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Les noves generacions.
Són tan diferents?
Jaume Funes
Alba Lorente
Iñaki Ortega
la conversa: els dilemes ètics del coronavirus

Francesc Torralba i Francesc Nuñez
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Editorial

De generació
en generació

T

ots formem part d’una generació, això és evident. Establir els
límits generacionals és molt útil pels investigadors, sociòlegs
i antropòlegs ja que d’aquesta manera poden estudiar les característiques de certs grups d’edat. I també per tots aquells
que es dediquen a vendre: crear noves etiquetes és una forma
de dirigir-se a nous possibles públics.
Els nostres pares, avis o potser besavis segurament van
formar part dels anomenats “nens de la guerra o de la postguerra” (1930-1948); una generació molt marcada pel conflicte. Els
darrers anys, però, especialment degut a dos fets –la digitalització
i l’expansió d’Internet– les generacions s’han escurçat: actualment
una generació no comprèn més d’una dècada. Això ha comportat
l’aparició de múltiples generacions, les quals han estat convenient
tipificades.
Per exemple, als membres de la generació X (1969-1980) se’ls
considera uns obsessius del treball, als integrants de la generació
Y o mil·lennistes (1981-1993) se’ls adjudica una certa frustració i als
membres de la generació Z (1994-2010) se’ls qualifica d’irreverents.
Com serà la generació Alpha? Encara no sabem com seran en el futur els nens i nenes nascuts a partir del 2010, però ja han estat batejats amb aquesta lletra grega...
Ara bé, què hi ha de cert darrere d’aquestes tipificacions? Si les
generacions cada vegada són més curtes, significa això que els valors
cada vegada canvien de forma més accelerada? Tanta influència tenen les noves tecnologies en la construcció de la nostra escala de valors? Les noves generacions realment tenen valors diferents o només noves formes d’expressar-los? Preguntes que diversos experts
ens intentaran respondre.
El tancament d’aquest número de Valors s’ha fet en un context
excepcional: la pandèmia de coronavirus i un confinament indefinit
generalitzat. Aquesta situació requerirà una anàlisi en profunditat
en clau de valors en un proper número, però de moment us oferim
una conversa sobre el tema entre Francesc Torralba, catedràtic de
Filosofia de la URL, i Francesc Nuñez, director del màster d’Humanitats de la UOC.

maria coll
i joan salicrú
Codirectors de Valors

LA Proposta del mes

“La salut dels
rics és també
més fràgil en una
societat desigual”
Kate Pickett
Epidemiòloga britànica

Degut a la pandèmia de coronavirus
totes les activitats han quedat
aturades. Aquest és un bon moment
per recuperar conferències de les
quals no es va poder gaudir en el seu
moment. El Palau Macaya ens
convida a visitar del seu fons de
vídeos, reflexions de grans
intel·lectuals d’aquí i de fora, com
Kate Pickett, classificades per
temàtiques. Recupereu-ho a
obrasociallacaixa.org/ca/centros/
palau-macaya/archivo-digital.
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L’actualitat comentada

Begoña Román

Professora de la facultat de Filosofía de la Universitat de Barcelona

L’OMS classifica
el coronavirus de
pandèmia

La ministra Montero
crida a la unió del
moviment feminista

Joan Carles I hauria
donat 65 milions
d’euros a Corinna

Tuppers als
restaurants per reduir
el malbaratament

l coronavirus ens ha recordat que en el nostre
món globalitzat i tecnològic seguim sent vulnerables. La gestió del risc ja
no és personal. Ara el free
rider (polissó) és un perill públic. Avui costa immobilitzar-nos, fer que els carrers, que havien de ser de tots,
quedin buits. El risc de limitar
les llibertats i frenar l’economia demana prioritzar la salut.
La discussió pública dels arguments, la transparència en la informació i el consens és la millor
manera que tenim els humans
de gestionar els riscos. Ningú
discuteix el fet que hi ha virus i
que afecta a tothom, especialment als més vulnerables. És
qüestió de justícia prioritzar la
vida i no la seva qualitat. La salut és un valor transcendental
perquè és la condició de possibilitat de realitzar altres valors.
Esperem que sortim d’aquesta crisi més pensats, preparats
i organitzats per a gestionar la
nostra interdependència. La
millor manera de cooperar és
fer-ho per responsabilitat i fraternitat, més per vocació que
per coacció.

l feminisme pot congratular-se dels seus avenços. Però també hi ha
desacords dintre del feminisme: en el tracte a
les persones transgènere o transsexuals; respecte el treball sexual; o
les iniciatives on no s’accepten
homes. Precisament perquè la
humana és una condició lliure
que requereix la pluralitat, no
hauríem de veure aquestes discrepàncies com una esquerda
que afebleix el moviment. Sempre és més fàcil unir-se contra
la discriminació o l’opressió; però quan entrem en les propostes apareixen les cosmovisions,
fins i tot els essencialismes sobre què és ser dona. La batalla, però, no es guanyarà en els
conceptes, sinó en els contextos particulars i en l’estratègia
de l’eficiència: es tracta de millorar la situació de les dones
en les seves circumstàncies, però aquestes tenen els mateixos
drets que qualsevol altre humà.
La disputa entre Clara Campoamor i Victoria Kent ens ho recorda: una cosa són els drets,
i altra què és més recomanable fer als partits, moviments o
associacions.

a notícia que el 2012 Joan
Carles I va donar 65 milions d’euros, en concepte
de regal, a una dona –diners que havia rebut del
rei d’Aràbia Saudita– posa en relleu altre cop que
la monarquia espanyola
està fallant pel que fa a l’exemplaritat pública. Tenim unes
lleis de transparència per lluitar contra la corrupció, els regals i els conflictes d’interessos, però una institució com
la monarquia no predica amb
l’exemple: i si l’exemple predica, el contraexemple encara
més. Sembla que la monarquia
no està obligada a la mateixa
transparència que altres institucions públiques. En un moment de gran crisi de confiança ja no servirà demanar perdó
i dir que no es tornarà a fer. Per
a qualsevol ciutadà, monarca inclòs, la pregunta ètica de
la responsabilitat és molt més
material i concreta; té a veure amb retre comptes sobre
com es guanyen i què es fa amb
els diners. El fill, Felip VI, per si
de cas, anuncia que renuncia a
l’herència del pare.

a llei per reduir el malbaratament alimentari
és pròpia de països rics
i mal educats. No cal felicitar-nos; si ha calgut
arribar a nivell de llei és
perquè els hàbits han
degenerat, i molt. No és
qüestió només de reduir el menjar que es llença, és què potser
mengem massa, planifiquem
poc i llencem molt. No es tracta
de quedar-se tranquil perquè
no es llença el menjar, perquè
ara ens l’emportarem del restaurant a casa. Llençar menjar
o aigua és desconsiderar el cicle
vital del qual depenem. Menjar
és una qüestió cultural, de gaudi, de salut, i, també, de valors.
Ara que valorem més la nutrició –més ecològica, de proximitat, més saludable...–, caldrà
valorar que més tampoc és millor. Comprar si ens hem quedat
sense, demanar un segon cop o
compartir són signes de consciència del valor del menjar, que
és més que el seu preu. I sembla
demostrat en ratolins que menjar menys augmenta la longevitat. O sigui que menys és més.

E E L L

Jordi
Cussó

Àngel
Castiñeira

Maria Rosa
Buxarrais

Begoña
Román

Il·lustrat per

visualomelette
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L’entrevista

“No sabem què ha
viscut una persona
abans de pujar a
una barca i anar a
la deriva. I, després
d’entrar a port,
tampoc sabem
què passa”
Helena Montasell
La frontera entre Grècia i Turquia ha tornat a primera plana
les darreres setmanes després que forces de seguretat
gregues disparessin a l’aigua contra migrants que
arribaven. Fa un any i mig, la mataronina Helena Montasell
era al camp de Nea Kavala, una antiga pista d’aviació prop
de la frontera grega amb Macedònia, fent pràctiques en
una ONG. Encara ara, manté contacte amb moltes de les
persones que va conèixer a Polykastro.

ramon radó
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L

es darreres setmanes, amb to·
tes les notícies sobre la situació
a Grècia, t’han vingut a la me·
mòria records de la teva estada
allà?
Evidentment, ho revius i recordes
coses que ells t’han explicat i penses “com pot ser que estigui passant això” i que hi hagi tanta por
cap a unes persones que, al cap
i a la fi, moltes han acabat sent
amics meus. Ho passes malament
i t’enfades.
Durant la teva estada, les persones aca·
bades d’arribar a Europa, patien el re·
buig d’una part de la població?
A Polykastro, la gent del camp es relacionava poc amb la població, tot i que nosaltres
fèiem esforços per canviar-ho. Les mostres de rebuig no eren generalitzades, però
sí que n’hi havia. Per exemple, una refugiada s’havia quedat embarassada i va perdre
la criatura. En el moment d’anar a l’hospital, ens van demanar que hi anés alguna de
nosaltres perquè ells tenien la sensació que
els tractaven millor si hi anaven amb algú
europeu.
Però, a Grècia també hi ha molts col·
lectius d’ajuda als refugiats...
Entre els voluntaris hi havia una noia del
poble que intentava obrir-ho als seus veïns,
però li costava molt. En canvi, sí que molts
matins, quan ens llevàvem, ens trobàvem
que ens havien deixat roba a la porta. Era
una cosa molt curiosa, perquè mai vam veure ningú a plena llum del dia que ens vingués a portar roba, sempre era de nit... com si
hi hagués gent que volgués ajudar però que
no se sabés.
En les darreres setmanes també hi ha ha·
gut atacs a ONG d’ajuda als refugiats.
Durant el temps que vaig ser allà no hi va
haver cap problema. Sí que, quan vaig arribar, em van avisar que hi havia hagut manifestacions d’extrema dreta davant del local
de l’ONG i ens recomanaven que, si hi havia
concentracions racistes no sortíssim.
Et vas trobar amb algun acte de rebuig?
Un dels últims dies de ser allà vaig entrar en
una botiga i em van començar a dir que estava robant... Només pel fet d’anar jo amb
un noi de pell més fosca, ja ens van acusar.

Al final, va haver de venir la policia i el mateix agent ens va dir “aquest senyor ens
ha tornat a trucar i hem de venir aquí, sabem que no ha passat res però hem d’estar
aquí...”.
Com va ser que anessis a un camp de re·
fugiats grec?
Arran de la xerrada que ens va fer un noi
sirià a l’institut, em vaig dir “jo no em puc
quedar a casa amb la situació que hi ha”. Un
dia, vaig veure un post de l’Open Cultural
Centre demanant voluntaris per anar a fer
pràctiques perquè venia l’hivern i no hi havia gent. Vaig agafar un vol superràpid i vaig
estar-m’hi fins Nadal.
Quina feina hi feies?
La meva entitat treballava fora del camp. Jo
anava a fer-hi pràctiques com a integradora
i l’objectiu que tenia era que la gent sortís
de dins del camp, anés a la ciutat i es relacionés amb els grecs. Un cop allà, però, tothom feia una mica el que podia: fèiem classes d’anglès per a adults i nens, algunes de
castellà, activitats de lleure com futbol i bicicleta... D’altra banda, amb una companya
vam impulsar un espai de dones. A dins del
camp n’hi havia un, però elles no el notaven
com un espai segur i vam crear-ne un, que
no fos per fer el que feien fins aleshores que
era pintar-se les ungles, saber-se fer la ratlla dels ulls, pentinar-se... sinó un lloc on poder desenvolupar-se com a persones.
El paper de les dones migrades és una co·
sa que potser no s’explica gaire... quina
és la situació de la dona dins dels camps?
No se’n parla, de la dona migrant! No és el
prototip de persona que t’imagines quan
parles d’una persona refugiada, que acostuma a ser un home... Quan t’expliquen segons què, és com “mai em podré sentir com
tu, no sé què fer quan m’expliques aquestes coses”. Tu no n’ets conscient quan les
veus, però són persones que de nit no creuen el camp soles. La majoria d’elles estan
casades o s’han casat en el camp, perquè això també els facilita que puguin tenir passaport... però hi ha violacions, moltíssima
prostitució, tràfic de persones, ... potser al
camp on jo estava no tant com en d’altres.
Les condicions higièniques són molt dolentes i constantment tenen infeccions d’orina... i això que el nostre era un camp que almenys tenia aigua calenta.

Finalment vau poder fer el centre per
dones?
Quan vam arribar, la majoria de dones eren
molt reticents a venir al nostre local i, al final, vam acabar amb dones que havien acabat de parir i donaven el pit allà davant de
tothom. Va ser un procés superinteressant
veure com, mica en mica, anaven entrant
dones en aquell espai que era tan masculinitzat i, sobretot, que també es feien voluntàries... dones casades que el seu marit les
estava esperant, però venien allà.
Parlem molt del fenomen dels refugiats,
però en canvi no coneixem gaire les per·
sones que arriben a Europa...
El poc que coneixem és pel que s’ha dit de
la gent que fuig de la guerra de Síria, però
aquests només són una part. Sabem que hi
va haver una guerra i que la gent se’n va a
buscar una vida millor, però no sabem què
hi ha més enllà ni què ha passat cada persona fins a decidir pujar a una barca i anar
a la deriva. Funcionem amb crits d’alarma:
veiem persones dalt d’un vaixell i ens indignem, però no sabem què passava abans i,
després d’entrar a port, tampoc sabem què
passa.
Quines històries hi ha, darrere de la gent
que hi ha als camps de refugiats?
Un dels nois amb qui més relació tinc, encara ara, va creuar la frontera despullat, perquè fins i tot els robaven la roba, el mòbil, els
ho treien tot... és dels pocs que t’explicava
coses, perquè és complicat que se’t vulguin
obrir. És una cosa que tenen molt tancat, no
en parlen gaire i només alguns t’expliquen
el camí que han fet, els diners que s’han gastat, els camps on han estat o com han anat
perdent persones pel camí.
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el perfil

Elizabeth
Warren:
Les promeses
trencades a
les nenes
Ramon Radó

D

urant la llarga precampanya
de les primàries, cada cop que
es trobava una nena petita, Elizabeth Warren s’hi acostava,
s’ajupia per estar a la seva alçada i li preguntava el nom. Un
cop la nena li havia dit el nom, li
responia: “Jo em dic Elizabeth i
em presento a presidenta perquè això és el que fan les noies”.
Seguidament, encaixaven els
dits petits en senyal de promesa: allò que en anglès se’n diu pinky promise, és a dir, una promesa segellada amb els
dits menuts. Després de repetir-ho una
vegada i una altra, les “pinky promises”
de Warren van convertir-se en una de les
imatges de les primàries.
El nom d’Elizabeth Warren va començar a fer-se conegut fa més d’una dècada, abans de la crisi hipotecària de 2008.
Aquesta professora de Harvard, especialista en lleis de bancarrota, va alertar del
risc de les hipoteques abans que esclatés
la bombolla i va demanar endurir les lleis
de regulació bancària. La història de Warren és la d’una self-made woman, una dona

“Guanyin els
demòcrates o
els republicans,
el proper
president dels
Estats Units
continuarà sent
un home”

feta a si mateixa, un d’aquells exemples del
somni americà que tant agraden als Estats
Units. Petita de quatre germans, el seu pare va morir quan ella tenia 12 anys i la seva família va tenir greus problemes econòmics. La seva mare va aconseguir tirar
endavant treballant com a telefonista i va
evitar que la família fos desnonada.
A la seva Arizona natal, quan tenia nou
anys, la petita Elizabeth va començar a fer
de cangur i, amb 13, feia de cambrera en
un restaurant mexicà. Amb 22 anys, acabada de casar i amb una filla, va començar
a estudiar Dret. Després de graduar-se, va
compaginar la carrera d’advocada amb la
docència i, després de fer classes a diverses universitats, va arribar a Harvard.
L’any 2012 va fer el pas de la universitat a la política i va ser escollida senadora
per Massachussets. Molt crítica amb Wall
Street i amb el sistema polític que governa
Washington, Warren ben aviat va convertir-se en un referent de l’ala més progressista del Partit Demòcrata.
Després de la derrota de Hillary Clinton fa quatre anys, moltes mirades es van
tombar cap a Elizabeth Warren com la favorita per ser la primera presidenta dels
Estats Units. Batejada despectivament
com a “Pocahontas” per Donald Trump
per les seves arrels cherokee, Warren va
decidir l’any passat presentar-se per intentar arribar a la Casa Blanca. Després de
començar com una de les favorites, la seva
candidatura es va anar desinflant amb els
mesos.
Després d’un mal resultat el Superdimarts, Warren va anunciar que es retirava de la cursa per a la nominació demòcrata i deixava via lliure a una cursa entre Joe
Biden i Bernie Sanders per trobar el candidat que s’enfrontarà a Donald Trump.
Guanyin els demòcrates o els republicans,
el proper president dels Estats Units continuarà sent un home.
Faltaven tres dies per al 8 de març quan
Warren va llençar la tovallola. El porxo de
casa seva, a Massachussets, es va despertar l’endemà ple de amb rams de flors i targetes amb missatges de suport. Davant de
la premsa, amb els ulls vidriosos, Warren va
assegurar que calia persistir perquè la lluita no s’havia acabat: “el que més greu em
sap són totes aquelles promeses amb el dit
petit i totes aquelles nenes petites que hauran d’esperar quatre anys més”.
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opinió

Àngel Puyol

Professor de Filosofia moral i política de la UAB

P

Plàcida hipocresia

lácido Domingo ha estat un assetjador durant les últimes dècades, un fastigós depredador sexual de dones a partir de l’immens poder que aquests últims anys ha
acumulat en el món de l’òpera. Ho ha reconegut ell mateix, aconsellat pels seus advocats, i després que les proves en contra seva siguin tan nombroses i flagrants com inesquivables.
El seu comportament és moralment deplorable i està per
veure si també és un delicte. Malgrat que alguns amics i
incrèduls l’han intentat ajudar en un primer moment, rebaixant, excusant o ignorant la gravetat del seu comportament, s’ha arribat a un merescut consens mundial sobre la seva baixesa moral.
Paral·lelament,moltsprogramadorsmusicalshancomençat
acancel·larelsseusconcertsprevistosenlesmillorssalesd’òperadelmónenunacursaperinfligirelcàstigsocialiprofessional
mésseverpossible.Aquestúltimfet,però,enshauriadeferreflexionar sobre els límits del nostre puritanisme moral.
Primer de tot, què té a veure la prodigiosa veu operística del senyor Domingo amb la seva conducta personal
ignominiosa? És que la gent anava fins ara als seus concerts atreta pels bons costums morals del cantant? Negant-li l’oportunitat d’actuar ens neguem a nosaltres mateixos l’ocasió de gaudir d’un talent descomunal. Ara bé,
acceptem que, després de conèixer la fosca vida personal del tenor, a la majoria de gent li resulta repulsiva la
sola imatge del personatge i, en conseqüència, ja no suporta veure’l dalt de l’escenari. En aquest cas, per què
negar-li-ho també a la resta d’amants de l’òpera? Deixarem fins i tot d’escoltar-lo en els discos o en spotify com a
conseqüència del fàstic moral que ens produeix la seva
persona?
Encara vull anar més enllà. Els que aplaudeixen el linxament professional de les persones amb costums morals infames, estan disposats a estendre la seva rigidesa
a tots els canalles de la història i del present. Les piràmides i les catedrals s’han construït amb l’explotació dels
obrers, els serfs i els esclaus; molts filòsofs de l’antiga
Grècia, entre ells Aristòtil, van justificar la mateixa esclavitud; Heidegger va coquetejar amb el nazisme; Rousseau era un masclista irredempt; Picasso maltractava les
dones; i Mario Vargas Llosa alterna les seves meravelloses novel·les amb lloances indecents al neoliberalisme
més cruel. Els hem de negar per aquest motiu el seu lloc

privilegiat a la història del pensament, l’art i la literatura? I per què limitar-nos al món de les humanitats? Ens
negarem a ser operats pels millors cirurgians si descobrim en ells una vida personal poc edificant? Vendrem la
casa dels nostres somnis si sabem que el seu constructor
s’ha comportat com en Plácido? [De fet, per ser realment
conseqüents, no l’hauríem de vendre, sinó simplement
renunciar a habitar-la, perquè no hauríem de desitjar a
cap comprador l’aversió moral de viure-hi]. I què hem de
fer amb el botiguer, el dissenyador de roba o el lampista?
En coherència, no hauríem d’investigar en les seves vides
privades per tal d’aclarir qualsevol ombra de dubte moral abans de sol·licitar o aprofitar-nos dels seus serveis
professionals?
La conducta repugnant d’en Plácido Domingo, Polanski, Woody Allen, Kevin Spacey, Bernardo Bertolucci,
i molts d’altres talents artístics, determina l’opinió que
ens mereixen com a persones. I no és estrany que transformem l’admiració en repulsa moral en ser-ne sabedors.
Però això ha d’afectar el judici sobre la qualitat de les seves obres i l’autocensura per gaudir-les? Els hi hem de
negar la possibilitat de crear-ne de noves? El puritanisme moral és l’efecte extrem dels benpensants i els aduladors, funciona en totes les direccions ideològiques, i les
seves conseqüències macartianes poden produir-nos un
clima comunitari irrespirable i pertorbador.

Àngel Puyol és professor de Filosofia moral i política
de la UAB i consultor d’Humanitats de la UOC

“La conducta repugant
d’en Plácido Domingo
ha d’afectar el judici
sobre la qualitat de la
seva veu i l’autocensura
per gaudir-la?”
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dilemes ètics

Podem malparlar
d’un mort?
Les morts recents de dos
famosos acusats de suposats
abusos sexuals, l’actor Kirk
Douglas i el jugador de
bàsquet Kobe Bryant, obre
el debat sobre quan és
prudent parlar del passat
fosc dels difunts.

soraya Hernández

A

la nostra societat, la mort és
un tabú. El procés de morir
s’amaga i els ritus d’acomiadament prenen tu to asèptic i fugaç. El dol, entès com el camí
d’integració de la pèrdua, que
no d’acceptació, no és tan visible com en altres èpoques. Però, què succeeix quan el difunt
és famós? Es respecta la intimitat i necessitat de recolliment de la família? Quina és la
reacció quan la pèrdua és pública i les noves
tecnologies permeten expressar l’opinió a
qualsevol ciutadà? La mort del conegut actor Kirk Douglas i del jugador de bàsquet
Kobe Bryant n’han estat recents exemples.
El dol no es pot calcular en hores i les seves ja conegudes fases (negació, ràbia, tristesa, negociació, integració) no són lineals.
No es pot assegurar categòricament que en
dos anys haurem superat una pèrdua de la
mateixa manera que no es pot voler imposar que hi ha pèrdues que fan més mal que
d’altres. Cada persona és única i porta el
seu dol com pot o com vol. Algunes necessitaran temps, altres acompanyament, altres mots, altres silencis... Sigui com sigui,
el dol sempre és un període delicat.

33

Famosos acusats
d’abusos sexuals
L’any 2017, el moviment #MeToo
va començar amb la denúncia de
diverses dones contra el productor Harvey Weinstein, recentment
condemnat a 23 anys de presó per
violació i agressió sexual a dues
dones. Des d’aleshores la llista de
famosos acusats per suposats
abusos sexuals ja supera la
trentena, entre ells cantants,
actors, futbolistes o jutges.

Quan vam conèixer la notícia de la defunció de Kobe Bryant ja teníem penjades
a les xarxes socials imatges de l’accident
que havia acabat amb la seva vida. La família va demanar respecte pel seu procés de
dol, però els mitjans només parlaven d’ell.
A les poques hores del succés una periodista del Washington Post, la Felicia Sonmez, recordava a les xarxes la notícia que
va sortir a la llum el 2016 quan el jugador
va ser acusat d’agressió sexual. Veus crítiques es van aixecar en contra la periodista
acusant-la de voler aprofitar la mort d’un
famós per fer-se notar. D’altres li recordaven que no estava respectant la família. Es
va demanar públicament el seu acomiadament i així es va fer. El rotatiu va anunciar
la seva suspensió malgrat després no la va
fer efectiva ja que altres sectors van demanar coherència amb el que se suposa que
és fer periodisme: investigar, conèixer, informar i explicar els fets a la ciutadania.
Aquests fets van generar un debat:
quin temps és el prudencial abans de publicar informació que pugui perjudicar la
reputació o fer mal a la família del difunt?
I enmig de les opinions a favor i en contra
ens vàrem assabentar de la mort de l’actor Kirk Douglas. El titular “mor la darrera

estrella del cinema clàssic” ja va ser controvertit, però a les poques hores del decés del protagonista d’Espartaco se’ns recordava la possible agressió sexual que va
infligir a l’actriu Natalie Wood quan aquesta només tenia setze anys. El nom de l’actriu va ser trending topic a Twitter, on les
veus de les dones que volien fer visible un
possible episodi delictiu de la famosa llegenda del cinema no es van poder silenciar. Molts col·lectius van demanar respecte
per la família.
En aquest tema els dilemes ètics són
clars i posen sobre la taula la reflexió entorn com ens hem de comportar durant el
dol. Existeix un codi implícit culturalment
acceptat que demana no parlar malament
dels morts? Si és així i si acceptem aquesta
premissa, quan temps prudencial dura?
Encara que a nivell social es pugui donar valor a la discreció i al respecte, aquesta conducta és una censura als professionals dels mitjans de comunicació que
vulguin informar de les llums i de les ombres del difunt? És ètic malparlar d’aquelles persones que ja no hi són ja que no
tenen possibilitat de rèplica? No fer-ho
seria amagar una part de la nostra pròpia
història?
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opinió

marta camp
Graduada en Psicologia

Un verí mortal

L

a vespa de mar o medusa de caixa (chironex
fleckeri) és una espècie de medusa pròpia de
les aigües litorals australianes i està considerada l’animal més mortífer de la Terra. Els experts diuen que pot arribar a matar a una seixantena de persones al mateix temps. La seva
picada afecta el funcionament del cor, del sistema nerviós i de les cèl·lules de l’epidermis.
En realitat, és una màquina de matar: ha evolucionat de tal manera que ha desenvolupat unes dimensions
d’una pilota de futbol i uns seixanta tentacles, a més de
tenir ulls en grups de sis per a cadascun dels seus quatre
costats de la campana. L’afecte de la seva picada és imminent. Hi ha persones que han rebut el seu toc nedant
a pocs metres de la costa, però han mort abans de poder
tornar. És un ésser que podria haver sigut concomitant
d’una novel·la de Mary Shelley o Stephen King.
Sabent tot això, imaginem-nos la possibilitat de creuar-nos amb l’esmentada criatura. Segurament es despertaria una alarma en nosaltres. I què passa quan els
nostres sentits detecten un possible perill? Per protegir-nos i evitar el dolor, com a mecanisme de defensa,
s’activa la nostra intel·ligència biològica i tots els nostres sistemes es preparen per fugir: els vasos sanguinis
es dilaten per transportar més oxigen a les cèl·lules, el
cor batega més de pressa, els pulmons fan respiracions

claviculars, augmenta la nostra temperatura corporal i la sudoració, tenim sequedat a la boca, etc. Tot plegat, per assegurar-nos d’escapar amb èxit d’una situació que, de ben segur, pot afectar la nostra supervivència.
Un cop salvats del perill, els nostres sistemes tornen a la
normalitat.
Ara bé, quines conseqüències pot tenir per l’ésser viure en un estat constant d’alerta? A la dècada dels 40 del
segle passat, un metge hongarès anomenat Hans Selye,
després d’uns anys d’experiència clínica, va descriure la
síndrome general d’adaptació que consisteix en els esforços psicològics, comportamentals, fisiològics i biològics
que fa la persona davant d’una situació que percep com
a amenaçant. Va descriure com, malgrat el cos demana
fugir, ens mantenim en situacions que ens alteren i dediquem tots els nostres esforços a sobrepassar-les.
Tanmateix, la nostra energia té límits i el cos no pot
sostenir durant llargs períodes de temps els esforços per
sobreviure sense patir algun desgast. Aleshores, Selye
descriu tres etapes de desgast durant les quals la persona fa intents intensos per sobreviure. Concretament, en
la tercera etapa, anomenada d’esgotament, la persona
desenvolupa algun tipus de malaltia i mor.
Avui en dia, rarament ens banyaríem en aigües on hi
hagués la possibilitat de creuar-nos amb una vespa de
mar, però tot sovint vivim amb altres tipus de meduses
verinoses com la incertesa laboral, la sobrecàrrega de feina, el pensament negatiu, les dificultats de conciliar els
horaris laborals amb una vida familiar, la competitivitat
i les comparacions ferotges, la falta de descans, les preocupacions, etc. Aquestes són algunes de les meduses
mortíferes de la societat actual que, malgrat no tenir forma, sí tenen nom i un impacte en el nostre sistema nerviós i en el nostre organisme. Un preu alt que es paga a llarg
termini.
En definitiva, en el context de la societat actual, tendim a anar exhaurint el nostre combustible biològic a poc
a poc, dia a dia i, al capdavall, aquesta és la nostra única i
real pandèmia: la que ens mata lenta i discretament, pessic a pessic.

Marta Camp és graduada en Psicologia, menció en
Clínica i Salut i postgrau en Psicopatologia Clínica
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Tendències

La música uneix
ànimes i balcons
Molts intèrprets han decidit dedicar el seu art a la comunitat
confinada. Moltes institucions culturals, sales de concerts, museus o
teatres, han posat els seus fons a disposició de la ciutadania.

Judith Vives

en col·laboració
amb Finques Pous

C

ada dia, a les set de la tarda, una
veïna del bloc del costat posa els
altaveus al balcó perquè la puguin sentir tots els veïns i canta
una cançó. El primer dia va començar tímidament, amagada
dins del menjador, però de mica en mica ha anat traient el cap
i ha acabat presentant les cançons que interpreta. Al principi,
pocs veïns sortíem al balcó; ara,
cada vegada som més els qui
gaudim d’aquests minuts de música en directe. Molts ja ens saludem amb la mà i amb
un somriure.
Quan encara no havia començat la
quarantena, a casa nostra –a través de
les xarxes socials– ja ens arribaven vídeos de diferents ciutats italianes on els veïns sortien a cantar al balcó. Cançons italianes, que sempre han estat molt emotives,
interpretades per persones confinades a
casa en temps de por i incertesa. També
s’han vist casos de músics professionals,
com tenors o el violinista del teatre de la
Scala, oferint petits recitals a la comunitat. A Barcelona s’ha fet viral el cas de la
soprano Begoña Alberdi, que cada dia canta una ària d’òpera per als seus conciutadans de l’Eixample de Barcelona. Gràcies
als mòbils i a les xarxes socials, el regal solidari de la Begoña i molts altres músics arriba a la resta de confinats.
Molts altres artistes de renom, des de
la cantant Patti Smith fins al violoncel·lista
Yo Yo Ma, aquests dies també estan oferint concerts via streaming, a Instagram o

la cultura es
transforma

a Youtube. I teatres d’òpera i sales de concert estan oferint enregistraments gratuïts
de les seves produccions que podem veure
mentre passem la quarantena. La web del
Metropolitan de Nova York s’ha arribat a
col·lapsar de la gran resposta del públic
per veure les seves produccions a Internet.
La Filarmònica de Berlín ha donat un mes
d’accés gratis al seu Digital Hall, on es poden trobar concerts de tots els temps.
La música sempre ha estat terapèutica.
En moments de gran ansietat com el que
vivim, la música ens acompanya, ens commou, ens calma, ens fa oblidar. Molts músics i artistes s’han quedat sense feina i no
saben quin futur tindran, però, malgrat tot,
ofereixen el seu talent als altres, fent arribar a través de la seva activitat el suport i
l’escalf que tothom necessita ara.

No només els músics han fet la
seva aportació desinteressada i
solidària per fer més suportable
el confinament pel coronavirus.
A les xarxes hem pogut veure
actors i actrius recitant textos i
poemes, escriptors publicant
relats i monòlegs, teatres
penjant enregistraments de les
seves produccions, editorials
alliberant algunes publicacions
per poder-les llegir de forma
gratuïta en format ebook. I els
museus, obligats a tancar portes,
han decidit mostrar digitalment
el seu fons perquè puguem
seguir gaudint de l’art i trobant
un consol en la cultura que ara és
més necessari que mai.
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xavier serra

Professor de Filosofia de l’Institut Carles Rahola de Girona

Els beneficis de les crisis

P

er a ser-los sincer, no tinc ni idea de si quan
es publiqui aquest text haurem superat ja
la crisi sanitària de l’anomenat coronavirus, agreujada entre nosaltres des del març
del 2020. La intensitat de la situació present em du a constatar que els humans no
estem gaire entrenats a les situacions excepcionals. Potser en el passat n’érem indiferents: la proximitat de la mort, la incertesa, la inseguretat, resultaven
ser experiències habituals, admeses amb resignació i silenci. Però, ara? En l’actual època de les assegurances de
tot (des de la meteorologia de les vacances fins al marge
de guanys d’una iniciativa empresarial), no estem preparats. Els “voltors”, que sempre surten, ja cerquen “culpables” a qui cruixir.
No en faré aquí una anàlisi tècnica, ni política, sinó...
“de valors”. Tinc una pregunta doble: (a) les situacions
d’emergència, els moments crítics, són o no bons?; i (b)
què n’aprenem, de les crisis, quan ens hi enfrontem?
La resposta a la primera qüestió és evident: la saben
ja tots els meus alumnes de Secundària. Cal dir: “Depèn!”.
Per aclarir la segona, els remeto al final de l’article.
“Qualsevol fet o situació que condueix a una situació
inestable o perillosa” és una “crisi”. Pot afectar un o més
individus, i fins i tot a tota una comunitat. Per molt eixerit que se sigui, tota crisi té un matís d’imprevisibilitat,
sempre ens agafa sense disposar de la resposta anticipada perfecta. Sembla dolenta, oi? Sorprenent, incerta,
alteradora dels objectius previstos i volguts, etc. D’altra
banda, la revolució astronòmica del segle XVI, la supressió de l’esclavitud o –en teoria– de la discriminació de les
dones, han estat crisis de progrés. Definitivament tenen
raó: “depèn!”. Cal valorar les crisis, considerant qui ho
mira, quina és la pròpia posició (social, vocacional) i també els valors amb què t’hi plantes: no “som” el que posseïm o representem, sinó només allò que ens enriqueix com
a humans.
Qui no té cap certesa sobre el sentit de la seva vida,
ni l’orienta a un fi noble, sent pànic per la COVID-19, una
“nova malaltia” global. Qui sap on mira i què vol, s’hi enfronta assenyadament i coratjosament. I només aquest
creix i s’enforteix.
I això em du a la segona qüestió: la incertesa és part de la nostra vida. Aristòtil diu que “l’ésser” té diferents modalitzacions, que és de diverses

maneres. “Les causes que produeixen els efectes atribuïts a l’atzar són indeterminades i, per tant, l’atzar
és impenetrable a la raó humana, que no és (...) causa
de res” (Metafísica, llibre 11è). 			
És clar que, materialment, els més afectats per aquesta crisi sanitària seran els més vulnerables, però vet aquí
que també hi haurà altres víctimes, més enllà de pèrdues materials. Per exemple –com destaca Daniel Innerarity–, com a “ideologia”, una víctima serà el “populisme”.
A veure si aniquila els populistes de les tertúlies de la teleporqueria per a semi-analfabets morals. Aquesta crisi desemmascara els “aprofitats” mediàtics, els intoxicadors de les masses. Cal seny, organització, protocols,
treball.
I a la rehabilitació dels experts i de les institucions, cal
afegir-hi un tercer valor: la intel·ligència col·lectiva (fruit
de la col·laboració entre la bona gent i les tecnologies digitals), que es manifesta com el millor criteri en les crisis.
A massa partits polítics –sobretot els grans, les “empreses del poder”– només els interessa l’actuació rendible, no el servei. Ara bé; les crisis els denuncien, són
irrellevants.
Xavier Serra és professor de Filosofia de l’Institut Carles
Rahola i un dels promotors dela revista ‘Filosofia ara!’

“A la rehabilitació
dels experts i de
les institucions, cal
afegir-hi un tercer
valor: la intel·ligència
col·lectiva que es
manifesta com
el millor criteri
en les crisis”
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LA CONVERSA
els efectes del CORONAVIRUS

— La pandèmia és
una prova de primer
ordre per examinar la
qualitat moral d’una
comunitat.
— No som deus, per
més que ho sembli;
l’única seguretat
vindrà de cooperar
amb els altres.

FRANCESC
TORRAlBA
Doctor en Filosofia per la
Universitat de Barcelona,
doctor en Teologia per la
Facultat de Teologia de
Catalunya i doctor en
Pedagogia per la Universitat
Ramon Llull. En l’actualitat
és catedràtic acreditat a la
Universitat Ramon Llull, i
imparteix cursos i seminaris
en altres universitats
d’Espanya i d’Amèrica.
Director de la Càtedra Ethos
d’ètica aplicada a la
Universitat Ramon Llull, és
membre del Consell
Assessor de la revista Valors.

FRANCESC
NUÑEZ
Va estudiar Filosofia a la
Universitat de Barcelona i
Sociologia a la UAB, on es va
doctorar. Des del 2008 és
professor convidat de la
Facultat de Filosofia de
Catalunya (URL) on imparteix matèries de Sociologia.
Des de l’any 2000 és
professor dels Estudis d’Arts
i Humanitats de la UOC.
Actualment, és director del
Màster d’Humanitats
d’aquesta universitat.
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El coronavirus ens ha canviat
de la nit al dia: res és igual
des que hi estem immersos
i ja veurem què es manté
quan en sortim i què canvia
definitivament. Just en els
primers compassos d’aquesta
crisi, en parlem amb dos
reconeguts filòsofs catalans.

moderat per

joan salicrú

Comencem per una qüestió relacionada
amb el confinament que tots vivim
aquests dies. En nom de la responsabilitat
col·lectiva, l’Estat pot limitar la llibertat?
FRANCESC TORRALBA— L’Estat ha de garantir, en tot moment, les llibertats civils dels
ciutadans. Però a la vegada ha de garantir
la seguretat de tots ells i, de manera especial, dels grups més vulnerables. Conjugar
aquests dos deures no és fàcil. En circumstàncies d’emergència, l’Estat pot limitar
les llibertats dels ciutadans, però aquesta
limitació ha d’estar molt ben argumentada científicament. No pot ser arbitrària, ni
menys encara unilateral. Ha de ser pensada
amb rigor i assessorada pels actors principals d’un Estat. En les circumstàncies que
vivim, semblen justificades. Per alguns ciutadans, han arribat massa tard. Per altres,
han estat excessives i innecessàries. Si observem què han fet els Estats membres de
la Unió Europea, veiem que han actuat amb
criteris diferents. Alguns, de manera molt
prudent, com en el cas de Dinamarca; altres, de manera més liberal i permissiva.

FRANCESC NUÑEZ—Clarament, l’Estat té la
potestat de limitar la llibertat dels ciutadans. La tensió entre llibertat(s) i seguretat plana sempre en la vida social de les persones. Hi ha qui prefereix cedir llibertats en

nom de la seguretat i hi ha qui se sent molest –violentat– per les exigències i mandats
de l’Estat (regulador). En circumstàncies
normals, quan vivim, sense adonar-nosen, sota l’imperi de la llei, no ens sentim limitats ni insegurs. El problema és quan les
coses es compliquen. Llavors, la tensió entre un i altre pol es fa més evident i les peticions s’extremen i polaritzen, com es fan en
els arguments a favor o en contra. La “norma general” deixa de ser bona i les circumstàncies reclamen reduir la llibertat.
Comparteixo que en aquestes circumstàncies cal prudència i esgrimir arguments
racionals per justificar les decisions. Ser
prudent vol dir prendre decisions valentes
a l’hora que racionals i ben explicades. I cal,
per part dels afectats per aquestes decisions, no deixar-se guanyar per la comoditat i
la por i deixar-se imposar alguna de les moltes formes que pot prendre la tirania, i a les
quals les postveritats solen acompanyar.
I quin paper ha de tenir la consciència
individual?
F. T.— La consciència individual també juga
un rol fonamental en tota aquesta situació.
S’espera que el ciutadà serà capaç d’adonar-se de la situació i de prendre consciència de què la seva acció o omissió afecta la
vida dels altres. Ser conscient és prendre
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les mesures que les autoritats sanitàries, assessorades pels científics, brinden al
conjunt de la ciutadania. Cal adonar-se que
una epidèmia és un fenomen col·lectiu i que
si no som disciplinats, atents i solidaris, difícilment es podrà extirpar.
F. N.— Sí, totalment d’acord: ser conscient
és ser responsable i aquesta és una característica de la persona prudent i previnguda. Però sovint, en les nostres societats
contemporànies la consciència individual s’ha tornat individualista, egocèntrica
i calculadora. Són els efectes-reflexos de
la modernitat (i del neoliberalisme) en la
consciència. Sens dubte que aquests efectes atordeixen i dificulten adonar-nos de la
nostra condició social i dels efectes de les
nostres accions o omissions. Cada individu
pot ser afectat en el seu cos pel coronavirus,
i això és un fet personal, no hi ha cap dubte, però hem de ser conscients, i prendre’n
consciència col·lectivament i de forma individual, que la cura i la defensa no pot ser individual i personal, sinó social i col·lectiva.
Aquesta pot ser una oportunitat perquè la
consciència individual, i sovint totalitària,
prengui consciència de l’existència de l’altre i de la nostra interdependència.
Com gestionar bé l’alarma social amb un
tractament acurat de la informació i de la
previsió de la reacció de la gent?
F. T.—No és fàcil. Volem que l’Estat sigui
transparent, que ens comuniqui realment
el que està passant, el nombre de persones intoxicades i també el de les que estan
greument malaltes i el de les que han mort.
Ho volem saber tot, però, sovint no som capaços de digerir emocionalment, ni socialment la informació que se’ns brinda i, en
conseqüència, hi ha reaccions de pànic individual i col·lectiu que posen sobre la taula el pitjor de la ciutadania: la recerca de la
seguretat individual, la recerca de béns a
qualsevol preu sense tenir en compte els
més vulnerables, la caiguda en el pillatge i
el mercat negre. Volem ser tractats com a
majors d’edat, però sovint, les reaccions
són d’una ciutadania menor d’edat, que no
és capaç d’encaixar les males notícies.

F. N.—Mai les reaccions de la gent han estat
previsibles. No obstant, les reaccions de
pànic no sempre responen a la falta de control i desbaratament emocional. No sé si en

molta maduresa individual i col·lectiva per
no sucumbir a la histèria grupal. Hi ha, a
més a més, el fenomen de la postveritat
que, sovint, encara accelera més la histèria mitjançant informacions que no són veraces. La histèria col·lectiva es transmet,
també, com un virus; es contagia i genera
un corrent emocionalment tòxic fet d’un riu
d’emocions molt destructives com la por,
l’angoixa, la indignació, la ràbia i la desesperació. En aquestes situacions, esperem dels
líders polítics, socials, religiosos i científics,
que siguin temprats, prudents, calmats i
assertius. Només així podem vèncer la tendència a la histèria que, generalment, acaba
causant mals pitjors i, sobretot, injustícies
en relació als més vulnerables.

—En una societat
ultraindividualista
com la nostra,
una crisi pot
ser l’ocasió per
redescobrir el valor
de la comunitat i
la necessitat que
tenim dels altres.
això estic discrepant d’en Francesc Torralba però la recerca de la salvació individual, per dir-ho així, a més de molt aprenentatge social, està guiada per la racionalitat
econòmica, com la que es vol descriure en el
conegut “dilema del presoner”. Si jo no acaparo aliments, però l’altre ho fa, em quedo
sense. Si tots dos acaparem, malament per
tots dos. Si cap dels dos acaparem, ens apanyarem millor. Si jo acaparo i l’altre no, bé
per mi. La decisió (pur càlcul racional) no és
fàcil. És possible que la por, la inseguretat i
la desconfiança, ens portin a prendre alguna de les opcions que no són la millor, com
ha quedat comprovat.
És possible, gestionar aquestes situacions
sense caure en la histèria col·lectiva?
F. T.— És possible, però és poc probable. Cal

F. N.—Sí que és possible i de ben segur que
hi ha molta gent que no es deixa endur per
aquest pànic generalitzat, però és difícil no
contagiar-se. Les emocions, que sempre tenen una dimensió corporal, es poden provocar de moltes maneres. Fets, imatges,
discursos i paraules, sorolls... Però sobretot, l’exemple, la reacció de l’altre, l’emoció
vista i sentida en el que tenim al costat ens
fa reaccionar d’una manera semblant. Segurament, tots hem comprovat com es pot
encomanar un somriure, el plor, la por, l’alegria o la tristesa. En una situació de tensió o
de neguit, on tots els nostres sentits i tota la
nostra atenció estan a l’expectativa, és fàcil
que aparegui una reacció emocional que interrompi la tensió. Per exemple, una reacció de fugida o d’alliberament, com pot ser
sortir corrents, esclatar a riure, o cridar, però també l’agressió. Quan això té lloc, ens
sentim arrossegats en la direcció d’aquesta reacció-emoció. Sembla que escapi a la
nostra voluntat. Per això l’exemple dels dirigents públics és molt important.
En un moment de màxima informació de la
ciutadania i de benestar social, per què
encara tenim tanta por?
F. T.— La por és una passió universal que va
lligada a la nostra fragilitat. Si fóssim déus
no tindríem por, però som vulnerables,
contingents i mortals. Sabem que podem
emmalaltir, que podem patir i que podem
morir. Ho sabem i, per això, tenim por. La
por ens blinda, ens atura i ens tanca en nosaltres mateixos i, sovint, ens torna més egoistes i tribals. Pensem en nosaltres i en els
nostres, mentre que els altres queden en un
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segon pla. Hi ha una por irracional, que neix
de la ignorància i de la mentida; però n’hi ha
una de racional que neix de la informació
contrastada i solvent. Aquesta segona és
lògica, però no podem sucumbir-hi. Ens cal
saber transformar-la en confiança en els científics, en les autoritats sanitàries i en les
forces de seguretat. No podem oblidar, però, que vivim immersos en una crisi de confiança sistèmica i això explica que, en contextos de crisi, encara tinguem més por, ja
que no confiem en el que ens diuen, ni en les
recomanacions que ens fan. I això és letal.
F. N.— La Viquipèdia defineix la por, encertadament, con “una emoció desagradable
provocada per la percepció d’un perill, real o suposat, present o futur, o fins i tot passat”. L’ésser humà necessita seguretats i
certeses, sobretot pel que fa a les seves preocupacions vitals. Normalment, en el món
de la vida quotidiana gaudim d’aquestes seguretats i certeses. Ens esforcem molt per
mantenir aquesta normalitat. Per això ens
agrada que ens diguin el que volem sentir encara que no sigui veritat. Justament,
l’èxit de les societats del benestar estava
en què garantien aquesta seguretat. El risc
i l’emoció la buscàvem en els parcs d’atraccions i en el safaris, on la seguretat també
estava garantida. Les societats modernes i
neoliberals han fet el futur molt més incert,
fins i tot en el transcurs d’una mateixa generació. A més, és més fàcil equivocar-se en
les múltiples decisions que estem obligats a
prendre. El risc. Si a un món ja de per sí insegur li afegim un enemic invisible i mortal
que ens pot “envair” fins aniquilar el propi
cos, és molt difícil eliminar la percepció del
perill i la por. Però ser valent no és no tenir
por, sinó, tot i tenir-ne, actuar, amb prudència, en la direcció del que es creu valuós.
En un món global en què els virus salten
les frontereres, què vol dir està segur?
F. T.—Vivim en un món interdependent. El
Tot es veu afectat per la part i la part afecta
el Tot. La imatge de la xarxa és molt plàstica. No podem estirar un nus sense arrossegar tota la xarxa. Pensàvem que la crisi del
virus no ens arribaria. Miràvem atònits les
imatges de la Xina, però no crèiem que arribaria a les nostres llars. Tot és interdependent. Ho veiem en l’economia global, però
també en el canvi climàtic i, ara, a través
d’aquesta pandèmia. No hi ha fronteres,

tot circula, allò que és bo i allò que és dolent,
encara que ens obstinem a aixecar-les cada
cop més amunt. No estem segurs. Vivim en
allò que Ulrich Beck va anomenar “la societat del risc”.
F. N.—El món sempre ha sigut porós, però
era enormement gran. I érem pocs. Encara no fa gaire, trigàvem vuitanta dies a donar la volta al món. Ara, més de la meitat de
la població mundial tenen a l’abast donar
la volta al món en poc més de 24 hores. Milers de tones de mercaderies i de persones
van a munt i a vall cada dia per tot arreu. Camions amb Aigua de Ribes cap a Granada,
i camions amb Aigua Lanjarón cap a Girona. I al mateix temps, estem aixecant centenars de murs per aïllar-nos de suposats

— Estem massa
acostumats a
pensar en termes
de “cost-benefici”
en totes les nostres
accions, fins al
punt que no és cap
disbarat afirmar que
ens hem convertit
en una forma més
de capital.

enemics. Ha calgut una pandèmia, o potser
només un virus –encara que, si es vol, pot
ser interpretar com un senyal– per mostrar les debilitats del nostre món. I també
per adonar-nos de la nostra vulnerabilitat
i interdependència. No som deus, per més
que en algunes accions pugui semblar-ho,
i l’única seguretat que podem tenir vindrà
de la cooperació amb els altres.
Quina importància té la solidaritat per
combatre un virus així?
F. T.—De fet, només en contextos de crisi es
mostra realment quina és la solidaritat de
la ciutadania. Quan tot va bé, és fàcil ser solidari. Quan hi ha recursos per a tothom, és
molt senzill ser-ne, però quan n’hi ha pocs,
es palesa realment quina és la qualitat moral d’una societat. Ser solidari és ajudar-se
mútuament, és estar disposat a cedir per
l’altre, és tenir cura de no fer-li mal ni causar-li cap daltabaix. Si només pensem en
clau individualista, no podem resoldre crisis col·lectives. La solidaritat només s’exerceix quan abandonem la primera persona
del singular (el jo imperant) i ens reconeixem membres d’una comunitat humana,
d’un nosaltres comú. Afortunadament, les
crisis són també ocasions per identificar
actituds solidàries: ens sorprèn la noblesa de molts ciutadans anònims que són capaços d’emprendre iniciatives que vetllen
pel bé comú. Ho vam veure durant la darrera crisi econòmica i també ho hem vist i ho
veurem davant la crisi climàtica.

F. N.—Es pot afirmar que la solidaritat, és
a dir, la cooperació, l’ajuda mútua, el compromís, és el ciment de les societats i de les
comunitats humanes. Però també es pot
afirmar que les societats modernes, capitalistes, s’han vist impulsades per un procés de racionalització i d’individualisme,
és a dir, la instrumentalització de tots els
àmbits de la vida humana, que ha dissolt
aquest ciment social. Estem massa acostumats a pensar en termes de “costos-beneficis” en totes les nostres accions, fins l’extrem que no és cap disbarat afirmar que
ens hem convertit en una forma més de capital. Ser atractius (ser bons productes) en
els diferents mercats en els quals ens movem (professional, social, matrimonial, sexual, etc.) condiciona gairebé tot el que
fem. Voldria també pensar que la crisi actual, i les que vindran (perquè la crisi és de
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— Som una
comunitat? O som
un conglomerat de
jos que busquen
el seu interès
individualment?
Ens afecten els
sofriments dels
altres?
civilització), ens posarà en dubte o farà entrar en crisi el valor d’aquests capitals i ens
permetrà construir noves –i velles– ressonàncies amb el món i amb el altres.
Una epidèmia així pot posar en qüestió el
valor de la comunitat?
F. T.—És una prova de primer ordre per examinar la qualitat moral d’una comunitat.
Som veritablement una comunitat? O som
un conglomerats de jos que busquen el seu
interès individualment? Què significa ser
comunitat? Ens afecten els problemes i els
sofriments dels altres? Ser comunitat és,
justament, el contrari de la indiferència. De
vegades, només som deferents amb els més
propers i molt indiferents amb els més llunyans. En una societat ultraindividualista

com la nostra, una crisi pot ser l’ocasió per
redescobrir, el valor de la comunitat, de
l’ajuda mútua, de la necessitat que ens tenim els uns dels altres per poder viure.
F. N.—Una epidèmia i una crisi d’aquestes
característiques no pot posar en qüestió
el que no existeix o que té només formes
molt precàries. Sí que pot evidenciar com
d’acostumats estem a pensar que els problemes són sempre problemes personals o
viscuts com a tals i que hem d’espavilar-nos
per trobar-hi solucions. Com he dit abans,
voldria pensar, igual que en Francesc, que
la crisi pot ser l’ocasió per descobrir el valor de la comunitat, de la necessitat dels altres, encara que sigui fent evident com de
febles i pobres som quan estem sols, anem
pel nostre compte i pensem només en el
nostre benefici. Caldrà humilitat –i saviesa–
per mirar a l’altre i no veure el “xinès”, “la
italiana”, “el madrileny”... o qualsevol altra
etiqueta que no ens deixa veure que aquell
que està patint és un ésser humà.
Després de tots els dies de confinament,
un cop haguem superat aquest episodi,
quins valors creuen vostès que quedaran
enfortits i quins afeblits?
F. T.—La crisi és un moment oportú per descobrir valors ignorats. Quan una persona
està malalta, s’adona del valor de la salut. Si
està sola, s’adona del valor de l’amistat. Ara
que estem confinats, ens adonem del valor

— A la nostra
societat la
consciència
individual
s’ha tornat
individualista.
Són els efectes de
la modernitat en la
consciència.
que té la llibertat. Quan estem enllitats, ens
adonem del valor que té la cura i els professionals de la salut. La crisi reforça valors
com la solidaritat, l’ajuda mútua, la humilitat, la intel·ligència cooperativa, la creativitat i la companyonia.
F. n.—M’agradaria poder afirmar que el que
ha quedat afeblit, en adonar-nos de la seva
inoperància, és l’individualisme i la cerca
de la “salvació personal”. Però tampoc puc
deixar de pensar com de feble ha resultat
tants cops la memòria social i com de fàcil
es tornar al mateix punt. Tant de bo la crisi ens permeti adonar-nos de la nostra vulnerabilitat, la que permet reconèixer-nos
amb l’altre, saber-nos dependents, lligats a
tots els éssers vivents del planeta.
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Patricia Pólvora, exemple
d’esperit de superació
La fundadora de Teterum, marca de tes compromesa amb les persones més
vulnerables i amb discapacitat, explica com amb aquest projecte empresarial
torna a la societat allò que ella ha rebut.

Redacció

amb el patrocini de la
Fundació Capitalisme Conscient

T

eterum dona suport a la integra·
ció social i a les persones amb
discapacitat. Com ho feu?
La diferència de Teterum respecte
altres empreses de te és com fem
les coses i per què les fem. Normalment una empresa de te es dedica
a la venda de te, nosaltres, en canvi, ens interessa com fem aquesta venda,
amb qui la fem i, a través d’aquesta, saber què podem aportar a la societat. Així
doncs, quan pensem en el transport, en la
manipulació o en el disseny intentem buscar persones que ja tenen un do i una manera diferent de veure la vida, però a qui la
societat qualifica de “discapacitats”.
A més, també teniu molt en compte els
valors ecològics, oi?
Quan treballes amb aliments cal tenir en
compte com protegir-los, quina és la seva
procedència... i controlar tota la cadena.
Nosaltres, per exemple, intentem treballar amb productes de proximitat i limitar
la possible contaminació al medi ambient.
És necessari que un paquet de te arribi al
client amb menys de 24 hores? Nosaltres
pensem que no. Cada decisió que prenem
intentem que sigui responsable amb el
medi ambient i el més sostenible possible.
Fa uns anys associàvem el te als estran·
gers. Quins valors podem atribuir a
aquest producte?
Teterum té un doble propòsit. Per una
banda la seva funció social. I, per l’altra, pensem que avui el te és un producte
molt necessari per promoure el consum

saludable. El 70 per cent de te es consumeix a casa, per tant, en aquest moment
substitueix altres possibles begudes
menys sanes, per exemple, les begudes
ensucrades.
Fa poc va presentar el llibre Doctor, no
voy a rendirme en el qual explica la se·
va experiència com a persona diagnos·
ticada d’artritis reumatoide. D’on treu
aquest esperit de constant superació?
De la mateixa vida! La meva vida ha estat
una mica turbulenta i sempre tinc la sensació que haig de tornar al món allò que ell
m’ha donat. Per exemple, gràcies a diverses persones vam aconseguir sortir d’Uruguai quan la situació política allà era molt
complicada i arribar a Suècia. Allò va ser
crucial! La vida m’ha donat moltes coses i
ara necessito tornar tot això a l’Univers, al
món i a les persones. I d’aquesta idea agafo la força que necessito per afrontar moments complicats.
De fet, els metges la van advertir que es
podria quedar a una cadira de rodes...
Sí, l’artritis reumatoide provoca desmais
de dolor. Un cop diagnosticada com a tal,
la societat em va etiquetar com a discapacitada. Però jo reivindico que, malgrat
potser el meu cos no està en concordança amb els barems que marca la societat,
encara tinc altres capacitats. Jo, i persones que estan amb la meva mateixa situació, encara podem aportar molt a la comunitat. Si valoréssim les capacitats reals de
les persones veuríem diferent el món, els
negocis i la vida.

“Si cada dia no
penses que és una
sort poder caminar,
no hauria fundat
Teterum”
Si no hagués superat tots aquests en·
trebancs, creu que existiria Teterum?
Segurament no, perquè Teterum té una
part molt associada a la meva història. Si
cada dia no pensés: “quina sort, perquè
avui puc caminar”, “quina sort, perquè
avui puc fer coses”... Segurament no pensaria tant en les altres persones, ni hauria
fundat una empresa que va a contracorrent de la tendència empresarial actual.
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monogràfic
Les noves
generacions.
Són tan diferents?
X, Y, Z, Alpha...... Cada
cop acotem més les
generacions, però a
nivell de valors potser
les singularitats
no són tantes.
REPORTATGE

ENTREVISTA

ENTREVISTA

OPINIÓ

“Cada cop
més generacions i cada cop
més fragmentades”

“Entre generacions no
canvien els valors”
Jaume Funes

“En el fons tots som una
mica mil·lennistes”
Iñaki Ortega

Alba Lorente
L’herència
transgeneracional

Dibuixant sobre el tema

Toni Batllori
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més generacions
i més fragmentades
Actualment, segons els sociòlegs, sis generacions conviuen
a la majoria de països occidentals, cadascuna amb les seves
particularitats, adquirides segons el context històric i la
seva relació amb la tecnolgia.

C

onjunt de les persones que viuen en una mateixa època, dins un mateix període de temps.
D’aquesta forma, en la seva tercera accepció,
descriu el Diccionari de l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC) el terme “generació”, exemplificant-ho amb el concepte: “La generació actual”. El quid de la qüestió, òbviament, consisteix en determinar què és “un mateix període
de temps”. En el darrer segle, les conflagracions bèl·liques mundials –i les d’Espanya, així
com els seus avatars històrics- feien una mica
més fàcil de determinar aquests “períodes de
temps”. Per fer-ho fàcil: semblava molt senzill
apuntar l’existència d’una “generació de la postguerra”,
nascuda en finalitzar la Guerra Civil Espanyola, la generació del Baby Boom o la de la Transició, aquella que va néixer just en concretar-se la represa democràtica a Espanya,
que serien mil·lennistes.
Després d’aquests esdeveniments que obrien i tancaven períodes, no sembla tan clar com objectivar què vol
dir “un mateix període de temps”, si bé la irrupció del món
digital –i l’arribada d’Internet- és evident que ha creat un
gran salt generacional, especialment entre els que en són
nadius (la generació Z) i els que no, malgrat dins aquesta
darrera categoria hi pot haver qui hi estigui plenament familiaritzat (això serien els “xenials”, una microgeneració)
i qui ho estigui francament poc (la part més alta dels mil·
lennistes, la generació X i la dels baby boom).
En tot cas, a falta del debat sobre fins a quin punt és
possible avui en dia establir períodes de temps que justifiquin l’etiqueta de generacions, un estudi dut a terme per
la consultora Coolhunting Group assegura que actualment són sis les generacions que conviuen entre nosaltres:

La generació Silenciosa o dels nens de la Postguerra.
Nascuts entre 1925 i 1944, també se’ls anomena la generació dels constructors, en la mesura que són els creadors
del món actual. Van viure les dues guerres mundials, més
la Guerra Civil Espanyola, amb les subsegüents postguerres. Han après de forma dura una sèrie de valors (o s’han
desencantat d’ells), com el treball en equip, així com el sacrifici per aconseguir els objectius. També són persones
molt austeres i treballadores que han estat educades en
la cultura de l’esforç i el sacrifici, perquè han conegut una
vida molt més dura. Malgrat la seva edat, han sabut adaptar-se als nous temps i són usuaris de tauletes i terminals
mòbils per a comunicar-se amb fills i néts, així com amb
amics, evitant així l’aïllament i la solitud.
La generació del ‘Baby Boom’. Nascuts entre 1945 i
1964, han viscut grans canvis en les seves vides, així que
han aconseguit una bona adaptació a les noves tecnologies, tot i ser no ser nadius digitals. Tenen un enorme potencial consumidor, ja que es considera que dominen el
mercat amb un poder adquisitiu xifrat en uns 2.300 milions de dòlars. Van ser els protagonistes de l’èxode del
camp a la ciutat, els primers a gaudir de les vacances a la
costa i els primers a comprar-se un cotxe. A diferència
dels seus pares van gaudir d’un món en pau. Se senten
més joves del que realment són, així que el seu lema és
“els 70 són els nous 50 i els 50 els nous 30”. La seva xarxa
social preferida és Facebook, tot i que comença a popularitzar-se l’ús d’Instagram.
La generació X. Nascuts entre 1965 i 1979, són la joventut dels 80, la generació que va veure l’arribada del cedé, el
walkman i l’ordinador personal, així com el fi dels cassets
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i videocassets. Una generació que està a cavall entre els
baby boomers i els mil·lennistes, i que, per tant, comparteixen característiques amb uns i amb altres. A Espanya
també es coneix com la generació EGB. Van viure l’esplendor del consumisme i l’obsessió pel triomf a qualsevol
preu. Van veure arribar Internet, però també la bombolla
de les punt com. I van créixer jugant més temps a l’aire lliure, així que una part d’ells es resisteix a fer servir aquestes
tecnologies. Són grans usuaris de xarxes socials, de Facebook a Instagram paassant per Twitter i Pinterest.
La generació Y o generació del Mil·lenni. Segurament
la generació més coneguda i criticada. Nascuts entre 1980
i 2000, van créixer amb el canvi de segle. No entenen el
món online i l’offline com dos universos separats, sinó
que els perceben com una mateixa realitat. Són la generació selfie, que valora més les experiències que els objectes, viuen el moment sense la il·lusió que poden controlar
el futur, se senten únics. Els agrada ser els primers a descobrir i compartir en xarxes socials ja siguin productes,
espais o conceptes nous. Són grans usuaris d’Instagram
–Facebook queda enrere- però especialment de Twitter:
consideren que si alguna cosa no es pot expressar en 140
caràcters o menys, no és important dir-ho. És la primera
generació que pot considerar-se global i la seva entrada
al mercat laboral va estar marcada per la crisi econòmica.
Aquesta generació ha estat qualificada de mandrosa, individualista, aburgesada, frustrada... però també són els
joves que van impulsar la vida sana, l’alimentació saludable o l’ecologisme.
La generació Z. Nascuts del 2001 al 2010, se’ls anomena “la generació d’Internet”. Són nadius digitals i aprofiten aquest avantatge per buscar noves sortides professionals en un mercat laboral cada vegada més canviant.
Veuen el mòbil i les tauletes com a objectes naturals, no
com una novetat. Són totalment multitasca i multipantalla, amb una alta capacitat de creativitat i d’adaptació. És
la generació més oberta i multicultural i els agrada descobrir la informació per ells mateixos i això els fa desconfiar
del sistema educatiu tradicional i de l’autoritat. Són molt
més crítics que els seus predecessors i aquesta actitud els
permet avançar i no quedar-se ancorats. Busquen sempre la immediatesa, són inconformistes i tenen fama de
ser individualistes i egocèntrics. Twitter, Snapchat, Youtube i Instagram són les seves xarxes socials preferides.
La generació Alpha o ‘Touch’. Ja havíem arribat a la darrera lletra de l’abecedari (X, Y, Z....) de manera que els experts van decidir començar de nou i per això se’ls va anomenat Alpha, “a” en grec. Nascuts a partir del 2011, són la
nova generació totalment digital, els nadius digitals per
excel·lència. Han crescut de tal manera amb la tecnologia

que no són capaços d’imaginar com era el món abans
d’això. I per tant, donat el gran salt de mentalitat, alguns
apunten que no hi ha manera d’imaginar com evolucionaran, ja que la nostra perspectiva actual és radicalment
diferent.
I d’aquesta manera arribem al dia d’avui, on amb tota probabilitat –ara ja es veu segur– assistirem a la conceptualització d’una nova generació, la nascuda al 2020,
la “generació coronavirus”, que recuperarà valors com el
de la comunitat però sense alhora perdre pistonada amb
la vessant digital de la societat. Això, però, no ho sabrem
fins d’aquí a uns anys, quan puguem certificar fins a quin
punt ha canviat la nostra forma de viure arran d’aquest
fenomen, per molt que alguns publicistes segur que ja es
freguen les mans poden generar una nova etiqueta ideal
per les conceptualitzacions de màrqueting.
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“D’una
generació a una
altra no canvien
els valors,
sinó la forma
d’expressar-los”
Un dels principals experts en joventut de casa
nostra reconeix que els sociòlegs tenen la mania
de catalogar en excés, però també que és evident
que el context modifica els valors i ara el món
canvia de forma accelerada.

Maria Coll / Fotografies: carlos gurpegui
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E

l psicòleg i educador Jume Funes ha dedicat bona part de la
seva vida professional al món
dels adolescents i dels joves i a
les seves dificultats socials. Ha
analitzat joves que han format
part de diverses generacions,
per això conversem amb ell, per
saber si realment les darreres,
les anomenades X, Y o generació del Mil·lenni, Z i Alpha, són
tan diferents a les anteriors i per
quines raons.

Els darrers anys es parla de la genera·
ció X, de la generació Y –també conegu·
da com a generació dels mil·lennistes–,
de la generació Z.... realment hi ha dife·
rències significatives entre aquestes ge·
neracions o només són etiquetes?
Jo, que provinc de la sociologia de la joventut i que durant molts anys vaig col·
laborar amb els estudis sobre la joventut
que aleshores es feien a Catalunya, haig
de dir que, encara que el món canvia acceleradament i l’estil de vida dels joves canvia amb ell, probablement tenim una petita obsessió sociològica per crear grups
d’adolescents, per catalogar i per diferenciar. Per exemple, durant quatre dècades
llargues vam estar parlant de bandes i després, de cop i volta, es van convertir en tribus. Ara bé, també és cert que algunes coses tenen influència en els valors del joves.
Per exemple, si ens referim a la generació
Y o del Mil·lenni, és evident que, fins i tot
independentment de la capacitat econòmica de cada jove, en aquesta generació el
consum hi té una gran influència. Abans,
el treball definia la forma de vida dels joves i avui ho fa el mercat, els influencers i
els youtubers. Personalment, jo no parlaria de generacions, sinó d’estils de vida associats a una edat i a un moment històric
durant el qual apareixen comportaments
o formes noves de viure la vida, formes que
també són molt diverses i desiguals.
Abans les generacions eren més llar·
gues. Les generació “dels nens de la
postguerra” o del Baby Boom van durar
dècades. Les darreres, en canvi, duren
just una dècada. Això vol dir que els can·
vis de valors són avui més accelerats?

Les generacions no canvien de forma més
accelerada, el que canvia de forma més accelerada és el món. No podem tenir la mateixa visió del món si escoltem música amb
un radiocasset que si ho fem a través de
l’Spotify. El canvi de composició de les coses que avui ens poden agradar és diària.
Vivim en un món extraordinàriament canviant, en el qual les influències tenen molt
més poder. Quan parlàvem de tribus i de
bandes, com per exemple els punks, les influències venien dels Estats Units o d’Europa. Ara, en canvi, les influències són una
suma de missatges online, la qual cosa ens
provoca una mobilitat molt accelerada en
les maneres de ser jove i de veure la vida.
En aquest moment, la preocupació més
important no és el fet que es produeixin
canvis de forma accelerada, sinó què queda realment de cada canvi.
Quan es van produir les revoltes als car·
rers de Catalunya després de la sentèn·
cia del Procés, alguns pares deien: “com·
parteixo els valors defensats pel meu
fill o filla, però no la manera d’expres·
sar-los”. Són diferents els valors dels jo·
ves actuals respecte els seus pares o no·
més la forma d’expressar-los?
Jo sempre he defensat que canvia la forma d’expressar-los. D’una generació a una
altre es pot posar èmfasi més en un valor
que un altre, pot aparèixer un subvalor o
una part d’un valor que abans no existia,
etc. Però, en general, allò que canvia al
llarg del temps és la forma d’expressar-los,
no els valors. Ara bé, dit això, si ens fixem
concretament en les contestacions per la
sentència dels Procés, els adults tornen a
caure en falsedats. No és cert que els joves
comparteixin els valors dels seus pares.
I doncs?
En realitat, ens trobem davant d’una colla
d’adults que en el seu moment no van lluitar contra res i ara, de cop i volta, es troben
davant una mena de revolució pendent
que, com que no s’atreveixen a fer ells mateixos, la canalitzen a través dels seus fills,
però òbviament es veuen obligats a oposar-se a la destrucció. Hi ha molta hipocresia en algunes d’aquestes afirmacions.
Personalment, d’aquells dies, la frase que
més em va impactar, van ser les pancartes

alçades pels avis: “No toqueu els nostres
joves”. Eren adults que mai havien mogut
un dit pels joves quan aquests havien patit
segregació, dificultats, conflictes, tensió...
però ara els consideraven “seus”. La gran
novetat d’aquelles revolucions només va
ser que foren revolucions de selfie. Els joves, en tot moment, van voler demostrar
que hi eren presents i que hi eren online.
Si el món ha canviat de forma tan acce·
lerada, hem de concloure que els valors
dels joves d’avui estan més allunyats
dels valors dels seus pares que els valors
d’aquests respecte els seus ascendents?
Tot dependrà de l’adaptació al món canviant que hagin fet els adults. És evident que
sempre hi haurà una tensió generacional
entre un món vist pels joves i un món vist
pels adults, a causa de les seves contraccions i vivències. Generalment els gran tendeixen a pensar que els joves posaran potes enlaire el món que ells han construït.
Per la seva banda, els joves creuen que els
adults no canviaran res perquè són uns hipòcrites i perquè s’ajusten a un món inacceptable. Aquest enfrontament sempre
ha existit. Ara bé, per part dels adults hi ha
diferents maneres de comprendre el món
dels joves: hi ha la rigidesa mental –gent
que no vol canviar–, per exemple, mestres
que no deixen entrar el mòbil a l’aula i hi ha
la flexibilitat –persones que fan esforços
per comprendre el món dels joves, sabent
que ells ja han traspassat aquesta fase–...
En aquest moment actual quina és la ac·
titud més idònia?
Actualment, els joves ja no poden traspassar als seus pares la prefiguració del
món, perquè aquest és absolutament canviant i ni ells mateixos saben com serà. I,
en aquest escenari, els adults només podem aportar determinades seguretats
vitals que ajudin a construir aquest món
diferent i incert. La fase actual ha de respondre a la pregunta: com acompanyar els
joves perquè continuïn tenint el desig de
pensar en un món diferent? Perquè, passi el que passi, ho hauran de fer ells i elles
amb la nostra companyia.
Per tant, si les relacions intergenera·
cionals normalment ja són difícils ara
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encara ho són més...
Els joves no han acceptat mai que ningú els
doni lliçons, però, a més a més, ara, les noves generacions tenen més eines –que no
vol dir tenir exactament més continguts–,
per reinventar el món. Un exemple: mentre els adults pensem formes per reduir
les emissions de gasos contaminants, els
joves pensen en un món sense cotxes. Els
joves ja pensen en un món diferent!
Un element definitori d’aquestes gene·
racions és la seva vinculació nativa o no
amb les noves tecnologies i les xarxes
socials. Aquest fet tant determina la
manera de fer i els valors d’un jove?
Sí, absolutament. Els adults encara considerem les xarxes socials tecnologies, enteses segons el terme més simplista de la
paraula –un instrument que s’introdueix
a la nostra vida i ens facilita o ens complica l’existència–, però això ja no és així. En
aquest moment ja vivim en un paradigma
diferent –per cert, expressió que s’ha posat molt de moda i que ningú acaba de matisar mai!–. Les claus interpretatives del
que està passant avui haurien de ser completament diferents. Poso un exemple. En
aquest moment pares i pedagogs ens preguntem quantes hores han d’estar connectats a l’ordinador els nens i les nenes, però
potser la pregunta hauria de ser una altra: Què vol dir navegar? En un món en què
existeixen bombolles informatives que
ens ofereixen informació personalitzada
segons les metadades que hem anat generant, és evident que els valors d’un subjecte estaran associats a saber moure’s per
aquest món.
Per exemple?
Els valors de crear, de comunicar o d’expressar idees en aquest món adquireixen
un altre sentit. Què vol dir tenir una identitat associada a un país o a una nació en un
món on les identitats es construeixen davant d’una pantalla que et diu com ets i en
la qual els altres cliquen “m’agrada” o “no
m’agrada”? I les relacions? Durant aquests
dies de confinament per la pandèmia de
coronavirus, molts pares que odiaven les
pantalles han exclamat: “Sort de les xarxes!”. Fins ara aquests adults defensaven
que només les relacions presencials eren

“Les generacions
no canvien de forma
més ràpida, allò
que realment
canvia de forma
més accelerada és
el món. No podem
tenir la mateixa
visió del món si
escoltem música
amb un radiocasset
que si ho fem a
través de Spotify”

relacions, en canvi els adolescents, només
veient la cara de l’altre, ja hi sabien estar
en comunió virtual. Les xarxes ens fan repensar què vol dir ser persona i què és ser
bona persona, què vol dir conviure, què vol
dir construir una societat diferent i un futur, etc. Els canvis són enormes!
Fills digitals amb pares analògics. Dues
formes oposades de veure el món...
Una evidència d’aquesta realitat confrontada ha estat tota la polèmica del ‘pin parental’. Pares, heu pensat com el vostre fill
aprèn sexualitat? Molts pares es queixen
perquè l’escola ensenya educació sentimental-afectiva als alumnes, però després
no saben quantes hores de vídeo porno
veu el seu fill. Els adults, quan entra en crisi un món com l’actual, tendim a construir
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falsos virals. Pares, fins i tot requisant-los
el mòbil, penseu realment que podreu
protegir els fills de totes les influències
del món actual? Impossible! Els adults, seguint lògiques analògiques, pensem que
encara podem posar fronteres, però en un
món digital, en el qual no hi ha ni temps ni
espai, la promiscuïtat de la vida i de les influències és absoluta. I en aquest nou món
–perquè l’altre ja no tornarà– hem de plantegem-nos seriosament què vol dir educar.
Els joves d’avui se’ls ha tipificat com a
generació Z. Quins elements definirien
aquesta generació?
Independentment de la lletra amb la qual
hagin batejat aquesta generació, una característica dels joves actuals és la desigualtat. La desigualtat en un món com el
nostre és brutal i sempre és present. Mentre un jove pot usar un mòbil reciclat comprat en un paquistanès, un altre, al seu
costat, pot tenir un iPhone 10. I aquesta és
la realitat de qualsevol adolescent! Igual
que aquests dies uns adolescents passen

“La generació Z
es caracteritza
per la desigualtat,
està construïda i
marcada pel mercat
i per les influències
externes. A aquesta
generació se’ls hi pot
vendre amb facilitat:
dogmes, banderes i
simplificacions
de la vida”

el confinament en un pis rellogat de quaranta metres quadrats i uns altres en una
casa amb jardí. Ara bé, sense oblidar les
profundes desigualtats, la generació Z és
una generació de mercat, els membres de
la qual consumeixen per a poder ser. Estem davant d’una generació construïda i
marcada pel mercat.
Quina caracteritza més defineix la ge·
neració Z?
També, com ja he esmentat, és una generació molt marcada per influències externes: influencers i youtubers. Persones que
sovint representen la part contrària de la
vida dels adolescents (feina i estudis) però que igualment incideixen en el seu dia
a dia. També són generacions molts membres de la qual estan a favor de la convivència diversa mentre que altres mostren
alts nivells de confrontació (rics contra pobres, blancs contra negres...). Finalment,
malgrat tenir un enorme accés a la informació i una capacitat superior d’entendre
el món, generalment se’ls pot vendre amb
facilitat dogmes, banderes, simplificacions de la vida, etc. En aquests sentit és una
generació fàcilment manipulable.

generació és ecologista per raons egoistes –no els importa que s’espatlli el món, el
que no volen és que s’espatlli el seu món–. De
fet, no es qüestiona quina societat produeix aquest tipus de contaminació ni aposta
per una societat alternativa. En segon lloc,
la generació Z no és una generació revolucionària en el sentit clàssic de la paraula,
és una generació que està fins al capdamunt dels adults. No volen construir un
món alternatiu diferent, sinó deslliurar-se
d’una societat adulta insuportable. En
aquest sentit podríem dir que estem davant d’una contestació molt més adolescent que en altres moments. Això explica
perquè els protagonistes de les manifestacions dels divendres contra el canvi climàtics són nois i noies de quinze i setze anys.

Curiós i contradictori.
També és una generació que se sent molt
esclava d’unes generacions anteriors que
han estat massa gerontrocràtiques. És a
dir, pensen que formen part d’una societat
envellida en la qual els joves no hi pinten
gaire. Aquesta és, però, una característica
comuna de les darrers dues o terceres generacions, degut a l’augment de l’envelliment poblacional. Hi ha un tap que no permet que les generacions es rejoveneixin. I
això cal sumar-li els problemes d’emancipació. Alguns d’aquests elements potser
no són nous, però ara s’han aguditzat.

Quan cataloguem aquestes generacions
ho fem quan són joves, però aquesta vi·
sió particular de veure el món la man·
tindran fins a l’edat adulta?
Aquest és un repte etern: quan tarda un jove a esdevenir conservador? Dit d’una altra manera: quants joves d’una generació
mantindran una certa dosi de contestació
vital com a estructura de la seva forma de
pensar o d’entendre el món malgrat fer-se
grans? Aquesta pregunta s’ha anat reproduint periòdicament les darreres quatre
o cinc dècades. Per una banda, sempre hi
ha una certa maduració. Tots tenim uns
valors associats a la joventut que acabem
traint a mesura que ens fem adults. El gran
problema actual penso que té a veure amb
el mercat: moltes marques han adquirit
una imatge adolescent per apropiar-se de
la contestació i així diluir-la. Converteixen
la revolució amb un fenomen estètic amb
la idea de què si el jove en aquesta etapa de
la vida és un bon consumidor quan sigui
adult també ho serà.

Alguns estudiosos afirmen que la gene·
ració Z és especialment compromesa,
per exemple en temes mediambientals,
però en canvi també s’explica que és fi·
lla de la societat líquida. Això no és una
contradicció?
Les dues coses són certes, però amb matisos. En primer lloc, la generació Z és una
generació compromesa amb el mediambient, però una part significativa d’aquesta

Fa uns anys es parlava molt de la gene·
ració “ni-ni”. Ha desaparegut aquesta
generació?
Abans que res he de dir que aquesta expressió, personalment, l’he odiat sempre. El jove “ni-ni” era aquell que un cop
finalitzada l’educació obligatòria, als catorze anys, suposadament ni estudiava
ni treballava. La pregunta és: La gent que
abandona de forma precoç els estudis què

representa que fa avui? Perquè hi ha molts
joves que no acaben l’escola i no troben un
lloc en el qual situar-se en el món. Depèn
dels barris, però estaríem parlant d’entre
un quinze i un quaranta per cent dels joves. Un percentatge que es repeteix a totes les generacions, perquè, independentment de l’edat en què un jove acabi els
estudis, al final sempre s’ha d’enfrontar a
la mateixa pregunta: I ara què? I si tenim
en compte que ara els joves viuen en una
societat líquida, però necessiten seguretats obsessives, els joves ensorrats i encallats encara són més difícils de repescar.
Són joves que han renunciat a pensar i que
estan literalment farts d’aquesta història.
Per tant, no hem de parlar d’una generació “ni-ni” sinó d’un percentatge important de joves “perduts” a cada generació.

una vida
dedicada
als joves
Jaume Funes és psicòleg, educador
i periodista. Ha treballat a l’escola i
en diverses administracions –entre
el 2004 i el 2007 va ser adjunt del
Síndic de Greuges per a la Defensa
dels Drets dels Infants, així com
Secretari de Famílies–, en l’atenció
educativa i terapèutica, en la
supervisió i en l’acompanyament
d’equips. S’ha especialitzat en el
món dels adolescents i les seves
dificultats socials. Ha estat professor i investigador en diverses
universitats. Ha publicat desenes de

llibres sobre aquesta temàtica, els
darrers són: Estima’m quan menys
m’ho mereixi... perquè és quan més
ho necessito (Columna, 2019), Fer de
mestre quan ningú no sap per a què
serveix (Eumo Editorial, 2019),
Educar adolescents... sense perdre
la calma (Eumo Editorial, 2016), Cal
fer deures? Mares i pares que
ajuden a aprendre (Eumo Editorial,
2014) i Álex no entiende el mundo
(Montena, 2014). També és col·
laborador habitual de diversos
mitjans de comunicació.
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iñaki ortega

“En el fons tots
som una mica
mil·lennistes”
El director de programes de la Deusto Business School,
coautor del llibre Generación Z (Plataforma), ens analitza
aquest grup d’edat i la seva influència en la resta.

laura cera
Vostè assegura que la generació Z, els set
milions de joves que en aquest moment
tenen entre 14 i 23 anys, es troben en un
dilema. Quin és i per què ho afirma?
El dilema, per aquells que van néixer amb
Internet a casa, que són l’anomenada generació Z, és, per una banda, que ho tenen
tot al seu favor perquè són nadius digitals
–per tant poden accedir a noves professions, disposen de tecnologia per fer amics,
comprar, aprendre...– però, per altra banda, el món encara no ha canviat i, per tant,
han d’escollir entre aplicar la tecnologia a la
seva vida o seguir vivint en un món analògic.
Dit d’una altra manera, aquest joves han de
decidir entre formar part del vell món (estalviar per comprar-se una casa, per comprar-se un cotxe...) o entrar en el nou món.
Vol dir que ara aquests joves tenen un
peu a cada banda?
Sí, i tenir un peu a cada banda, en qualsevol situació, sempre és complicat. Ells volen
gaudir de totes els avantatges de la digitalització però el món encara no és tan digital com ells voldrien. Per exemple encara
els exigeixen estudiar presencialment, fer
gestions presencials... moltes coses digitals

encara no han arribat a les nostres vides
com hauria de ser i aquesta lentitud, a la generació Z, l’exaspera.
La generació Z és nativa digital. Quins al·
tres elements la caracteritzen?
Com a conseqüència de la digitalització, la
generació Z busca la immediatesa. També
és una generació impacient. Els seus membres volen les coses ja. Volen comunicar-se
immediatament amb els seus amics, tenir
un accés ràpid a tot el coneixement, comprar en qualsevol moment del dia i de l’any...
Aquesta immediatesa la volen aplicar a totes les facetes de la seva vida. A més, aquesta impaciència és complementa amb un altre fet, com que aquests joves tenen tot el
coneixement a l’abast de la mà, ningú els
pot donar lliçons i això els fa irreverents i
contestataris. I aquesta irreverència fa que
sovint s’enfrontin a les seves famílies, professors, caps... I, finalment, també tenen
una clara obsessió per innovar, per canviar
i per fer les coses d’una forma diferent, perquè aquest és el camí per trencar amb el vell
món analògic. És a dir, les característiques
principals de la generació Z són la irreverència, la immediatesa i la innovació.
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De fet, aquesta generació Z és filla de la
societat líquida de la qual parlava Bau·
man. Això com els afecta?
Les certeses de les generacions anteriors
han desaparegut. Bauman afirmava que en
el món líquid ja no hi ha certeses. Pensàvem
que durant tota la vida treballaríem en una
mateixa feina, però de cop hi volta ja no és
així. Pensàvem que tota la vida viuríem en
un mateixa residència i, tampoc ja no és així. Pensàvem que ens casaríem i tindríem
fills i ara ni ens casem i ni en volem tenir... I
així en molts àmbits de la vida. Ara tot és líquid. La generació Z neix amb la incertesa
de no saber quin serà el seu futur. Això és
dolent, però també bo. La liquiditat és dolenta per aquells que sempre hem viscut en
un món que mai canviava, però pels membres de la d’aquesta generació és bona perquè ells estan acostumats a gestionar la incertesa i els riscos que aquesta comporta.
Ells estan més ben preparats per afrontar
el món líquid que nosaltres.
Quina diferència hi hauria entre la gene·
ració Z o la generació del Mil·lenni?
Els mil·lennistes neixen en un món analògic i descobreixen internet i les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació quan
ja són grans. Els membres de la generació

“Els trets bàsics
de la generació
Z, degut a la
digitalització, són
la irreverència,
la immediatesa,
la incertesa i la
innovació”

Z neixen a partir del 1996, per tant actualment tenen menys de 24 anys; en canvi els
mil·lennistes es fan grans amb els nou segle
–celebren divuit anys l’any 2000, per tant,
ara ja superen la trentena–. En conclusió,
els mil·lennistes han gaudit de la tecnologia
tard i això els ha fet viure certa frustració.
Per què és qualifica els mil·lennistes de
“generació frustrada”?
Perquè els seus membres pensaven que
viurien els avantatges d’un món en creixement, però de cop i molta va arribar una crisi; pensaven que la digitalització els permetria gaudir dels millors llocs de treball, però
la crisi els va impedir prosperar, etc. Han
estat víctimes de diverses frustracions, i,
per això, en general, són una generació molt
crítica i que trasllada aquesta frustració a
la seva forma de ser, de consumir i d’actuar.
En un moment donat es va parlar molt
dels mil·lennistes. Es va fer un abús del
terme?
Sí, sens dubte. Ara bé, no va ser un abús
preocupant. Mil·lennista és un concepte
que ha triomfat. Encara que els experts ens
escarrassem en explicar el concepte, si tu
preguntes a qualsevol ciutadà: “Què és un
mil·lennista?”. Tothom et contestarà: “Un
jove digital”. Per a la majoria dels ciutadans
qualsevol jove que domini les xarxes socials
és un mil·lennista. La majoria no distingeix
entre un mil·lennista i un membre de la generació Z, però coneix la paraula.
Fins a quin punt aquestes dues generaci·
ons han contagiat la seva forma de ser a
les altres generacions?
Aquesta pregunta és interessant perquè en
el fons tots som una mica mil·lennistes. Independentment de l’edat que tinguem, tots
som una mica impacients i avui més impacients que abans; també tots som irreverents
i ens agrada portar la contrària... De fet, cada vegada canviem més sovint d’opinió, de
vot, de partit polític... També tots som una
mica innovadors, perquè ens agrada canviar; i tots naveguem en la incertesa.
Així doncs parlaríem de quatre parau·
les encapçalades per una i: irreverèn·
cia, immediatesa, incertesa i innovació o
inclusió...

economista,
professor i
polític
Iñaki Ortega és llicenciat en
Ciències Econòmiques i
Empresarials i doctor en Economia.
Ha estat professor de la Universitat
Rey Juan Carlos, de la Universitat
Francisco de Vitoria, de la
Universitat Complutense de Madrid
(UCM), de la Universitat Politècnica
de Madrid (UPM) i de l’Escola
Superior de Negocis i Tecnologia
(ESDEN). Ha estat diputat al
Parlament basc, director-gerent de
Madrid Emprende i actualment és
director de Programes a Deusto
Business School. És articulista
habitual en els mitjans de comunicació i ha publicat diversos llibres,
entre els quals Generación Z
(Plataforma Editorial), escrit
conjuntament amb Núria Vilanova.

Sí. Podríem parlar d’innovació, però, certament, també d’inclusió. Aquestes generacions noves que ara entren als llocs de treball també tenen una vocació social molt
més forta que la resta de generacions. Per
les generacions anteriors les qüestions socials anaven després de les qüestions econòmiques. Només quan una empresa tenia
beneficis els podia destinar a fins socials.
Pels membres de la generació Z són tan importants les finalitats econòmiques com els
socials, per això és molt inclusiva.
Abans deia que la principal característi·
ca de la generació Z és el fet que són na·
dius digitals. La digitalització realment
té tanta influència en la construcció dels
valors d’un col·lectiu?
És veritat que una generació sempre ha
pensat diferent que l’anterior i que els fills
sempre han pensat diferent que els seus
pares i que els seus avis, però mai fins ara no
hi havia hagut una diferència ni un xoc tan
important entre generacions, perquè mai
fins ara els nens i les nenes no s’havien educat i socialitzat a través d’Internet. I això fa
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que els infants avui es comportin d’una forma diferent. Per exemple, ja no han de preguntar res als adults perquè tot els ho resol
Internet. Els pares i els professors han deixat de tenir el monopoli del coneixement.
El principi de càtedra, des del punt de vista
de respecte als pares o al mestre, s’ha perdut. A més, abans els nens i les nenes es sociabilitzaven al pati, al carrer, a les festes...
en canvi ara ho fan a internet, la qual cosa
provoca que tinguin accés a coses que altres generacions a edats tan joves mai havien tingut. El percentatge de nens de set o

“No dic que siguin
millors o pitjors,
però és evident que
l’escala de valors
entre els meus fills
i jo ha canviat més
que entre jo i els
meus pares”

vuit anys que veuen pornografia a Internet
és esgarrifosa!

Canvia l’escala de valors, però també la
forma d’expressar-los...
Sens dubte. La forma d’expressar-los té a
veure amb la irreverència que comentàvem
abans. Ara no hi ha filtre. Amb la tecnologia podem dir el que sigui, a qui sigui i a on
sigui. S’ha perdut el respecte. Reptar l’establishment i actuar no és dolent, sempre i
quan això serveixi per a millorar.

Avui sembla que les generacions cada ve·
gada són més curtes. Realment hi ha un
canvi de valors o això de les generacions
Y,X,Z... només són etiquetes?
Cal diferenciar entre generació i etiqueta.
El concepte generació ha anat mutant al
llarg de la història. Fa una dos-cents anys
la generació era la distància d’edat entre
un pare i un fill, per tant, eren uns quinze o
vint anys. Però a mesura que va passant el
temps aquesta distància va anar creixent.
Per això des de fa uns anys es va introduir el
concepte de “circumstàncies històriques”.
És a dir, ets membre d’una generació si neixes en unes circumstàncies històriques que
et fan educar-te i socialitzar-te d’una manera diferent. Dit això, la generació Z existeix perquè la “circumstància històrica”
d’aquesta generació són internet. En canvi,
pels nostres avis o pares la seva “circumstància històrica” va ser la postguerra.

Hi ha valors intergeneracionals?
Hi ha valors de la generació Z que s’estan
generalitzant. Per exemple, els missatges mediambientals. Pensem amb la Greta Thunberg , una nena de tretze anys que
dona lliçons a tot el món. Pensem també
amb el valor de la vida sana. Hi ha molts
valors de les noves generacions que s’estan capil·laritzant-se cap amunt. Això no
vol dir, però, que a la generació Z no hi hagi
contravalors com per exemple reaccionar
de forma violenta contra decisions que no
t’agraden.

I es pot fer alguna previsió respecte la
generació Alpha, els nens i nenes nas·
cuts a partir del 2010?
A l’acadèmia no hi ha consens respecte la
generació Alpha. Es parla de la generació
Alpha, però també de la generació Touch
(tocar en anglès) –perquè ara la majoria de
pantalles són tàctils–. Tampoc tenim clar
que la generació Z hagi acabat realment a
l’any 2010. És massa aviat per parlar d’una
nova generació i, per tant, és molt difícil dir
si els infants d’avui són realment gaire diferents dels nens i nenes de fa dotze anys.

Això vol dir que els valors han canviat
més ràpid en les darreres generacions?
No dic que siguin millors o pitjors, però
és evident que l’escala de valors entre els
meus fills i jo ha canviat més que entre jo i
els meus pares i que entre els meus pares i
els meus besavis. L’escala de valors ha canviat brutalment! I ha canviat perquè ha canviat la forma com hem estat educats.
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Alba Lorente
L’HERÈNCIA TRANSGENERACIONAL
Llicenciada en Psicologia i màster en autolideratge i conducció de grups

P

rimer de tot us proposo que respongueu les següents preguntes:
1. Escull l’objecte, el valor, la preocupació i la
persona més important per a tu.
2. Què creus que hauran escollit els infants, els
joves i els adults?
Bé, segur que no ens ve de nou saber que les
persones tenim prejudicis, positius o pejoratius,
ja sigui vers les persones conegudes com les desconegudes. El prejudici és inherent a la condició humana.
Si més no, ens ajuda a diferenciar-nos i anar construint la
nostra identitat. Quan algú ens senyala algun tret positiu
nostre és més fàcil d’acceptar que no pas algun element
no tant agradable. A vegades, en el meu cas, se’m fa difícil adonar-me’n dels prejudicis discriminatoris que pugui
tenir i/o actuar. Seria molt il·lús per part meva, i poc humil, pensar que sóc lliure de tota discriminació així com
de l’homofòbia, el masclisme, el racisme o l’edatisme.
En referència a l’edatisme, actualment treballo donant atenció i suport emocional a centres educatius,
portant grups d’infants, d’adolescents i d’adults. També he conduït grups de gent gran i grups intergeneracionals. És molt interessant treballar amb tanta diversitat
de persones perquè me n’adono com el grup esdevé un
espai de cura per a tots els seus membres. Un dels principis del grup és demanar que tothom s’avisi de qualsevol
sensació de falta de respecte, sobretot perquè quan els
membres entren en competició sovint tendim a generalitzar entre grups homogenis i rivalitzar entre grups heterogenis. Totes les classificacions i generalitzacions fan
que ens despersonalitzem.
Durant el procés grupal és preciós, i difícil a la vegada, veure com cobra vida l’intercanvi entre els membres.
En referència a l’edatisme, cada persona ha tingut una
història de vida influenciada per un context històric, sociocultural i econòmic determinat. Aquestes realitats
també són motiu de judici entre generacions; els babyboomers, la generació X, els mil·lennistes, la generació Z i
ara, possiblement, els alpha. Hi ha gelosia inergeneracional i per això, malgrat l’època que haguem nascut, sempre escoltem el discurs “això a la meva època no passava”
com un aspecte negatiu de la generació actual. Sí que és
cert que hem viscut en contextos diferents, amb els seus

pros i contres, però han estat i són processos necessaris i suficients per ser qui som a l’actualitat. Podem dir
que existeix una herència transgeneracional inevitable. I
dins d’aquesta herència és imprescindible trobar els elements en comú. A mesura que passen les sessions grupals els membres van detectant les similituds interpersonals i les categories es van difuminant. De fet, a major
heterogeneïtat dels participants major aprenentatge i
més fàcil és trobar aquests aspectes compartits.
Sabeu quin és el valor més important que tots necessitem, i que és el denominador comú, independentment
de la generació en la qual haguem nascut? El valor de sentir-nos estimats i d’estimar, de sentir l’acceptació. De saber que hi ha uns valors universals compartits, de trobar
el sentit i el valor de l’estima en el nostre dia a dia, no només envers nosaltres mateixos sinó també per a la nostra
comunitat.

Alba Lorente és llicenciada en Psicologia i
màster en autolideratge i conducció de grups
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Qüestions
essencials

ignasi llobera
Educació en
valors, educació
en virtuts

Els valors
Quina ha de ser la base
de l’educació en valors?
Potser seria millor parlar
de virtuts?

Ignasi Llobera és doctor en Filosofia
Albert Botta és professor de Filosofia i Ètica

Q

uan parlem de valors, tots ens entenem. I estem
d’acord amb què l’educació en valors és cabdal.
Al llibre El desconcert de l’educació (2000), el sociòleg Salvador Cardús afirma que, en general,
creiem que els valors són idees abstractes i conscients que orienten les nostres accions. Així, educar en valors consistiria en explicar algun valor en
abstracte per després posar-lo en pràctica. Per
exemple, primer aprendríem el concepte teòric de solidaritat i després actuaríem solidàriament. Ara bé, tal i com
el mateix Cardús reconeix, l’educació moral no funciona
així: “De l’afirmació d’uns determinats valors abstractes no se’n deriven unes maneres d’actuar concretes”.
En comptes d’això, l’educació moral parteix de l’experiència i de l’exemplaritat. Observem com actuen els altres
i ens observem actuar a nosaltres mateixos. Després, hi
reflexionem (tots sols o en diàleg amb d’altres) i n’extraiem aprenentatges, que posem en pràctica per tornar-los
a observar i per continuar reflexionant.
És veritat que tots ens entenem quan parlem de valors, però no és menys cert que en la filosofia acadèmica
l’ètica dels valors ha perdut pistonada: pocs reivindiquen
avui en dia l’axiologia de Max Scheler. Per contra, des de fa
dècades està ressorgint amb força l’anomenada ètica de
la virtut. I què és una virtut? Podríem definir-la provisionalment com un tret admirable del caràcter, com la valentia o la justícia. Les virtuts són hàbits que sí que aprenem
observant, actuant i reflexionant.
Quan parlem de valors, tots ens entenem. Però si parlar d’educació en valors ens fa pensar en una educació
massa teòrica, en què els conceptes abstractes guien les
nostres accions, llavors ha arribat l’hora de donar preeminència a la pràctica reflexionada i parlar d’educa“Quan parlem
ció en virtuts. Potser per
de valors, tots
tot això aquesta revista
ens entenem.
no es dedica a clarificar
Però parlar
els valors en abstracte,
sinó que ens acompad’educació en
nya en la reflexió sobre
valors ens fa
experiències concretes,
pensar en una
qui sap si amb l’esperaneducació massa
ça que això transformi la
teòrica”
nostra manera d’actuar.
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Albert Botta
Els valors i la
gestió de la
complexitat social

L

’ axiologia és la part de l’Ètica que tracta dels valors
i dels factors que fan que en tinguem uns o uns altres, de la jerarquia de valors de cada comunitat,
i com ens influencien en l’acció. Els valors van ser
part del debat intel·lectual dels dos primers terços
del segle passat, sense que s’arribés a cap consens
clar. No en va la Filosofia s’interessa més pels interrogants que no pas per les respostes.
Les ciències cognitives situen avui els valors en la
personalitat profunda de l’individu, més enllà de les creences; aquestes es poden alterar, però els valors molt difícilment ho fan. Tot infant interioritza en la socialització primera els valors, i els descompta com a “normals”,
perquè encara no té capacitat crítica. Canviar els valors
és formatar i resocialitzar l’individu, pensi’s en qui trastoca els seus referents radicalment (posem per cas, a
l’entrar o sortir d’una secta).
Els valors tenen polaritat, en un extrem hi ha el valor positiu i en l’altre el contravalor o antivalor, com ara
en els binomis solidaritat i egoisme, masclisme i igualtat
de gènere, justícia i injustícia o dogmatisme i disposició
oberta. Per a George Moore els valors porten a una intuïció primària i radical, irreductible a l’anàlisi. Ho explica
amb l’exemple d’allò que és “groc”. La grogor es pot estudiar des de les longituds d’ona, la reacció dels òrgans
visuals o les connotacions associades (atenció, perill,
prudència). Però tot plegat ni esgota o explica el què últim del “groc”.
Què fa que unes mones en situació experimental es
revoltin si, havent fet el mateix que les seves companyes, no reben el seu premi? La injustícia i la falta d’equitat són al límit una intuïció? Pluralitat de valors, societats democràtiques i
plurals, i uns tots que no
“Els valors es
són la suma de les parts
troben en la
(com ensenya l’Ecolopersonalitat de
gia). D’aquí que Daniel
l’individu. Les
Innerarity encari la gestió de la complexitat socreences es
cial i del govern de les
poden alterar,
democràcies actuals deels valors és
fugint els plantejaments
difícil que ho
simplificadors del segle
facin”
passat.
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Jakob Amman,
el fundador dels amish
Aquest líder anabaptista suís va decidir seguir una línia més dura que els
seus germans i va proposar una renúncia absoluta del món basada en la
humilitat, la comunitat i la importància d’actuar correctament.

Redacció

U

s heu preguntat mai d’on prové el
nom amish? Sí, els protestants anabaptistes, ubicats especialment a
Estats Units i Canadà, als quals es
reconeix per seguir un estil de vida
senzilla, portar una vestimenta modesta i tradicional i promoure una
resistència a adoptar comoditats
i tecnologies modernes com l’electricitat.
La principal teoria és que el nom amish
prové del cognom del seu fundador: Jakob
Amman, líder anabaptista suís que va decidir adoptar una línia més dura respecte les
pràctiques religioses dels seus germans de
comunitat. Però qui era aquest noi?
Segons s’ha pogut documentar, Jakob
Ammann va néixer el 12 de febrer de 1644 a
Erlenbach im Simmental, comunitat ubicada al cantó de Berna, a Suïssa. Era el tercer
de sis germans. Formava part d’una família
senzilla i va rebre una educació molt bàsica, ja que en diversos papers només signa
amb les seves inicials. Es va casar i va tenir
dos fills. Se sap que es va convertir a l’anabaptisme entre els anys 1671 i 1680 i el 1693
va ser ordenat ministeri.
Va ser pels volts d’aquesta data, que
fortament influenciat pels mennonites holandesos, va demanar a la comunitat recuperar tradicions oblidades i una major
disciplina religiosa. Jakob va aconseguir
transmetre les seves conviccions als que
l’envoltaven, però va topar amb Hans Reist i Benoît Schneider, altres caps del moviment anabaptista suís.
Finalment, els deixebles del nou líder
es van separar de la comunitat anabaptista suïssa i van fundar un nou moviment que

d’alsàcia
a amèrica

va prendre el nom d’”amish”, derivat del sobrenom familiar de Jakob Amman. Així el
moviment anabaptista es dividia en dos: el
més modern i integrat pels mennonites i el
més conservador, els amish.
Un moviment que no accepta el baptisme dels nens, és pacifista, defensa una església lliure de les lleis humanes i de l’Estat, promou una vida dedicada a l’oració i a
la senzillesa i que evita qualsevol “temptació del món”. Una existència el motor de la
qual ha de ser el culte dominical, la família,
l’amor a la Paraula de Déu, la vida i el treball
comunitari.
Poc abans de formalitzar la ruptura
Jakob va traslladar-se a viure a Alsàcia, on
el 1696 va signar un document contra l’obligació que anabaptistes anessin armats i
l’obligació de participar en assumptes públics. Allà hi va viure fins l’any 1712, quan
Lluís XIV va ordenar l’expulsió de tots els
anabaptistes de França. La data i el lloc de
la seva mort encara es desconeixen.

Després de l’expulsió d’Alsàcia, els ‘amish’ van traslladar-se als Països Baixos i d’allà
van anar a Amèrica del Nord,
on van poder viure, fora de
l’abast i de la ingerència d’un
estat centralitzador i autoritari, segons la rigorosa disciplina imposada per Jakob
Amann. En el nou continent,
gràcies a aquesta llibertat, les
comunitats amish van
prosperar i es van expandir,
totes elles regulades pel seu
propi consell, fins a arribar als
300.000 membres, segons
dades del 2015.
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Vinoba, l’hereu
natural de Gandhi
Un cop aconseguida la
independència de l’Índia,
el principal deixeble de
Gandhi, va apostar per
un gran projecte
d’emancipació agrària.

Xavier Garí de barbarà

Xavier Garí de Barbarà és doctor en
Història i professor de la UIC

D

e nom complet Vinoba Brave, va
néixer a Gagode, India, el 1895, i
va morir a Wardha, el 1982. Va ser
l’hereu natural de Gandhi a la seva
mort el 1948. Malgrat quedar a la
seva ombra, va ser un personatge
molt important a l’Índia postgandhiana, perquè va transmetre els valors i l’aplicació de la noviolència amb gran
empenta i profunditat. Vinoba era un asceta i reformador social hindú que havia estat molt unit a Gandhi i amb qui va conviure molts anys. Va aconseguir una autoritat
moral molt gran davant de milions d’indis,
propera als nivells de Gandhi i de Tagore.
Tot i formar part d’una de les castes més
altes del país, el 1916 va acostar-se a Gandhi tot deixant els estudis, i entregant-se
totalment al Mahatma. Vinoba va participar a les crides a la desobediència civil noviolenta que impulsava Gandhi, per la qual

cosa fou empresonat en vàries ocasions. I
va participar també en les diferents lluites
gan-dhianes, que no només se centraven en
la independència de la colònia britànica, sinó que també comprenien la lluita contra
les castes, el posicionament contra el matrimoni infantil, el treball per la concòrdia
entre les religions (en concret, entre hindús
i musulmans), o contra les greus condicions
de pobresa d’una part important del país.
En morir Gandhi, Vinoba va agafar el
testimoni gandhià posant en marxa un revolucionari projecte d’emancipació agrària que contemplava la donació de terres
als sense terra; va recórrer molts poblats
per transmetre i aplicar en la realitat concreta i local els valors i estratègies de la
noviolència del seu mestre, amb la intenció d’aconseguir la distribució de terres
entre els camperols. Considerava que així
podria reduir la fam, l’atur i la marginació
de milions d’indis. Va lluitar per l’establiment, a nivell macro, d’un sistema agrari
cooperatiu mitjançant una mancomunitat
de terres. Va protagonitzar vagues de fam i
accions de desobediència o resistència. La
seva vida va ser una entrega constant en
lluita pels missatges de pau i la noviolència
gandhians, aplicats a la reforma agrària per
a l’accés de la gent a les terres i per a alimentar-se per elles mateixes sortint de la misèria. Vinoba va poder continuar la seva lluita
després de la mort del Mahatma i mereix ser
recordat com l’hereu natural d’ell.
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HELENA BATLLE
Il·lustrat per

BLANCA GIMENO
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I poder ser aigua...

a fora plou. L’aigua de la pluja ha
mullat els vidres que amb tan
d’esforç vas netejar fa una setmana. Però t’és igual. T’agrada observar per la finestra del
menjador l’aigua que cau sobre l’asfalt tan malbaratat pels
cotxes que diàriament passen
pel carrer. I plores perquè en aquest asfalt intueixes la força de les arrels d’un arbre que ha estat privat de llibertat i que intenta sobresortir del terra.
Per aquells homes, dones i infants que involuntàriament i de manera cruel han deixat el seu camí vital a les carreteres. Per aquells gossos que caminen
sense rumb i intenten trobar aixopluc sota nits humides i gèlides. Plores per tot allò que has perdut.
Vesses llàgrimes per totes les persones que avui
observen el xàfec, acompanyat de llamps, trons i
vent, des d’un portal, arraulides de fred i tapades
per una manta que no els arriba als peus desgastats
i rugosos. Penses en els paisatges assedegats; en
tots els arbusts talats i els animals morts per raons
inexplicables. Et ve a la ment tota la sang d’aquelles
dones assassinades per la brutalitat del masclisme
i el patriarcat. I decideixes que tot el teu afecte hauria de pertànyer a les supervivents, les valentes que
dignament i malgrat les adversitats cada dia continuen obrint la porta de casa seva.

Contemples la pluja mentre recordes aquell 11
de març i aquell 17 d’agost, ara ja bastant llunyans,
i et maleeixes per no recordar tots els atemptats
i famílies i vides esquinçades i trencades per les
bombes. Fas el cor fort i envies el teu escalf a tothom que, sota un mocador, intenta tapar la seva malaltia i aquells cabells dèbils caiguts per culpa d’un tractament invasiu. I al mateix temps, amb
les mans enlairades i els ulls tancats, abraces la llibertat d’aquells polítics empresonats injustament.
I desvies la mirada fins a topar-te amb la solapa de la teva jaqueta i t’adones que encara no hi ha
prou llaços ni prou colors. Que l’arc de Sant Martí
mai serà suficient per guarir-te. Que ahir vas sortir al carrer per una causa i que avui et toca sortir-hi
per una altra. Que la vida és això: una lluita constant
per aconseguir un món millor. Ets conscient que la
bondat pren forma de llaços esperançadors i compartits per una gran majoria que, malauradament,
és silenciada per una minoria poderosa que ho domina tot, fins i tot, la força de la naturalesa.
Potser és que, en realitat, caldria fer alguna cosa més que enllaçar-nos. O potser és que, en el fons,
voldries ser aquesta aigua que cau lliurement del
cel, sense demanar permís, en un destí atzarós i
que rega les ànimes d’aquells que continuen pensant que un món més just, més plàcid i en pau encara és possible.

Una secció elaborada
en col·laboració amb

valors 43

imatge en
creixement

“Tots junts.
Hi ha moments
en què, tot i ser
competència,
val la pena
anar junts”
Miquel Lleixà
El fotògraf Miquel Lleixà publica cada dia
al seu compte d’Instagram una instantània
on introdueix reflexions adreçades al
creixement personal.

