles i ens
hi educaven. Aprenies que l’obediència havia
de ser cega, prompta i alegre, sense donar
cabuda a la crítica, la reflexió i el diàleg. Com
han canviat les tornes! En canvi, a partir de
la Transició, ser contestatari ja no era pecat.
La desobediència ha estat inserida a la història de la Humanitat i l’ha fet avançar, per
exemple, quan Rosa Parks no va voler canviar-se de lloc en el bus el 1955 i vés per on

els Drets Civils varen ser reconeguts. No
va ser un efecte immediat, però sí el detonant. Gandhi també va desobeir anant caminant fins la platja per no pagar l’impost de
la sal i fins a seixanta mil ciutadans l’acompanyaren. La llei del Imperi Britànic era
legal, com també ho era la dels EUA, però
la desobediència les va fer més justes. Els
drets dels treballadors s’han assolit desobeint, organitzar-se i fent vaga. De vegades, les
lleis dels homes tenen dues vares de mesurar segons parlem de blancs, negres, rics,
pobres, gent del nord o del sud, amb capacitats o sense... Sembla, però, que al segle
XXI hi ha una regressió important en tots els

esmentats camps, perquè ja no diem “no”,
perquè tenim por, perquè no creiem en la
utopia. Anem enrere. Abunden els contractes brossa, els murs i les condicions infrahumanes d’acolliment. Ens cal desobeir les lleis
que, tot i ser legals, no tenen cor i divideixen els homes en categories diferents segons
la seva vàlua. Sense violència, però amb contundència, hem de saber dir no. Recordeu el
poema de Bercht:? “Quan els nazis van venir
a buscar els comunistes, vaig guardar silenci,
perquè jo no ho era (...) Quan van venir a
buscar-me, no hi havia ningú que pogués
protestar”. 
Eulàlia Puigderrajols és mestra
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Filosofia —Albert Botta

Fem nostra la tesi segons la qual la desobediència civil no és
el problema, sinó que el problema és l’obediència civil?

legitimitat versus
legalitat
La desobediència civil neix en la fractura entre legitimitat i legalitat. L’una no
implica per se l’altra, perquè l’una es basa
en l’ètica mentre que l’altra és gestió administrativa del poder polític. Hi ha fractura
quan un grup social jutja com a il·legítim
un exercici concret del poder i comença
a resistir-se al compliment d’aquella legalitat. Aleshores la resistència pot evolucionar en desobediència civil, que és un
rebuig exprés i compromès a no obeir una
legalitat vista com a injusta.
L’incompliment sol comportar sanció,
que és un efecte ja esperat per part de la
ciutadania desobedient per motius ètics;
la sanció evidencia sovint a la resta de la
societat la injustícia d’aquella legalitat. El
dret ètic a desobeir ordres il·legítimes del
poder es contraposa al deure legal d’obeir-lo. La falta de legitimitat fa que l’autoritat topi amb resistències i desobediències
(i que no pugui usar la força sense generar
encara més rebuig).
És just punir quan s’actua des d’una
base ètica raonable? Argumentant la legitimitat ètica de la il·legal acció d’uns ecologistes Howard Zinn afirmà civil disobedience
is not our problem, our problem is civil obedience.
Una exposició actual del deure de desobeir

la llei també l’ofereix Michael Huemer.
La desobediència civil s’entén pla bé
des de la noció del filòsof Jürgen Habermas sobre la democràcia com a l’espai
públic de deliberació racional: la desobediència és actuació raonada des de conviccions morals (conté una argumentació analitzable), és desobediència visible en l’espai
públic (s’anuncia a l’avançada i, per tant,
és coneguda pel poder), és desobediència
amb el propòsit manifest de trencar sense
violència l’ordre legal concret establert pel
poder, i és desobediència que assumeix les
conseqüències del trencament d’aquella
legalitat.
La desobediència civil remet al nucli
dur dels fonaments racionals dels Estats
democràtics. És el compromís cívic derivat de la consciència moral d’una part de
la comunitat. Habermas dóna rellevància
a la desobediència civil perquè correspon
al tret obert i evolutiu de la democràcia, i
aporta correcció i innovació a les legalitats
polítiques concretes; alhora, la resposta
del poder legal valida -o invalida- el seu
compromís ètic i la maduresa democràtica
d’unes institucions que han d’estar obertes
a la crítica i al canvi. 

Albert Botta és professor de filosofia i ètica

El racó poètic
—Albert Pera

camí

Com hem vingut?
¿Qui ens ha ensenyat el camí obagós
de molses i falgueres?
Arribarem al lloc dels nenúfars desclosos
acceptant de bon grat
la dimensió d’un món diferent,
i malfiant
d’un diàleg excloent,
del feix, també, d’uns homes
esquerps.
Acceptem el repte de bastir un àmbit
propici
de serenor i llibertat.
Desobeirem.
Albert Pera és poeta
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Estat de flux — Àngel Puyol

Elogi de la
tafaneria

“El nostre cervell
evoluciona molt més
lentament que la cultura
i ara condemnem la
tafaneria i els tafaners.
Els considerem morbosos i
irrespectuosos amb el dret
a la intimitat i
la llibertat personal”

Som tafaners de mena. No ho podem evitar.
Ens agrada entrar a les cases dels altres,
remenar a les seves vides -i, si podem, els
seus calaixos-, saber qui se’n va al llit amb
qui, conèixer els secrets més íntims dels
desconeguts, els coneguts i els que coneixerem, mirar pel forat del pany, per damunt
de la tanca, per la finestra del veí, escoltar
les converses al metro, als bars, estirar l’antena sempre que podem, entrar a les festes
a les quals no hem estat convidats... i mirar
el que la gent es deixa al plat. Poques coses
són tan plaents com accedir a les interioritats de la gent i ser confident d’una intimitat
escabrosa o perversa. Ens sedueix saber com
viuen els altres, de portes enfora i endins. Si
poguéssim instal·lar una webcam a les llars
dels veïns sense que ells en fossin conscients,
tots trobaríem un impuls natural per fer-ho,
que segurament la majora reprimiríem, oi?
D’on ens ve aquesta tendència natural
a la xafarderia? D’una moralitat incontrolada i impertinent? No és això el que pensa
la ciència. La psicologia evolucionària, que
estudia el desenvolupament cognitiu en l’espècie humana (no confondre-la amb la psicologia evolutiva, que estudia el desenvolupament cognitiu en l’individu) ens diu que
la nostra ment és tafanera com a conseqüència d’un procés adaptatiu exitós ocorregut
durant el paleolític. Aquest període, que
va començar ara fa 2,85 milions d’anys i va
acabar fa escassos dotze mil anys, representa
el 99 per cent de l’existència de la humanitat i va estar presidit per una vida nòmada,
de grups majoritàriament entre quaranta i
setanta individus. Durant aquest llarg i gèlid
temps, el nostre cervell va anar evolucionant
fins adquirir la forma i els interessos actuals. I es veu que, en aquestes condicions
socials, la tafaneria era crucial per romandre viu. Ens hem d’imaginar les dures con-

dicions de vida d’aleshores, amb grups freqüentment dissolts o desmembrats cercant
amb desesper comunitats més nombroses
per sobreviure. En trobar-se-les pel camí,
havien de saber tan aviat com fos possible
qui era qui en la nova societat (qui manava,
qui jeia amb qui, de qui et podies refiar...).
D’aquest subtil coneixement social els hi
anava la vida: ser acceptats o rebutjats era
el tot o res. No és d’estranyar, aleshores,
que els tafaners triomfessin i l’evolució els
retribuís amb la reproducció. Som tafaners
perquè el món ens fa fet així.
El problema és que, en les actuals ciutats
gegantines, la tafaneria no té ja la mateixa
raó d’existir. Encara resulta útil saber qui és
qui en els petits grups de feina o amistat on
ingressem, però la xafarderia és una petja
cognitiva que sovint ens dona més problemes que servei. El nostre cervell evoluciona molt més lentament que la cultura i ara
condemnem la tafaneria i els tafaners. Els
considerem morbosos i irrespectuosos amb
el dret a la intimitat i la llibertat personal.
I, oficialment, satisfem la nostra necessitat
cognitiva de la tafaneria inspeccionant les
vides fictícies que ens ofereix la literatura
i el cine. Els menys reprimits, per la seva
banda, es deleixen escarbotant infidelitats,
malalties i traïcions a les revistes i els programes del cor, o gaudeixen de les últimes
notícies socials als mercats, les perruqueries
i les reunions de mares i pares a la sortida
de les escoles. Però uns i altres generalment
ignoren que hi va haver un temps, no curt,
en el qual la tafaneria et donava literalment
la vida, la possibilitat d’aparellar-te sense
ofendre el més fort i, de retruc, de transmetre a les següents generacions, inclosa
la nostra, l’eròtica i bàrbara satisfacció de
furgar a la vida dels altres. 
Àngel Puyol és professor de filosofia de la UAB
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Històries amb valor —Maria Coll

La meva llibertat per la teva
RAUL CAMPUZANO

Al segle XIII Sant Pere Nolasc
va fundar l’Ordre de la
Mercè, una organització que
rescatava captius ens mans
dels sarraïns.

A

la part baixa del barri
Gòtic de Barcelona, en
una plaça asfaltada, hi ha
la Basílica de la Mercè,
patrona de la capital
catalana. L’edifici, d’estil
barroc, és la seu de l’Orde Reial i Militar de
Nostra Senyora de la Mercè de la Redempció dels Captius, més coneguda com l’Orde
dels Mercedaris o l’Orde de la Mercè, una
formació religiosa fundada l’any 1218 per
sant Pere Nolasc amb l’objectiu de rescatar
cristians captius dels musulmans.
Explica la història que Sant Pere Nolasc
(Aquitània 1180-Barcelona 1245), un jove
mercader de teles, va començar la tasca de
redempció de captius el 1203, primer sol
i després amb un grup de seguidors laics.
Però després de quinze anys, en veure que
la missió que s’havia imposat era massa gran
per a tant poques persones ja que el nombre
de captius per alliberar era cada cop més
gran, va replantejar-se la situació.
La llegenda explica que la nit de l’1
d’agost de 1218 el català va tenir una visió
de la Mare de Déu que li deia que transformés el seu grup en un orde religiós
perquè amb la protecció de l’Església i la
corona podria aconseguir el seu objectiu.

L’endemà, Pere Nolasc s’adreçà al palau
reial de Barcelona per explicar el seu
projecte al rei Jaume I i va descobrir que
aquest també havia tingut el mateix somni.
Més enllà d’aquest detall, la qüestió és que
la idea va agradar al rei i als seus consellers i el 10 d’agost de 1218 el nou orde va
ser solemnement constituït a la Catedral de
Barcelona. I el caràcter dual de l’organisme
va quedar palès en la seva imatge. Per una
banda, el bisbe Berenguer de Palou els
va donar l’hàbit blanc i la regla de Sant
Agustí com a norma de vida, i els concedí per a l’escut l’ús del símbol heràldic
de la catedral, una creu patent d’argent.
Mentre que, per la seva part, el rei va reconèixer l’orde com a institució civil i orde
militar, i va autoritzar l’ús del senyal reial
(els quatre pals vermells sobre fons d’or) a
la part inferior de l’escut. A més, concedí
l’Hospital de Santa Eulàlia de Barcelona
com a primera seu de l’organització. Així,
doncs, es tractava d’una orde religiosa de
redempció formada per germans laics.
Tot per A la llibertat

Segons la primera constitució de l’ordre, que data de 1272, els mercedaris
pronunciaven quatre vots: els tres habituals –pobresa, castedat i obediència– i
el seu particular: lliurar-se com a ostatges o entregar llur vida, si fos necessari,
per aquells captius que estaven a punt de
perdre llur creença en la fe catòlica. Aleshores, segles XIV i XVIII, era habitual
que pirates musulmans assaltessin la costa
catalana i s’emportessin ostatges, persones
per les quals més tard els sarraïns demana-

ven un rescat o bé els venien com a esclaus
al nord d’Àfrica.
En aquest moment era quan entraven
en joc els mercedaris. Els membres de l’ordre es passejaven per Catalunya recollint
almoines a canvi de serveis religiosos amb
la voluntat de pagar la llibertat dels dissortats captius. Un cop aconseguits els diners,
un membre de l’ordre era l’encarregat de
fer el pagament o, en cas de no aconseguir la quantitat sol·licitada, lliurar-se en
lloc del segrestat. Destaquen els casos de
sant Ramon Nonat, sant Serapi i sant Pere

Gràcies als mercedaris es
poden comptabilitzar 344
redempcions i seixanta mil
persones alliberades
Ermengol, que foren torturats i assassinats
després de l’intercanvi.
Els mercedaris varen complir amb
escreix la seva funció original, ja que es
poden comptabilitzar un total de 344
redempcions i seixanta mil persones alliberades de la seva captivitat. Va ser a partir de
1812, abolida legalment l’esclavitud i superada la pirateria, quan l’orde va deixar de
banda la seva funció redemptora. Aleshores els mercedaris van començar a treballar
per acabar amb les “noves captivitats” que
amenacen l’home del segle XXI: pobresa,
atur, marginació, addiccions, presó, etc. Una
aposta valenta, esperançada i sacrificada pel
valor de la llibertat, la mediació i la pau. 
Maria Coll és historiadora i periodista/
@mcollpigem
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L’altra cara de la ciència — Aina Fernàndez

#onsónlesdones a la ciència
i la tecnologia?
WIKIPEDIA

Les dones han fet moltes
contribucions a la ciència
i a la tecnologia, però han
quedat silenciades per
diversos motius.

K

ay Antonelli, Jean Bartik,
Betty Holberton, Marlyn
Meltzer, Frances Spence
i Ruth Teitelbaum. Noms
anònims per a la majoria de nosaltres. No obstant, són les dones que es van encarregar
de programar l’ENIAC, el que és considerat el primer ordinador. La història ha
tingut sempre present els enginyers que el
van construir, però no ha tingut la mateixa
consideració amb les primeres programadores. El mateix ha passat amb altres aportacions importants a la història, com les
d’Ada Lovelace (matemàtica considerada
“la primera programadora”, filla de lord
Byron) o Mileva Maric (matemàtica sèrbia,
de qui es consideren seves moltes aportacions que van fer famós el seu marit... Albert
Einstein). I aquests són alguns dels exemples que ens han arribat, ja que moltes
d’aquestes contribucions s’han perdut per
sempre.
Històricament no només s’ha dissuadit les dones de tenir un paper (rellevant
o no) en el món de la ciència i la tecnologia. Sinó que a les dones que sí que l’han
tingut, se les ha invisibilitzat.
La teòrica feminista russa Alexandra
Kollontai argumenta que en l’evolució de
la humanitat, les dones han desenvolupat
un paper molt més important que la Història de la Ciència ha pretès. Per raons
materials concretes, “el saber” era patrimoni de les dones en les societats primitives. Els homes marxaven de cacera, rol
que les dones no exercien a causa del seu
paper reproductiu, i que les obligava a
quedar-se a les cavernes cuidant els fills.
Segons Kollontai, mentre els homes eren
fora les dones eren les úniques responsables de la provisió d’aliments, fet que els va

Retrat d’Ada Lovelace, matemàtica considerada “la primera programadora”.

obligar a utilitzar els seus dots de reflexió
i observació. D’aquesta manera, segurament van ser les dones les que van “inventar” l’agricultura, de la mateixa manera
que és molt probable que fossin les primeres en desenvolupar tota una artesania
del filat, de la terrissa. Segurament fossin

S’ha dissuadit les dones de
tenir un paper en la ciència
i les que l’han tingut, se les
ha invisibilitzat
també les primeres en conèixer les propietats de les herbes en la seva tasca de recol·
lecció, de manera que van ser dones les primeres metges i farmacèutiques.
El moviment #onsónlesdones, que es va
iniciar amb un manifest el juliol de 2016,
pretén evidenciar la manca de visibilitat de
les dones com a “opinadores” o “expertes”
en els mitjans de comunicació. Estenent
aquesta contribució, ens hem de plantejar
quina és la visibilitat que donem les dones
que tenen rols destacats en el camp de la
ciència i la tecnologia, i que han superat
l’anomenat “sostre de vidre”. Aquesta visibilitat de les dones científiques i tecnòlogues, no només repara una injustícia històrica amb la contribució femenina al saber
científic, sinó que genera models i rols on

Què podem fer?
–Incorporar la perspectiva de gènere
als mitjans de comunicació.
–Tenir en compte tots els autors de
les investigacions i articles científics. Com que les dones tenen menys
representació en els projectes sovint
“ens oblidem” de citar-les.
–Animar les noies a realitzar carreres
científico-tècniques.
–Animar les escoles perquè estudiïn
les contribucions de les dones i les
incorporin al currículum acadèmic.
–Generar pressió social per replantejar la conciliació laboral.

es poden emmirallar les futures generacions per poder, algun dia, assolir la igualtat
“real” de gènere. 
L’Altra Cara de la Ciència és una secció escrita
per Pol Bartrès, Laia Bassaganyas,
Aina Fernàndez i Núria Radó

Per saber-ne més:
CASTAÑO, C. (2005). Las mujeres y
las tecnologías de la información.
Internet y la trama de nuestra
vida. Madrid: Alianza Editorial.
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Fem un pensament —Ramon Bassas

Volem que torni
Serrallonga?
L’any 1980 Els Esquirols van
homenatjar el llengendari
bandoler de Viladrau amb
una cançó. A diferència d’ell,
qui avui està disposat a
sacrificar-se per una causa?

A

ra fa quaranta anys, el
grup Esquirols va compondre una cançó que se
situava en el llunyà 12 de
febrer de 2017 en la qual
es critiquen els excessos de la tecnologia en la vida quotidiana. I
això que no comptaven amb els smartphones!
Bé, per celebrar-ho, van fer-los un concert
d’homenatge a Manresa, el mateix dia que
la cançó profetitzava. Els que hi van participar destacaven l’actualitat de les denúncies
que aquestes entranyables cançons kumbaiàs
que estaven de moda entre els meus monitors d’esplai quan jo hi anava. Sí, ja fa quaranta anys. El clímax de la trobada va produir-se quan tothom va corejar la coneguda
“Torna, torna, Serrallonga...”.
La cançó evoca el conegut bandoler
de Viladrau, font de nombroses llegendes
romàntiques, davant “l’alzina” que “ens
cremaran”, “les pedres” que “ens arrencaran” o “la terra” que “ens robaran”. Sense
els eufemismes actuals, el text demana el
retorn del bandoler, del seu “esperit”, en
diríem, en forma d’espetecs, trabucs i de
guerra. No vull semblar un esgarriacries o
un idiota que no entén la metàfora, si fos
el cas parlaríem d’enaltiment de la violència i faríem força riure. Les úniques armes
dels fans dels Esquirols han estat les guitarres i els fulards.
Aquesta diferència, però, sempre m’ha
inquietat una mica. Penso si no ens estem
enganyant en això que n’hem dit utopies,
combat o lluita. Un engany que ha passat,
per exemple, per idealitzar els guerrillers mexicans o palestins des de les nostres còmodes fronteres. O per introduir
excessiva emoció com a antídot de l’avor-

rida, complexa, tecnificada i limitadíssima
democràcia. Em passa, per exemple, quan
pregunto a alguns partidaris de la desobediència (per la qüestió de la independència, o dels refugiats, o dels peatges…), fins
on estarien disposats a sacrificar-se per
la causa que tant val la pena, segons ells.
Quants béns, quanta seguretat o quanta
llibertat. Quantes renúncies com les que
Serrallonga va fer, i va pagar amb la vida.
També els pregunto si acceptarien que
això ho fes un altre (“torna, torna…” tu),
si realment aprovarien l’us de la força senzillament “perquè tenim raó”. Amb el risc,
és clar, que la resta dels que també creuen
tenir raó hi responguessin. Potser millor
ho cantem i prou, oi? Piquem de mans i
ens emocionem. I cap a casa.
I segurament fem bé. El coratge que
cal per resoldre els complexos problemes
de casa nostra, em temo que no és ben bé
el dels bandolers i, m’atreviria a dir, el del

El coratge que cal per
resoldre els problemes de
casa nostra, no és ben bé
el dels bandolers
Romanticisme. Ni el de les “frases solemnes”. I molt menys el de l’enyor d’un cabdill “del poble” al que demanem que torni
per salvar-nos… sense embrutar-nos les
mans, esclar.
L’avantatge del de veure-ho des del
2017, és que d’algunes experiències encara
en tenim els cossos calents. Ho dic per si
un idiota, que n’hi ha, fa una lectura literal de l’amable cançó xirucaire. 

Ramon Bassas escriu a ramonbassas.cat /
@ramonbassas

De baix a dalt
—Arpad Pou

Cooperar
per resistir i
transformar
L’era del postcapitalisme està molt més
a prop del que hom es pot imaginar.
Davant la crisi del capitalisme salvatge i
depredador amb les classes populars, el
cooperativisme ha crescut –precisament
durant la crisi econòmica i financera de
la darrera dècada– com l’alternativa a
aquest model immoral i vexatori, que
humilia la nostra dignitat i pretén estroncar la nostra esperança. En l’horitzó, la
victòria d’un altre món possible. Actualment, mil milions de persones de tot el
planeta estan vinculades al cooperativisme, de les quals 45.414 es troben a
Catalunya, recer històric del cooperativisme a tot l’estat. Cooperar és transformar socialment la impostura neoliberal que imposa les regles d’un joc
pervers a favor de la desigualtat, la precarietat i l’exclusió.
Cooperar és construir equitats col·
lectives que desenvolupin experiències
econòmiques horitzontals i solidàries que
exigeixin un compromís humà i ecològic.
Cooperar és resistir l’oligarquia energètica, la tirania alimentària o el totalitarisme financer. 4.744 cooperatives arreu
del territori que facturen 11.600 milions d’euros anuals, el sis per cent del
PIB del nostre país, i que demostren que
l’Economia Social i Solidaria ja no és el
futur, sinó que està més present que mai.
L’impuls d’aquest creixement també el
trobem en l’aparició de nous projectes
supeditats a les administracions públiques com la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, quinze centres d’assessorament, distribuïts per les comarques catalanes, per
afavorir la creació d’empreses de l’economia social i solidària, o programes i esdeveniments per enfortir el cooperativisme,
un pas més que ajuda a consolidar iniciatives construïdes des del suport mutu i els
valors. Perquè cooperar és emancipar-se,
desplegar les ales i alliberar-se, imposar
sobiranies. Transformar, resistir. 
A.Pou és llicenciat en Filosofia i membre de
Termitas y Elefantes / @termitaelefante
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Dilemes ètics —Soraya Hernández

Classes de natació
obligatòries
Uns pares es neguen a portar les seves filles a classe de natació perquè compartiran la
piscina amb nens. El col·legi demana suport legal i la Cort d’Estrasburg decideix obligar
els pares a acceptar les classes. Com pot afectar això a les nenes?

P

resentem aquest mes un cas
totalment real aparegut a la
premsa nacional. D’inici ens
ofereix un dilema al qual
ja potser estem acostumats
com és el relacionat amb els
drets dels pares a escollir el tipus d’educació que reben els seus fills. També el
respecte a les normes culturals d’un país
d’acollida i l’acceptació de les especificitats de religió, o no, quan aquestes entren
en conflicte amb els drets bàsics de dones
o infants... Malgrat això, aquesta història ens obligarà a donar una volta més a
aquests temes, per què? Serà ètica la decisió presa pel jutge d’obligar les nenes a
anar a classe de natació?
Els pares de la Lily i la Ruth són suïssos i musulmans practicants pel que tenen
clar que les seves filles han de respectar els preceptes de la seva religió. Un
d’aquests implica que un cop arribada la
pubertat les nenes no podran compartir
espais ni activitats esportives amb nois.
Encara que no han arribat a l’adolescència els pares han decidit que ja és hora que
comencin a entendre quina haurà de ser la
seva actitud en uns pocs anys pel que no
les volen deixar anar als cursets de natació, obligatoris dintre de la línia curricular del seu col·legi. En un principi l’escola intenta un procés de mediació amb la
família oferint-los l’ús del burkini (banyador que cobriria tot el cos) i utilitzar canviadors individuals fins l’arribada de l’adolescència, moment on el sistema escolar
suís ja ofereix classes separades per sexe.
Els pares no ho accepten i comença un
camí legal que acaba amb una sentència on es deixa clara la decisió ferma de
la Cort d’Estrasburg: les nenes han de fer
els cursos. És ètic fer-ho? Com afectarà
tot això a les nenes i a la dinàmica de la
família? Pot un jutge passar per sobre de
la religió o han de prevaldre els drets de
les menors?

Aclarim que la Cort d’Estrasburg és el
Tribunal Europeu que vetlla pel compliment dels drets humans a 47 països d’Europa. Durant aquest procés va decidir que
era important protegir la igualtat d’oportunitats de les nenes davant els altres companys. Els jutges entenien que el dret a
rebre classes de natació implica una escolarització complerta perquè permet la
integració social i això ha de prevaldre
sobre qualsevol tipus de convicció religiosa. Encara que el sistema suís als adolescents si que els separa per sexe sense tenir
en compte aquesta integració.
Quines opcions tenen els implicats en
aquest cas?
D’inici, el jutge pot obligar les nenes
a fer les classes privilegiant el dret a la
inclusió i a tenir activitat física més enllà
de les possibles conseqüències que aquest
fet tingui dintre de la dinàmica familiar.

Pot un jutge passar per
sobre de la religió o han de
prevaldre els drets de les
menors?
També pot obligar-les però intentant que
la família se senti còmode amb la decisió, buscant un espai de trobada entre les
parts. Podria també no obligar les nenes
entenent que la família té dret a decidir
per elles, tal com es fa amb altres tants
aspectes de la vida dels menors.
Què en penseu? Creieu que s’ha intentat tot per part de l’escola per aconseguir
un “tu guanyes, jo guanyo”? Us sembla
que la decisió del jutge podria afectar
social i emocionalment les nenes? Té sentit
aquesta sentència quan el col·legi ja separa
per sexes sense tenir en compte els criteris d’inclusió i igualtat? Ara, és el vostre
torn. 
Soraya Hernández és diplomada en treball
social i màster en bioètica
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Cercant l’escletxa
—Joaquim Trenchs

Sexualitat
i acte
sexual
La sexualitat humana va molt enllà de la
procreació o de la relació genital entre
dos cossos. La sexualitat humana no és
instintiva, i no té res de natural. No funciona pas com al regne animal. La sexualitat humana és simbòlica. És energia
biològica, excitació, impuls corporal
que s’ha transformat en pulsió, carregada en el llenguatge, en el pensament i
que mantindrà de manera permanent, la
tensió en l’ésser humà i les seves formes
de viure, i que procurarà descarregar.
De manera fantasiejada o bé en l’actuació concreta en la realitat.
Ens fem com a individus a partir
d’una erogeneització i libidinització
del nostre cos per part de l’altre. Aquest
altre de l’Amor que ens possibilita ser
i existir, alhora també ens carrega,
excita i tensiona. Transmet a voltes un
excés de satisfacció que incorporem i
necessitem descarregar. El psiquisme
treballa per expulsar la tensió. Separar-se, no quedar permanentment fusionats a aquest altre, permet la descàrrega de l’excés de satisfacció. No fer-ho,
dóna lloc a l’ increment de malestar i el
patiment. Paradoxalment, l’acte sexual,
com a moment representatiu de l’intercanvi sexual, és alhora un intent de
fusió i alhora d’emancipació singular. La
posició masculina i/o femenina mai arribaran a complementar-se. Tal vegada,
l’orgasme esdevé un miratge i moment
fugisser en el creuament de camins.
Aquell qui ha portat una posició activa, masculina, esdevé simbòlicament derrotat, adormit i amb ulls
clucs dins el llit, “deixant de ser” . De
la mateixa manera que, ella o qui s’hagi
situat en una posició aparentment passiva, femenina, esdevindrà, consumat
l’acte sexual, de cop, altra volta actiu,
encendrà la seva cigarreta, el llum, o se
n’anirà a fer ràpidament qualsevol cosa,
que la retornarà al “ser” . 
Joaquim Trenchs és psicòleg
Escriu a www.joaquimtrenchs.com

32

Març de 2017

pensaments

Vist pel món —Albert Dresaire

Gent
GISÈLE MOLLFULLEDA

Reforma horària o
contrareforma laboral?
Forts
La conciliació de la vida
laboral i familiar encara
és un deute pendent, però
també el compliment de la
llei laboral.

N

o voldria pas negar la
bona fe de la iniciativa de
la reforma horària que
s’està portant a terme
al nostre país. Segurament no hi ha ningú que
discuteixi que la manera com organitzem
el temps a la nostra societat és francament
millorable. I és evident que encara cal avançar molt en la conciliació de la vida laboral i
familiar. Malgrat això, no puc pas amagar que
el plantejament de canviar els horaris a cop
de llei em provoca incomoditat: no m’agrada
que em diguin el que he de fer a cop de “reial
decret”. Tot i que cal reconèixer que hi ha
molts casos en què sense lleis no es podrien
aconseguir segons quines fites.
Parlant de lleis, n’hi ha una que estableix ben clarament que cada dia es pot
treballar un màxim de nou hores, sense
passar de les quaranta hores setmanals.
Però això no sempre és així. De ben segur
que coneixeu persones que treballen
moltes hores al dia. Massa hores. Més de
nou al dia i més de quaranta a la setmana. I
això és un clar impediment per assolir uns
horaris més d’acord amb el que cerca la
reforma horària.

“Hi ha empreses que fan un contracte
de vint hores, encara que en paguen quaranta i el treballador en fa seixanta en realitat”. Això són declaracions d’un alt càrrec
del Departament de Treball. Només cal
mirar l’EPA per comprovar que l’allargament de la jornada no és un fet anecdòtic a
casa nostra; és més, molts d’aquests allargaments de jornada són en negre. I això s’ha
agreujat amb la crisi econòmica i amb la
darrera reforma laboral.
skeeze

Em pregunto si, abans de
fer noves lleis, no seria més
intel·ligent fer complir les
que ja tenim
No percebo massa voluntat real de canviar això. Hi ha resignació. Ja se sap, la crisi
“demana sacrificis”. Per això pregunto si,
abans de fer lleis, no seria més intel·ligent fer
complir les que ja tenim. Correm el perill que
amb la reforma horària tinguem una nova llei
benintencionada que sigui paper mullat. 

Albert Dresaire és consultor en TIC i gestió
documental

Els que són forts normalment
no saben quan arriben a ser-ne.
Es pensen que perquè ploren o
perquè tenen por, són dèbils. Els
forts, amb els peus ben a terra, no
prenen riscos innecessaris perquè
els saben identificar. Els forts s’atreveixen, però perquè resisteixen. Els
forts senten, els forts pensen, els
forts s’emocionen. Els forts s’erosionen, es descoloreixen, tremolen, es mouen amb el vent i no són
impermeables... però resisteixen.
Són la casa sobre la roca, la paret
mestra, els pals de paller. Amb una
imatge dura, potser, tosca, simple.
No van i vénen decorats amb floritures, però tenen clar que hauran
de saber adaptar-se, agafar-se ben
fort a les arrels, o a la corda que els
atansen, per seguir avançant. Els
forts no es resignen, sinó que busquen sortides o demanen ajuda per
trobar-les. Saben aguantar o dir
prou a temps, amb dignitat. Són els
de la millor victòria, els de la retirada a temps. Tenen clar que han
d’anar endavant, però sense pressa:
com més avancen, més forts es fan,
perquè el camí ple de pedres i obstacles els reforça. Els forts aguanten,
sovint massa, potser enfonsant-se
una mica més en la roca. Els forts,
però, sabran demanar ajuda quan
els calgui: per sortir de la roca, per
tornar a alçar-se rectes, a caminar
endavant, sempre endavant. 
Isabel Yglesias és advocada
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Lumière
Auguste i Louis Lumière van ser els
enginyers francesos que el 1895 van
aconseguir construir el primer aparell cinematogràfic. Com a propietaris
d’una fàbrica de productes fotogràfics
i molt familiaritzats amb les escenes
quotidianes, els Lumière van experimentar amb l’aparell filmant el seu
entorn. La sortida dels obrers de la
fàbrica (1895) es va convertir en la primera pel·lícula rodada i que es va presentar en una sessió de pagament. 

Cinema: el setè art
L’exposició ‘Art i cinema. 120 anys
d’intercanvis’ del Caixaforum planteja el vincle del cinema amb la
resta d’arts visuals. Un recorregut històric per un dels principals
entreteniments del segle XX.
Lucia Montobbio

Si vaig cursar Batxillerat artístic va ser només
perquè volia estudiar cinema. Al final, però,
no va poder ser per unes centèssimes. I vaig
anar a “patar” a allò que més s’hi assemblava
en matèries i assignatures: periodisme. Tot
i així el cinema em continua fascinant. Si
hagués de dir què és per a mi el cinema, diria
que és com poder viure vides d’altres persones i capbussar-te en realitats que no són les
teves però com si ho fossin.
Per això no tardo massa en acostar-me a l’exposició Art i cinema: 120 anys d’intercanvis
que acull també el Caixaforum. Ja em perdonarà el lector, perquè porto dues propostes seguides ubicades a l’edifici modernista
de Josep Puig i Cadafalch de Montjuïc.
L’exposició combina pantalles on es projecten curtmetratges famosos o fragments de

pel·lícules rellevants en ordre cronològic,
alhora que cartells de films i màquines cinematogràfiques.
Agafo un tríptic que intento llegir, però com
que hi ha tants estímuls a la sala d’exposicions, em costa fixar l’atenció en la lletra
escrita. Mostrar els vincles del cinema amb
la resta de les arts i les seves influències és
el principal propòsit d’aquesta exposició,
que ha estat organitzada a partir d’una selecció d’obres procedents de La Cinémathèque
Française, que es complementen amb peces
cedides per prestigioses institucions museístiques espanyoles i franceses.
Em queda clar que el cinema també es pot
exposar, “per fi podem comparar les pel·
lícules a les parets dels museus de la mateixa
manera que comparem les obres de les altres
disciplines. De ben segur que els fundadors de les filmoteques somiaven de poder
lliurar-se a aquest exercici, però en aquella època aquesta operació hauria posat
en perill la integritat de les cintes de cel·
luloide”, expliquen.
El valor que es pot destacar d’aquesta exposició, a més d’obtenir coneixements sobre la
història contemporània a partir del setè art,
és l’estètica; perquè a partir dels vídeos, els
cartells i els retalls es deriva que hi ha hagut
un benefici estètic que la resta d’arts visuals

han obtingut del cinema, especialment com a
impulsor de les avantguardes.
Mentre observo l’evolució, la ràpida evolució
que hi ha hagut des de l’aparició del cinema,
és a dir, des que per exemple els espectadors es van sorprendre amb L’arribada d’un
tren a la ciutat o van riure amb un Regador
regat, ambdues obres dels germans Lumière,
fins a les darreres estrenes en cartellera,
me n’adono que les pel·lícules ens han mostrat un munt de mons fantàstics increïbles.
Aleshores, em pregunto: si hem estat capaços d’arribar fins aquí només en un segle, què
passarà d’aquí un altre segle? Segur que no
hi seré per veure-ho, però estic segura que el
cinema encara pot evolucionar molt. Potser
algun un dia, per exemple, ens podrem passejar literalment entre els fotogrames. 

Més informació: “Art i cinema: 120
anys d’intercanvis”, fins al 26 de
març. Caixaforum. Av. Francesc
Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona.
Tel 934768600. De dilluns a diumenge de 10 a 20h. Entrada: 4
euros. Menors de 16 i clients
de caixabank: gratuïta. www.
laCaixa.es/ObraSocial
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Tendències
Simon

Alguns adolescents consideren l’opció de ser youtubers com una alternativa als estudis.

Fenomen youtubers
Alguns youtubers compten amb
milions de seguidors arreu del món,
exerceixen molta influència entre
els joves i ingressen grans xifres per
publicitat o patrocinis.
Judith Vives

OBERTS TOT L’ANY
365/24 A...
assegurancesfeliu.cat
I també des del teu mòbil!
c/ del parc, 46.
083202 mataró
t. 937571739

Per a la majoria de nosaltres, Youtube és una
plataforma on trobar vídeos divertits, tràilers de
pel·lícules, buscar tutorials per resoldre algun
problema o deixar-nos entendrir per l’última
gracieta d’un gatet o un nadó. Però per a tota
una generació d’adolescents, Youtube també és
el sinònim del territori on habiten els seus ídols,
els Youtubers. Són joves com ells que, armats
amb una webcam o una càmera de vídeo, s’han
donat a conèixer gravant-se a sí mateixos i penjant aquests vídeos a Yotube. Parlen de música,
de videojocs, de moda o fan broma sobre qualsevol tema, però ho fan amb un to desenfadat i
amb el mateix idioma que parlen els seus seguidors. Així és com aquests youtubers s’han anat
fent un espai i guanyant fama fins a donar nom
a un dels fenòmens digitals més sorprenents
dels darrers anys. El nom ElRubius potser no diu
res a gent que superi la trentena, però aquest
youtuber de 27 anys, compta amb més de 23
milions de seguidors i és el més seguit de l’estat espanyol i el tercer a nivell mundial. Viu de
la publicitat que ingressa de de la plataforma i

també de les campanyes que li ofereixen marques comercials, com és el cas de molts altres
youtubers. Molts joves s’emmirallen en els seus
ídols i el seu aparent estil de vida divertit i de
diner fàcil, i, de la mateixa manera que abans
els nens i nenes somiaven amb ser astronautes o bombers, avui ja pensen en convertir-se
en Youtubers, davant el desconcert dels pares
i mares que no saben com afrontar la situació.
Alguns fins i tot consideren l’opció de Youtube
com una alternativa als estudis.
És cert que el fenomen Youtuber té una cara
positiva, que trobem per exemple en els booktubers, o joves que recomanen lectures i llibres a
través de la plataforma de vídeo. I els experts
asseguren que els seguidors dels Youtubers els
perceben com a gent honesta i les empreses cerquen desesperadament aquests influencers
perquè transmetin els seus valors de marca.
Però els Youtubers també s’han fet tristament
famosos per dur a terme bromes de mal gust
i ofensives, només per aconseguir més seguidors, sense pensar en les conseqüències dels
seus actes ni en l’impacte que poden tenir en la
gent que els admira. El fenomen creix desmesuradament i ho fa entre un sector de la població
molt jove i immadur, raó per la qual es fa més
que necessària una educació enfocada a valors,
però que haurà també d’aprendre a parlar en el
mateix idioma de les generacions que pugen en
un món de nous formats audiovisuals i noves
tendències digitals. 
Judith Vives és periodista / @judithvives
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Consum

Teatre
TNC

Petjada hídrica
Encara que el consum d’aigua
directe baixa, no podem oblidar
mai que es tracta d’un bé escàs i
també necessari per produir
aliments o generar energia.
Maria Calvo

L’aigua és molt abundant a la Terra, però
només un tres per cent de l’aigua del nostre
planeta és dolça i menys de l’u per cent
d’aquesta part es troba fàcilment accessible
per al consum humà. És, per tant, un bé escàs.
A l’àmbit català, un 72 per cent del consum de
l’aigua es destina a l’agricultura; un 2 per cent
a la ramaderia; un set per cent a usos industrials; i finalment a les zones urbanes se’n consumeix el 19 per cent (que es desglossa en un
catorze per cent de consum domèstic, i un cinc
per cent a les activitats econòmiques desenvolupades dins d’aquestes zones).
Sovint insistim en la necessitat de reduir el
consum domèstic d’aigua, tot i que fa anys
que va baixant. Però la veritat és que, més
enllà d’aquest consum directe d’aigua de l’aixeta per beure, cuinar o rentar, també en fem
un consum indirecte que és molt rellevant i
que no tenim tan present perquè és “invisible”: l’aigua necessària per produir tots els
béns i serveis que consumim.
La petjada hídrica és un indicador d’ús d’aigua que té en compte tant aquest ús directe
com indirecte que en fem, i per tant inclou l’ai-
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gua utilitzada per produir els aliments que
mengem, per generar l’energia que utilitzem,
per obtenir els productes de la nostra vida quotidiana com ara llibres, música, casa, cotxe,
mobles, roba... Així, agregant-los, es pot calcular
la petjada hídrica d’una persona, d’un producte
o servei concret, d’un negoci o empresa, i fins i
tot d’un país. Al web http://waterfootprint.org
hi ha disponibles calculadores per calcular-les
totes, i informació comparativa que ens permetrà prendre les nostres decisions i opcions diàries amb més i millor informació.
Per exemple, per al cas d’Espanya, la petjada hídrica personal és de 6.700 litres/dia per
càpita. Si ens centrem en productes d’alimentació, de mitjana calen 214 litres d’aigua per obtenir un quilo de tomàquets. Una poma de 150
grams requereix 125 litres d’aigua. L’arròs, 2.497
litres/kg. L’enciam, 237 litres/kg. Per a cada ou
de seixanta grams, 196 litres. Comparant cafè i
te, trobem que calen 132 litres d’aigua per obtenir una tassa de cafè de 125 ml, mentre que una
tassa de te de 250 ml en requereix només 27.
Per a les diferents carns, la de boví requereix
15.415 litres/kg, la de xai demana 10.412 litres/
kg, la de porc 5.988 litres/kg, i en canvi el pollastre baixa a 4.325 litres/kg. A l’hora de vestir, una
camisa de cotó de 250 grams costa al voltant
de 2.500 litres, i uns pantalons texans de 800
grams costaran vuit mil litres.
Per això, com a consumidors, empreses i
comunitats, podem contribuir a reduir significativament la petjada hídrica tenint present
també aquesta part en el nostre consum d’aigua diari. 
Maria Calvo és ambientòloga
VISUAL OMELETTE

Una dona
independent
Diana Pagès

Entre l’extensa obra escrita de Mercè
Rodoreda hi trobem El torrent de les flors,
un recull d’obres teatrals que no van ser
publicades fins al 1993; deu anys després
de la seva mort. D’entre aquestes obres,
Sergi Belbel ens presenta La senyora
Florentina i el seu amor Homer a la Sala
Gran del TNC. L’obra transcorre en el barri
barceloní de Sant Gervasi a principis del
segle XX. Florentina, una professora de
piano, manté una relació amorosa des de fa
vint anys amb Homer, un home casat, que
li promet el seu amor, però no es separa
de la seva dona. Així, la vida de Florentina
es mou entre el seu secret, les seves classes de música i tres veïnes i amigues fins
que entra en escena Zerafina, la jove i innocent nova minyona. L’obra fa un gir quan
Homer enviuda i, davant certes descobertes, Florentina decideix no casar-s’hi. No
obstant, llur de desesperar-se per la pèrdua
del seu amor d’infantesa, Florentina s’enforteix i canvia el seu testament a favor
de Zerafina que, tot i estar embarassada,
rebutja al seu antic promès. Les dues
dones s’acaben adonant que és molt millor
viure juntes i sense cap home; independents, lliures. L’equip artístic està format
per Carme Callol, Enric Cambray, Elisabet
Casanovas, Gemma Martínez, Margarida
Minguillón, Mercè Sampietro, Toni Sevilla i
Teresa Urroz. 

‘La senyora Florentina i el
seu amor Homer’. Direcció:
Sergi Bebel. En cartellera fins
el 2 d’abril. Teatre Nacional
de Catalunya (TNC).
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Propostes familiars

Llibres

Celebrant festes
d’aniversari

‘Un oceà de
memòria’ de
S.Benassar
profivideos

Raquel Gàmez

Les festes d’aniversari són espais de divertiment i de conversa, per fills i pares.

Jordi Alcàsser

De tant en tant els fills reben una invitació
per anar a una festa d’aniversari. Què hi passa
a les festes d’aniversari? Hi ha com dos mons,
dues perspectives. D’un cantó tenim els nens
i nenes que es troben per celebrar que, per
exemple, fa set anys un company va néixer i
ho celebren gaudint, jugant i cantant. L’altre
perspectiva és l’adulta, els pares i les mares
es troben i parlen, poca broma amb això!
Acostumats al tràfic diari setmanal, les festes
d’aniversari, que solen ser dissabte o diumenge al matí, són un moment perfectíssim
per compartir allò que ens neguiteja del dia a
dia dels nostres fills. No és un sopar d’adults,
no és una festa d’aquelles tocades i posades,
doncs solen ser austeres, amb un cert aire
d’improvisació on totes les converses hi són
possibles; aquella nena que se sent gelosa
del seu germà nounat, aquell altre que potser
passa massa hores davant les pantalles...
Totes les converses ajuden a tirar endavant.
Aquest grau d’improvisació, que en principi
em sembla bé, aporta un problema important
en el moment de treure el pastís, quan s’ha
de cantar alguna cosa, en català? En castellà?
La dels Super3? Enregistrada? Sempre hi ha
dubtes de com i què cantar. En una festa on
vaig anar, el pare va treure una guitarra petita

–crec que en deien cuatro veneçolà– i es va
posar a cantar una cançó original d’aquell
país ajuntant-la al final amb la tradicional
catalana, tot un èxit! La tendència és cantar
en veu baixa, segurament per vergonya, per
provar de mantenir les bones maneres. Però
no hem d’oblidar que en una festa d’aniversari se celebrar la vida d’un nen o nena i això
és una de les coses més boniques que hi ha.
Seria genial aparcar per un moment les bones
maneres, que d’altra banda serveixen per
ben poc. Organitzeu-les, anul·leu sortides
a esquiar per anar a una festa d’aniversari,
aneu-hi encara que s’hagi fet tard i sobretot
no desaprofiteu una oportunitat per conversar amb iguals confiadament, allí es pot construir alguna idea interessant. I els fills més
contents que un gínjol. Segur que si els pregunteu: què, t’ho has passat bé? Us diran que
sí i preguntaran quan serà la següent. En relació a les festes de pijames, ja són un altre
món, un risc que els pares més aventurers i
acostumats a dormir poc potser accediran.
Són el preludi dels sopars de noies, són trobades gairebé místiques de noietes que dormen
conjuntament en matalassos inflables, totes
menys una, aquella que té por i acaba per
demanar als amfitrions que truquin als seus
pares perquè la vinguin a buscar. 
Jordi Alcàsser és psicòleg i psicoanalista /
@jordialcasser

Aquesta vegada no parlaré d’una novel·la
negra, més aviat d’un text entranyable on
també s’hi referencia algun assassinat. Un
oceà de memòria, de l’escriptor, traductor, periodista i agitador cultural, Sebastià
Bennasar, arrenca amb una trucada telefònica. El professor Antonio Figueira haurà
de decidir si abandona Lisboa, just quan
l’acaben d’acomiadar de la universitat o
tornar a les Açores on va néixer i d’on va
fugir per qüestions polítiques. Amb unanimitat, destaquen les bones crítiques que
ha rebut l’obra. Se n’ha dit d’ella que té la
capacitat de reconciliar qualsevol amb
la literatura. Un homenatge a la cultura
portuguesa i a la passió pels llibres. En el
decurs de la seva lectura, he recordat el
protagonista de L’any de la mort de Ricardo
Reis de Saramago, trencant carrers a dreta
i a esquerra, trepitjant les llambordes
mig il-luminades, en la foscor de la capital
lusitana. La novel·la és també una reflexió sobre les decisions que es prenen i les
seves consqüències. Voler recordar, ocultar o pervertir uns fets és una decsió individual que es pot convertir en col·lectiva.
Bennasar excel·leix en l’estil, amb una
mirada diferent de la qual ens té acostumats en les novel·les de gènere negre, i en
tècnica: els diàlegs interromputs per la narració són una delícia. Ha rebut un gran acolliment i us en puc dir que és una petita joia
que us recomano amb encariment. 
BENASSAR, SEBASTIÀ; Un oceà
de memòria. El Gal Editor, 2016.
177 pàgs. 16 euros.
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Televisió
clandestina

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.

A la cadena pública La 2 podem
trobar petits tresors televisius,
massa amagats per ser una cadena
pública, aquest és el cas de la producció pròpia, ‘Ciencia Forense’.
David Casals

La 2 és una cadena que s’ha especialitzat en
quelcom que no hauria de ser precisament
un mèrit: estrenar petits tresors a hores
intempestives, tot i que les múltiples reposicions i el servei de televisió a la carta les
fan accessibles als espectadors que s’han
perdut la primera emissió.
Quan van aparèixer els canals temàtics a la
TDT, semblava que havia de començar una
nova edat d’or per La 2, ja que els programes infantils i els esportius van mudar-se
a dues freqüències especialitzades: Clan i
Teledeporte. Havia de ser doncs un canal
reservat només a la cultura i al servei públic.
D’aquest canvi ja fa vuit anys, i malgrat les
bones intencions, la graella de La 2 continua sent caòtica. Els programes de qualitat i de producció pròpia, que són l’ADN de
la cadena des dels seus inicis, es reserven a
horaris menors, gairebé clandestins.
El de màxima audiència l’ocupa el cinema
des de 2009. Primer, fou cinema europeu, i
des de 2015, espanyols de dècades passades,
amb l’espai Historia de Nuestro Cine, que
ha estat qüestionat, ja que per cada cinta
TVE paga en concepte de drets d’emissió un
promig de deu mil euros al seu propietari,
el president de l’Atlètic de Madrid, Enrique
Cerezo.
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L’aposta pel cinema relega els espais de servei
públic a la mitjanit i sovint no es promocionen
prou. Així passa amb els espais de reportatges
Crónicas, En Portada i Documentos TV, i també
aquest hivern amb la segona temporada d’una
“docuficció” de producció pròpia feta des dels
estudis de TVE a Sant Cugat: Ciencia Forense,
que reconstrueix la feina dels investigadors i
forenses en casos impactants i recents de la
criminologia espanyola.
Es pot reconstruir un crim que ha commocionat l’opinió pública sense fer concessions
al sensacionalisme? És l’objectiu de l’equip,
encapçalat per la reportera Gemma Soriano, el
realitzador Sergi Castelar i la periodista i presentadora Vanesa Benedicto. Amb una factura
cinematogràfica, Soriano diu que el programa
va més enllà de la “crònica negra”.
El defineix com a exemple de “periodisme”, ja
que l’equip s’ha llegit centenars de pàgines de
sumaris i sentències perquè tot el que surti
en el programa es correspongui amb la realitat, com ara el color de la samarreta que podia
portar la víctima. “Hem parlat amb tothom,
per contrastar els fets. En definitiva, fem periodisme”, conclou la directora.
A més d’una factura cinematogràfica, “el
format vol ser com una novel·la. L’espectador
no sap qui és el ‘dolent’ fins més o menys el
final”, explica l’espai, que també acosta la
feina d’investigadors policials, forenses i advocats, que intervenen en primera persona al
llarg de l’espai. Tot plegat contribueix a combatre l’estigmatització que segueix patint la
informació de successos, on, tot i que de vegades hi ha hagut mala praxi, també hi ha professionals que es deixen la pell per fer una feina
rigorosa i ben feta. 
David Casals és periodista / @informatiu

En el proper número: L’exemplaritat
En un moment en què la corrupció està a l’ordre del dia i moltes institucions públiques viuen
una greu manca de credibilitat, el valor de l’exemplaritat pateix una greu crisi. Persones que
fins ara eren marc de referència han deixat de ser -ho i la ciutadania no sap cap on mirar, han
perdut puntals de sostenibilitat. Malgrat aquesta situació avui no es reflexiona gaire sobre el
significat de l’exemplaritat i les seves conseqüències pràctiques. Què significa ser una persona
exemplar? Quines virtuts demanem avui a una persona exemplars? On trobem aquesta exemplaritat? Si tenim en compte la manca de referents estem en un temps de miseria moral? Com conscients de la diferència entre exemplaritat i idolatria? En parlarem el mes d’abril. 
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Els vostres comentaris seran benvinguts a
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El conte de Ignasi Carsí

El cactus i la lluna
En un desert va nàixer un cactus que així que creixa
s’anava cobrint de punxes i al seu voltant van sorgir altres
cactus i arbusts. Van passar els anys fins ser un bonic i punxent jove, però un dia es va notar estrany, no es trobava
gaire bé, no tenia gana i aquelles punxes tan boniques li
van començar a caure fins quedar-se sense cap. Estava
malalt i els companys en veure’l van començar a riure.
–On s’ha vist un cactus sense punxes? –Reien.
El cactus cada dia es trobava més trist, però la Lluna una
nit va dir tota enfadada:
–Prou! Això ho soluciono jo.
I va dir-li al cactus:
–No et trobis trist, amic meu. D’aquí tres dies seràs el més
envejat per tots aquests que ara se’n riuen de tu.
–Vols dir que això pot passar? –Li digué a la Lluna.
–Creu-me! –Fent una ullada.
Van passar les hores i va sortir una papallona volant que
no podia posar-se a descansar en cap cactus amb punxes.
Quan va veure el nostre amic sense cap punxa, va anar cap
a ell i es va posar damunt fent-li moltes pessigolles, però
la sorpresa només acabava de començar, doncs van sortir
milers de papallones de tots els colors i mides. Totes es van
posar damunt seu i ell que no va parar de riure en molta
estona. Els altres miraven envejosos. La Lluna va sortir i
tota seria s’ho mirava.
Tan aviat com va sortir el Sol, un ocell va venir volant i passant damunt de tots els cactus punxents es va anar a posar
damunt del nas del cactus sense punxes, seguidament arribaren centenars d’ocells. Tots van acabar damunt el cactus
i van començar a cantar. Van fer una cançó meravellosa.
Però ell era l’únic que la sentia bé, tots els altres només

sentien sorolls. La Lluna va sortir de nou i volia estar seriosa, però se li escapava el riure al veure les cares de tots els
cactus gelosos.
Com cada nit va passejar i el tercer dia va començar. Aquell
dia no es veia el Sol, uns núvols tapaven el cel. Va començar a ploure i totes les gotes es quedaven penjant de les
punxes, però un núvol trapella es va posar damunt del
nostre amic i va descarregar milers de gotes d’aigua fresca.
La dutxa va ser meravellosa i el va fer riure molt, però que
l’aigua no els toques a ells ja va ser massa pels altres que a
les hores ja volien ser amics del cactus sense punxes.
En començar el quart dia el nostre amic es trobava molt bé
i tenia un estrany pessigolleig per tot el cos.
Al matí davant la sorpresa de tots li van sortir unes petites punxes, fortes i boniques que durant tot el dia van
anar creixent fins ser llargues com abans. Ai... la Lluna
sàvia! Ella sabia que l’aigua era màgica i faria que creixessin de nou, també que serien especials i que sempre deixarien caure l’aigua, que deixarien posar-se les papallones damunt sense fer-se mal i també que podrien venir els
ocells a refugiar-se entre elles i a cantar-li cançons. I com la
Lluna va ser la que va fer el prodigi, el nostre amic li volia
fer un regal.
La següent nit, quan va sortir de darrere les muntanyes, el
cactus va avisar els seus amics i els hi va demanar un últim
esforç. Quan ja estava dalt de tot al cel, la Lluna no parava
de riure i es que diuen que les papallones, els ocells i un
raig d’aigua van anar a trobar-la i no van parar d’acaronar-la... Des de baix tots els cactus juntament amb el nostre
amic reien també de veure-la tant feliç i recordaven la lliçó
que els havia donat. Ara ja sabien que mai més se n’havien
de riure d’un company, fos alt o baix, gras o prim, creixés
dret o tort i sobre tot, sobre tot... tingués punxes o no. 
Ignasi Carsí és escriptor. Va escriure aquest conte pensant amb els
nens de l’àrea oncològica de l’Hospital Sant Joan de Déu.
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