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E

l sociòleg nord-americà Michael Kimmel, defensor de la igualtat
entre gèneres, explica sovint una anècdota que va viure fa uns
anys. Dues dones, una blanca i una negra, conversen. La primera defensa que entre totes les dones existeix una discriminació
universal. La segona, en canvi, assegura que quan ella es mira
al mirall no veu una dona, sinó una dona negra i, per tant, la raça també forma part de la seva identitat. La dona blanca només
veu una dona perquè és incapaç de veure els seus privilegis. I,
aleshores, Kimmel fa un pas més i recorda que els homes, especialment els blancs i de classe mitja, quan es miren al mirall no veuen un
home, sinó un ésser humà, un model universal i de referència per la
resta de la Humanitat. Ells tampoc són conscients dels seus privilegis.
Fa anys que les dones s’observen al mirall, que intenten descobrir quin tipus de dona volem ser i lluitem per aconseguir-ho. En un
mes com aquest, en què se celebra el Dia Internacional de la Dona, es
fa evident el treball de les dones en la construcció de la seva identitat. Però és possible una societat més justa i igualitària entre gèneres si l’home no aborda aquest mateix debat? Fa anys que es parla
de noves masculinitats, de masculinitats alternatives o de comunitats dissidents al patriarcat, però encara molts homes es mantenen
fidels als estereotips de la masculinitat tradicional i són reticents a
preguntar-se: Què representa ser home avui? A quins privilegis estic disposat a renunciar? Com a home, què s’espera de mi?
Actualment estem en un moment de confrontació. Quan més es
reivindica la necessitat de reformular el concepte de masculinitat,
els defensors de la masculinitat tradicional i, inclús certs moviments
antifeministes, adquireixen més fortalesa i ressò mediàtic. Les dones anhelen un home que encara no ha arribat, mentre alguns homes es desesperen perquè han perdut una dona que ja no existeix.
I, en un moment de crisi, la violència augmenta. Per tant, és urgent
que els homes es mirin al mirall i es preguntin quin tipus d’home volen ser. Un camí que hauran de fer, sense dubte, acompanyats també
per les dones, perquè construir una societat més justa i igualitària és
feina de tots, sense excepcions.

maria coll
i joan salicrú
Codirectors de Valors

LA Proposta del mes

“El món a causa de
les pantalles torna
a ser pla com a
l’Edat Mitjana”
Ferran Sáez
Filòsof i assagista

El professor de la facultat de
Comunicació Blanquerna-URL
impartirà la conferència ‘La veritat
també té una història’ a la Casa
Golferichs de Barcelona el proper 17
de març a les 19 hores.
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L’actualitat comentada

àngel castiñeira

Doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació i director del departament de Ciències Socials d’ESADE

Merkel condemna
l’aliança regional del
CDU amb l’ultradreta

Mitt Romney, l’únic
senador republicà que
vota contra Trump

Xina confirma 68.500
infectats i 1.665 morts
per coronavirus

El president del TEDH
diu que valorarà si
investiga al TC

A E L E

Alemanya, el Parlament de Turíngia va
triar com a president
del land, amb els vots
de conservadors i ultradretans, el candidat liberal Thomas
Kemmerich. D’aquesta
manera, el partit conservador
CDU d’Angela Merkel trencava
el “cordó sanitari” de la política
alemanya per mantenir al marge del sistema a la ultradretana Alternativa per a Alemanya
(AFD). L’elecció va provocar el
rebuig de molts alemanys, que
van protestar amb cartells amb
lemes com ‘Els feixistes no són
mai aliats’ o ‘Ha tornat a passar’. La conseqüència directa
ha estat que Annegret KrampKarrenbauer, l’escollida per Angela Merkel per a substituir-la,
ha hagut de renunciar a ser candidata a cancellera. Merkel va
llançar un rotund correctiu a la
direcció de la CDU i es va referir
a la de Turíngia com una “conducta imperdonable”. Vist des
d’aquí, és admirable comprovar
la determinació de Merkel tant
en la defensa de la democràcia
com en la denúncia de l’actuació
del seu partit. Sí, en política, hi
ha conductes imperdonables.

Jordi
Cussó

l Senat nord-americà va
rebutjar la recomanació de la Cambra Baixa
de destituir el president
Trump, acusat d’abús
de poder i obstrucció al
Congrés per les seves
maniobres amb Ucraïna “per influir en el seu benefici en les eleccions del 2020”.
Només un senador republicà,
Mitt Romney, va votar a favor
de destituir el president per
abús de poder, si bé no va donar
suport al càrrec d’obstrucció.
Romney va explicar que la seva
consciència l’obligava a respectar el jurament d’imparcialitat.
Trump i altres ja han demanat
l’expulsió de Romney del partit.
Dos comentaris. Un jurament d’imparcialitat, en política, és quasi més complicat
d’exercir que un jurament jurídic. La consciència i la fe no asseguren la plena imparcialitat.
Si tothom era imparcial, com és
que tots els demòcrates van votar a favor i (quasi) tots els republicans en contra? I segon: el
valor del dissident per raons de
consciència, sempre és tan admirable de lloar com efímer en
la seva existència. Ho deia Alfonso Guerra: “El que es mou
no surt a la foto”.

Àngel
Castiñeira

’epidèmia de coronavirus de Wuhan, detectada el desembre de 2019,
segueix activa. El 30 de
gener l’OMS va declarar
l’existència d’un risc de
salut pública d’interès
internacional. Wuhan té
totes les característiques favorables per a l’expansió de la
malaltia: una població d’onze
milions de persones, un centre
operatiu d’empreses de transport i vols directes a diverses
ciutats d’Europa.
La proliferació de pandèmies ens obliga a pensar bé, no
tan sols els protocols mèdics de
tractament de la malaltia, sinó
també tot el conjunt de respostes socials que hem pogut veure aquests dies. Esmentem-ne
algunes: a) Quin grau de control tenen els governs sobre les
poblacions per confinar-les a
casa? L’actuació del govern xinès, un país clarament autocràtic, seria possible dur-la a terme en un país democràtic? b)
Com gestionar bé l’alarma social amb un tractament acurat
de la informació i de la previsió
de la reacció de la gent? c) Com
evitar la proliferació de racisme
i xenofòbia contra ciutadans xinesos en la nostra societat?

Maria Rosa
Buxarrais

Begoña
Román

l 6 de febrer, un grup de
magistrats espanyols
van decidir anul·lar la
prescripció de la responsabilitat civil derivada d’un delicte sentenciat el 1996 contra
Gonzalo Boye (advocat defensor de l’ex-president
Puigdemont) amb la intenció
de perjudicar-lo.
El 10 de febrer, l’eurodiputada Diana Riba denunciava
davant el Tribunal Europeu
dels Drets Humans (TEDH),
les males pràctiques del Tribunal Constitucional (TC), el
qual va acceptar tots els recursos dels presos polítics catalans per tal de retenir-los en
un calaix i bloquejar així el seu
accés a la justícia europea.
La justícia ha de tractar
igual el que és igual i ho ha de
fer sense cap discriminació ni
cap circumstància personal,
diu l’Article 14 de la Constitució espanyola. Aquesta és l’ètica bàsica de la justícia. La Justícia que s’aixeca la bena dels ulls
quan resulta convenient per
veure qui s’asseu davant d’ella
deixa de ser coherent i imparcial. En Justícia menys que en
cap altre lloc, la finalitat no permet justificar qualsevol mitjà.

Il·lustrat per

visualomelette
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L’entrevista

“La complexitat
pot esdevenir
una oportunitat
per desenvolupar
democràcies
més robustes i
sofisticades”
Daniel Innerarity

Fins ara se’ns havia dit que la debilitat de la democràcia era
la corrupció, el sistema de partits... Però Daniel Innerarity,
catedràtic de Filosofia política i social i director de l’Institut
de Governança Democràtica del País Basc, assegura en
el seu darrer llibre Una teoria de la democracia compleja
(Galaxia Gutemberg) que el principal problema de la
democràcia actual és la simplicitat.

laura cera

valors 9

V

ostè assegura que el problema de la democràcia és la
simplicitat. Per què necessitem una democràcia més
complexa?
Hi ha dos tipus de problemes
que tenen relació amb aquest
assumpte. D’entrada, la meva
hipòtesi és que la majoria dels
conceptes que usem ara en política (territori, nació, poder, sobirania, representació...) van ser
concebuts fa més o menys tres-cents anys
en un moment en què les societats eren
molt senzilles, les tecnologies del sistema
polític eren molt simples i la societat era homogènia i autàrquica. Per tant, hem de reconèixer que no hem sabut adaptar aquests
conceptes a la nova realitat política.
I, segons vostè, quin segon aspecte té a
veure amb la simplicitat?
El segon problema és més pràctic. Hi ha actors polítics que simplifiquen la realitat perquè això els dona redit a curt termini, cosa
que ens perjudica a tots.
Això vol dir que la corrupció o els partits
no són els veritables problemes de la democràcia o només en són una part?
Són una part del problema perquè és evident que hi ha problemes de corrupció,
d’ineficàcia... però en aquest llibre volia subratllar un dèficit [la falta de complexitat]
que em sembla més bàsic, estructural i elemental i a través del qual s’explica perquè
moltes campanyes contra la corrupció són
completament ineficaces.
En general, la paraula complexitat ens fa
por. Això és un nou problema o un repte?
També forma part de la professió del filòsof espantar una mica i inquietar al lector, però després també oferir alguna pista respecte cap a on poden anar les coses.
La complexitat –que d’entrada ens espanta– al final del dia pot ser un gran avantatge. El fet que les coses siguin més complicades pot esdevenir una oportunitat per
desenvolupar democràcies més robustes
i sofisticades. Les democràcies més complexes, que ens permeten que hi hagi més
actors en el joc i que hagi més valors i plans
de govern, són més positives que les democràcies simples, autoritàries, totalitàries o
populistes.

Hem parlat de teoria, però quins canvis
concrets hauríem d’aplicar per millora el
sistema democràtic?
Per començar, els nostres sistemes polítics
estan gestionant el curt termini i haurien
de gestionar agendes i visions que tinguin
una mica més de recorregut. Si aconseguim articular això, haurem fet un gran
pas. El sistema polític està massa bolcat a
la lògica electoral, al curt termini, a la victòria respecte l’adversari... i això només
ens porta a una presa de decisions estúpides, col·lectivament parlant. Si els governs
milloressin la seva capacitat estratègica,
afrontessin les crisis abans de la seva arribada, faríem un pas de gegant.
Vostè parla de “millorar la democràcia sense sacrificar el nucli”. A què es
refereix?
El nucli de la democràcia és la igualtat de
tots els ciutadans en la presa de decisions.
Això, abans, en un món d’espais delimitats
i autàrquics era molt senzill de fer, però,
avui, en un món globalitzat, en el qual les decisions de les subprimes nord-americanes
afecten l’economia grega i el model de consum dels països nòrdics afecta els incendis
d’Austràlia, no és gens fàcil. Cal revisar els
nostres sistemes de participació. Si em perjudica a mi, per què no puc decidir sobre el
que passa a l’altre punta de món?
Hi ha voluntat política per fer aquest canvi vers una democràcia més complexa?
Perquè hi hagi voluntat, primer cal fer un
diagnòstic dels problemes. Moltes vegades no hi ha voluntat perquè abans no hem
identificat convenientment les dificultats.
La digitalització política, bàsica en el segle XXI, va en contra de la transparència?
No necessàriament. Però sí que és cert que
hi ha aspectes de la digitalització bastant
inquietants. La Intel·ligència Artificial està
generant un paisatge ple de caixes negres,
aparells que decideixen per nosaltres sense que entenguem el codi pel qual es pren
aquesta decisió. Un exemple clar: cada vegada més, la decisió respecte si un banc ens
concedeix un crèdit dependrà més d’un algorisme i menys del cap de la sucursal bancària del nostre barri. Això serà més just
o menys? Despendrà de la naturalesa de
l’algoritme. Per tant, el principi de transparència, iguals que molts altres, també

l’hem de reformular segons aquestes noves
circumstàncies.
Les democràcies actuals estan preparades per afrontar temes globals com la
Intel·ligència Artificial o el canvi climàtic?
Les democràcies actuals, enteses com un
sistema de nacions –separades i cadascuna
organitzada per solucionar els seus propis
interessos– no estan preparades per gestionar aquests dos problemes que esmentes. En el cas de la crisi climàtica, si el seu
origen no és nacional, la seva gestió tampoc ho serà. Per resoldre el problema calen
instruments de cooperació entre diferents
agents i diversos estats, però les democràcies actuals no estan preparades per aquesta lluita, com ho demostren els resultats
obtinguts en les diferents cimeres internacionals celebrades sobre aquest tema. Per
altra banda, la intel·ligència artificial ens
posa davant d’un desafiament fantàstic: cada vegada cedirem més àmbits de decisió a
algoritmes, a sistemes automatitzats. Però
segons la teoria clàssica, la democràcia és
autogovern, llibertat, capacitat de decidir...
Per tant, com apostem per la Intel·ligència
Artificial sense acabar amb els valors de la
democràcia?
El debat d’investidura va generar moltes
crítiques respecte el nivell de la qualitat
de la democràcia espanyola...
El debat d’investidura va ser penós. Ara
bé, els ciutadans hauríem de ser conscients que un debat d’investidura, com tota
la política representativa, té molta part de
teatralització. Una teatralització que s’ha
de saber mesurar igual que l’oposició ha
de saber regular les seves forces, una cosa
més difícil fins i tot que governar.
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el perfil

George
Steiner:
el cronista
de Babel
Ramon Radó

G

eorge Steiner va venir al món
en una ciutat prop de París, el
23 d’abril de 1929. Fill d’una família jueva que feia poc que havia fugit d’Àustria davant l’ascens de l’antisemitisme, quan
va néixer Sant Jordi encara no
era el Dia del Llibre, però la seva vida l’acabaria passant entre llibres.
Des de petit, a casa, va créixer entre paraules alemanyes,
angleses i franceses. En aquest niu trilingüe, a més, el seu pare va ensenyar-li grec
clàssic tot llegint la Ilíada. La tossuderia
de la seva mare va fer que aprengués a escriure amb la mà dreta, malgrat haver nascut amb una petita malformació al braç.
De tots els alumnes jueus de la seva
escola a França, només dos van sobreviure a l’Holocaust. Ell va ser-ne un, gràcies
al fet que, amb la Segona Guerra Mundial en marxa i veient propera la invasió de
París, la seva família va marxar cap als Estats Units. Allà, va estudiar i fer classes a
les universitats més importants del país.
Va dedicar tota la vida a les humanitats i

“Gran defensor
del poder
transformador
de l’art i la
cultura, sabia que
aquesta força
moral no era
garantia de res”

es va especialitzar en filosofia, lingüística
i creació literària. Però, per ell, eren la música, la poesia i les matemàtiques els tres
llenguatges que separen els humans de la
resta dels animals.
En un món en què tot és cada vegada més immediat i la gent busca impactes més ràpids i curts, Steiner era un dels
últims mohicans d’una tribu quasi renaixentista, un gran intel·lectual que es trobava més còmode en biblioteques que a
Instagram.
Gran defensor del poder transformador de l’art i la cultura, sabia que aquesta
força moral no era garantia de res davant
dels grans horrors de la humanitat. En un
dels seus passatges més coneguts, admetia que “un home pot llegir Goethe o Rilke
a la tarda, escoltar Bach o Schubert i l’endemà al matí anar a treballar a Auschwitz”.
Al cap d’uns anys als Estats Units, va tornar a la seva Europa natal, un continent
que creia que estava fet de cafès, tal com
va teoritzar a la conferència La idea d’Europa. Referent mundial de la crítica literària, va escriure durant tres dècades a The
New Yorker, un símbol de la cultura contemporània. Creia que se li havia negat el
do de la creació, però això no va impedir-li
tocar mil i una tecles del coneixement.
Va definir el seu paper humilment:
“quan mira enrere, el crític veu l’ombra
d’un eunuc. Qui voldria ser crític podent
ser escriptor?”. Al cap d’uns anys, la frase
acabaria donant títol a una novel·la de Jaume Cabré en què Steiner era una referència recurrent.
Creia que l’educació políglota havia estat clau en la seva formació. De fet, per ell
mite de Babel no significava incomunicació, sinó coneixement i considerava cada
llengua com una finestra a un nou món.
Fins als seus últims dies, va mantenir la
rutina de llevar-se al matí, anar a l’estudi,
triar un llibre a l’atzar i traduir-ne un fragment al francès, l’anglès, l’alemany i l’italià
com a gimnàstica mental.
Amb 85 anys deia que mentre pogués
llegir un altre llibre, escoltar una altra peça de música i veure una altra peça d’art, la
vida encara era molt interessant. Després
d’un temps amb problemes de salut, el 3
de febrer, el savi que millor va teoritzar en
què consistia la identitat europea va morir a Cambridge. Feia tres dies que el Regne Unit havia sortit de la Unió Europea.
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opinió

anna pagès

Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna

El valor del capteniment

E

n català tenim aquest mot: capteniment. Vol
dir una manera de presentar-se, una disponibilitat o una actitud. El nostre capteniment
ens revela, ens mostra als altres en una mena
de posició o de lloc ètic. Captenir-se és una modalitat de ser en algun lloc. Quan els anglesos
diuen put yourself together -o sigui, aguanta, o
resisteix, també sobreposat- en certa manera fan al·lusió
a l’afer del capteniment.
En una època difícil, d’epidèmies i desastres naturals
produïts pel canvi climàtic, el capteniment general condiciona el de les persones en particular. Els eslògans que
circulen a les xarxes socials, els mots de comandament
(“sigues tu mateix”, “l’impossible no existeix”, “vés i fesho”) en forma d’imperatiu categòric generalitzat i homogeni, assenyalen com ens hem de presentar. S’ha de
ser creatiu, assertiu, divertit, amb molts likes. La nostra
certesa és conseqüència de la imatge que hem construït,
tantes vegades una ficció que ens permet creure que som
algú, amb un capteniment acceptable.
Els qui ens fem càrrec dels més joves tenim el problema de reivindicar el valor del capteniment en un sentit
ètic, orientat al que considerem una bona vida per a tots,
enfocat al viure plegats, en allò que John Dewey anomenà
“una comprensió compartida”, més enllà de la xerrameca
generalitzada. Captenir-se implica sostenir una mirada
humana envers el món: els altres i la natura. Tenir consciència de les coses que passen cada dia al voltant dels
qui estimem o coneixem. Adquirir una capacitat de reflexió, no únicament crítica en el sentit de la transformació, perquè hi poden haver coses que considerem boniques o útils que vulguem preservar pel futur. El món que
coneixem és el resultat del nostre capteniment, l’instant
d’abordar la realitat en una direcció o altra. És un punt
de sortida. Si sortim malmesos, en la temença i la desesperació, el nostre capteniment fa fallida. Si sortim amb
el front alt, en la certesa que la nostra dignitat moral ens
acompanya, que no direm sí a tot ni acceptarem qualsevol imposició sense examinar-la, el nostre capteniment
és un valor intrínsec que ajuda a viure la vicissitud biogràfica i les circumstàncies generals del món.
L’antropòleg català i monjo de Montserrat Lluís Duch
deia que l’ésser humà tenia la capacitat d’extraviar-se i
equivocar-se per la seva ambigüitat intrínseca, però
que disposava de la possibilitat de rectificar. El nostre

capteniment pot anar errat, en efecte, ens pot fer patir.
Tanmateix, podem substituir-lo per un altre que albiri un
horitzó al davant.
Parlant amb els estudiants em diuen que no volen
tenir fills perquè no val la pena portar-los a un món que
s’acaba. En la meva infantesa, aquesta afirmació només
la feia la gent que estava cremada de la vida, que havia patit molt o havia vist coses terriblement traumàtiques. No
voler tenir fills era de gent amargada, sense perspectiva.
Avui dia, és clar, deixant a banda que tenir fills no és obligatori, la qüestió es troba de la banda del capteniment.
Ser jove i no voler tenir fills perquè el món s’acaba implica
haver abdicat de fer res que serveixi per rectificar. Nosaltres, els adults, tampoc demostrem un capteniment
adequat quan, més enllà dels fets empíricament demostrables (com l’escalfament del planeta, per exemple), no
hem estat capaços de transmetre, mitjançant la nostra
fermesa i actitud proactiva, de fer creure als més joves
que es pot rectificar, que encara i sempre queda un marge, per molt petit que sigui, que ens faci adonar del do de
la vida i les seves potencialitats.
La visió apocalíptica del món condueix a una indolència que bloqueja qualsevol horitzó al davant. Mostrem,
una vegada més, que el capteniment digne és possible,
que podem sostenir els moments difícils, plegats, amb la
intenció de rectificar en la mesura del nostre abast i disponibilitat. Només el valor del capteniment obre dreceres en el camí d’un món perdut en del seu propi laberint.
Anna Pagès és professora de la Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna

“L’ésser humà té la
capacitat d’extraviarse i equivocar-se,
però disposa de
la possibilitat de
rectificar”
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dilemes ètics

Les protestes polítiques,
fora dels Jocs Olímpics?
El Comitè Olímpic
Internacional ha decidit
prohibir qualsevol gest
de propaganda política,
religiosa o racial durant
els Jocs de Tòquio 2020.
És això una vulneració de
la llibertat d’expressió?

soraya Hernández

A

ctrius que aprofiten l’entrega
d’un premi per compartir amb
el públic els seu refús cap a la
violència masclista, un escriptor que durant una signatura
de llibres dona la seva opinió
sobre la situació dels presos
polítics catalans mentre mostra un llaç groc, mestres que
escriuen a les xarxes socials el
seu refús al “pin parental”, un
polític que jura el càrrec amb
una insígnia en forma de triangle... Símbols
i paraules que expressen opinions, polítiques o socials, en moments de gran visibilitat i amb possibilitat d’extensa difusió.
Fa 52 anys la imatge colpidora i totalment simbòlica va ser la dels esportistes
Tommie Smith i John Carlos als Jocs Olímpics de Mèxic: recollida de medalles, himne
dels Estats Units, guant negre, el puny en
l’aire i el moviment Black Power al cor. La
seva acció es va poder veure a la majoria de
cases del món.
A Río 2016, per exemple, l’atleta etíop
Feyisa Lilesa va arribar a la meta creuant
els braços com a protesta per l’opressió de
la qual és víctima la minoria a què pertany,
els oromo.

43

Un acte de
grans xifres
Els Jocs Olímpics de Tòquio, que
se celebraran del 24 de juliol al 9
d’agost, seran els jocs de les grans
xifres. S’hi podran veure competicions de 21 esports –cinc més
que en l’anterior edició–, repartits
en 43 seus. L’escenari més gran
serà sens dubte l’estadi nacional
amb una capacitat de 68.000
localitats. Tot això si el coronavirus no ho esguerra.

Sabedors de la força d’actes d’aquestes
característiques en un món convuls els organitzadors dels Jocs Olímpics 2020 han
decidit prohibir qualsevol expressió que es
pugui considerar propaganda política, religiosa o racial durant les competicions, a la
Vil·la Olímpica, en els podis o en els recintes on tinguin lloc cerimònies oficials.
El Comitè Olímpic Internacional (COI)
ha deixat clar que a Tòquio no veurem cap
guant negre, potser tampoc una bandera
multicolor o símbols religiosos. El comitè organitzador vol vetllar per tal que els
Jocs siguin només una manifestació de
l’esport i ja ha anunciat que qualsevol infracció del reglament vindrà acompanyada d’una sanció.
La polèmica està servida: s’està coartant la llibertat d’expressió de les persones
participants? Es pot castigar algú per agenollar-se durant l’himne del seu país, no voler donar la mà al contrincant o portar una
samarreta amb un símbol antifeixista? El
mateix organisme clarifica que no es tracta d’una limitació excessiva ja que si es vol
donar l’opinió personal es podrà fer en rodes de premsa o entrevistes individuals.
Aquesta petita escletxa de permissivitat és
suficient per esborrar el possible control

de les queixes o reivindicacions? No haurien de ser els Jocs Olímpics un espai de trobada, conciliació i fins i tot debat?
Alguns representants d’esportistes
han expressat el seu descontent explicant
la importància de la llibertat d’expressió
sobretot quan l’opressió per gènere o origen són un dels grans problemes de la nostra societat i els Jocs Olímpics una finestra
oberta per fer-los visibles.
Però, el debat va més enllà. Potser descriure que és una reivindicació política o social els pugui semblar senzill però, qui decidirà què és una expressió racial susceptible
de ser castigada d’una altra que no? Els vestits típics, els tatuatges o les joies tribals,
seran sancionats? Posar-se la mà al cor o
plorar per l’emoció de sentir l’himne nacional és diferent a agenollar-se mentre sona
la música? I què definirà la diferència entre
un símbol d’expressió religiós o un acte de
propaganda o promoció religiosa? El hijab
d’una dona musulmana o el turbant d’un sij
podrien ser considerats una forma de proselitisme de la seva religió? En definitiva, és
possible, en un món divers, no ferir alguna
sensibilitat? És possible posar límits a les
opinions personals? I, si ho és, és ètic que el
COI sigui l’abanderat d’aquesta prohibició?
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opinió

Albert dresaire
Consultor en TIC i gestió documental

La cantant del futur

F

a unes setmanes prop de tres mil persones van
assistir a un concert al Sant Jordi Club de Barcelona. Anaven a escoltar les cançons d’una
jove cantant japonesa que triomfa al seu país
natal. Es tracta d’una artista de la qual s’explica que ja ha guanyat cent vint milions de dòlars, que té més de 2,3 milions de seguidors al
Faceboook, que estrelles com Lady Gaga la volen com a
telonera i que el seus seguidors omplen grans recintes
no només al Japó, sinó també a grans ciutats dels Estats
Units. Es diu, també, que aquesta cantant té un repertori
de més de cent mil cançons!
Si no fos per aquesta darrera dada, podríem pensar
que estem davant d’una nova diva mundial de la cançó.
Fins aquí, res de nou. Però imaginar una artista que tingui
un repertori de més de cent mil peces ja ens alerta. I és que
la cantant que va actuar a Barcelona fa unes setmanes no
és altra que la Hatsune Miku: una cantant virtual!
Va néixer com una aplicació informàtica de veu artificial, pensada perquè els seus usuaris poguessin composar les seves pròpies cançons. Aviat, la seva empresa creadora (Crypton Future Media) va decidir afegir al
programa de veu la imatge d’una noia d’estètica manga. I allà va començar la fulgurant carrera de la Hatsune

Miku. Si fa alguns anys ens haguessin dit que això passaria
(que una estrella del rock seria un programa informàtic) és
molt probable que haguéssim opinat que era impossible.
Però la tecnologia canvia ràpidament.
Aquell any es va formular la Llei de Moore. Gordon
Moore era un enginyer nord-americà que va fer la següent
predicció: “El nombre de transistors en un circuit integrat
es duplica aproximadament cada dos anys”. Actualment
molts experts citen la Llei de Moore per afirmar que la capacitat de computació es duplica cada any. O, dit d’una
altra manera, la potència dels ordinadors creix de forma
exponencial.
Parèntesi: fa uns mesos Google va anunciar que havia desenvolupat un sistema de computació quàntica capaç de realitzar en dos-cents segons aquells càlculs que el
superordinador més potent del món trigaria més de deu
mil anys a realitzar. Davant d’això, dir que la potència dels
ordinadors creix exponencialment és una previsió que es
queda molt, molt curta.
Sigui com sigui, el cert és que aquesta realitat ens aboca a un futur de grans canvis. No fa pas tants anys que ens
hagués semblat impossible, per exemple, tenir la facilitat
de veure la pel·lícula que ens vingui de gust sense moure’ns del sofà. O anar al concert d’una cantant virtual!
Les anomenades noves tecnologies han canviat molts
oficis i negocis, i ara mateix ja és impossible imaginar algun àmbit de la nostra vida o de l’economia en què no hagin repercutit o en què no hi puguin influenciar en el futur.
Fins i tot són presents en sectors econòmics que aparentment no tenen res a veure amb la tecnologia. Fa unes setmanes, en una conferència, vaig escoltar un expert que
explicava que, gràcies als avenços en la computació, ara ja
som capaços de produir autèntiques hamburgueses de vedella... sense vedella! Vet aquí una clara amenaça a un sector, el ramader, que mou molts diners arreu del món.
I ara podríem debatre si tot això és bo o dolent. Però
no seria un debat ben enfocat. Perquè aquesta evolució
de les noves tecnologies, aquest creixement desbocat de
la capacitat dels ordinadors, no és ni bo ni dolent: és una
realitat! Una altra cosa és veure a quins interessos serveix, i en mans de qui està. I això sí que ens hauria de preocupar... abans que un ordinador ho faci per nosaltres!
Albert Dresaire és consultor
en TIC i gestió documental
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Tendències

La música com a
teràpia sanadora
L’entitat Música en Vena demostra que les melodies, igual que altres
arts, ajuden a millorar la salut de les persones i per això organitzen
concerts en directe a les habitacions dels hospitals.

Judith Vives

en col·laboració
amb Finques Pous

L

a música té un efecte directe sobre el cos i el cervell humà, tal i
com certifiquen diversos estudis científics. Amb aquesta idea
en ment, l’associació Música en
Vena ha decidit portar la música
als hospitals amb finalitat terapèutica i així ajudar a humanitzar
i fer més agradable l’estada dels
pacients.
Aquesta entitat participa activament en projectes de recerca
per demostrar, des del punt de vista clínic,
l’impacte positiu de la música en els pacients. Aquesta entitat ja ha passat per una
vintena de centres hospitalaris, com ara la
Vall d’Hebron, i més recentment per l’Hospital Josep Trueta de Girona, i ha comptat
amb la col·laboració d’artistes com Sílvia
Pérez Cruz, Judit Nedderman, José Mercé
o Jorge Drexler.
Les investigacions que han impulsat
des de Música en Vena indiquen que l’exposició freqüent a la música en directe en pacients ingressats a l’hospital redueix els estats d’ansietat i la percepció del dolor. Ho
han pogut observar en els diferents miniconcerts que porten a terme als centres,
sempre a càrrec de músics professionals
voluntaris, els quals interpreten diferents
gèneres musicals i s’adapten a les necessitats específiques de cada entorn.
De moment ja han fet més de 2.400
microconcerts, han comptat amb la col·
laboració de sis mil músics i han tingut un
impacte en 44.000 pacients. Amb aquesta experiència els hospitals han pogut

el poder de la
musicoteràpia

comprovar l’efecte real de la música sobre
els malalts. El cas més singular ha estat el
d’un nadó prematur amb problemes a l’aparell digestiu, que va començar a alimentar-se
del pit de la mare quan va sentir una cançó.
A més, des de Música en Vena també
lideren el projecte Músics Interns Residents (MIR), un estudi que pretén aplicar
un mètode científic i així descobrir com i
quina música s’ha d’aplicar en cada ocasió.
Aquest projecte d’investigació, que té una
durada de tres anys, s’està portant a terme amb col·laboració amb professionals
de l’Unitat de Cures Intensives, neonatologia, cardiologia, rehabilitació, neurologia
i hematologia de l’Hospital 12 d’Octubre
de Madrid i l’Hospital Clínic de Barcelona
i compta amb l’aprovació del Comitè Ètic
d’Investigació Clínica.

La musicoteràpia parteix de la
idea que la música proporciona
plaer, benestar, tranquil·litat i
altres efectes emocionals
agradables. Un exemple
il·lustratiu i molt habitual de la
musicoteràpia serien les cançons
de bressol que mares i pares
canten als fills per donar-los
benestar i tranquil·litat i
aconseguir que s’adormin. Ara
bé, des del punt de vista clínic,
els beneficis d’aquest mètode
són molts més: ajudar a reduir el
dolor, la depressió i l’ansietat;
ens permet carregar-nos
d’energia i vitalitat; contribueix a
relaxar-nos; millora la mobilitat,
la respiració i la freqüència
cardíaca; facilita el pensament,
la distracció, el contacte amb la
realitat i l’expressió emocional.
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Francesc Amat

Doctor en Ciència Política per la Universitat d’Oxford

Canvi climàtic i prudència

É

s evident que el canvi climàtic necessita respostes efectives per disminuir l’escalfament
global. Més enllà d’un principi de prudència general, que hauria aconsellat adoptar mesures
molt abans, l’emergència climàtica és una realitat i està a l’agenda política de les principals democràcies occidentals. El nivell d’escalfament
global demana mesures específiques per frenar una tendència catastròfica. Els experts distingeixen tres tipus de
polítiques per lluitar contra el canvi climàtic: les polítiques
d’adaptació, les de mitigació i les de geoenginyeria. Hi ha
consens, però, en assenyalar que la prioritat indiscutible
han de ser les polítiques de mitigació, les polítiques orientades a la reducció de les emissions de gasos contaminants. L’objectiu, de fet, és molt tangible: contenir l’escalfament i que aquest no sobrepassi l’1,5 graus. O almenys
mirar de garantir que en cap cas s’arribi als 2 graus.
Arribats a aquest punt, hi ha diferents preguntes que
podem plantejar. La primera seria perquè no hem actuat d’acord amb el principi de prudència. Davant crisis i
transformacions que poden tenir costos futurs molt elevats, allò racional és ser aversos al risc i actuar amb antelació. No hem actuat així i hem deixat que la tendència
creixent a l’escalfament –que fa anys que tenim documentada– no s’aturés. Per què no hem actuat d’acord amb
el principi de prudència? Una primera explicació podria
ser que l’escepticisme inicial respecte el canvi climàtic va
ser massa important. Tot i això, quan els experts han arribat a consensos molt més amplis hem continuat sense ferlos cas. Una segona explicació podria ser que no acabem
d’interioritzar aquestes conseqüències futures.
En general, les persones tendim al comportament miop. És a dir, no sempre internalitzem els costos futurs de
les nostres accions d’avui. Potser perquè descomptem el
futur o perquè atorguem menys valor a allò que és incert.
Sigui com sigui, una de les paradoxes amb el canvi climàtic
és perquè avui continuem mirant a una altra banda quan
les campanyes d’alerta dels científics i experts són ja molt
clares i massives. No és casual que siguin els joves els qui
avui encapçalin les campanyes pel clima. Són els qui tenen
més futur per endavant.
Una tercera explicació, potser encara més plausible,
és que les campanyes d’alerta dels experts no funcionen
perquè en realitat les polítiques de mitigació de l’escalfament són molt costoses. Desenganyem-nos, les polítiques

de mitigació demanen uns canvis d’hàbits, de comportaments, de despeses familiars i de rutines que van molt més
enllà del clàssic “reduir, reciclar i reutilitzar”. No només això sinó que sovint es dona una paradoxa tràgica: aquells
que necessitaríem que més fessin per reduir les emissions
són també aquells a qui els és més costós actuar. Mentre
que sovint els qui més fan són els qui els és menys difícil
actuar i prevenir. Ras i curt, els costos estan molt mal distribuïts. Això no és una crítica –les campanyes són admirables–, però la raó per la qual les campanyes d’informació
i presa de consciència són menys efectives del que esperaríem podrien ser els costos asimètricament distribuïts
d’actuar avui.
Si aquest és el cas aleshores s’han d’afrontar els costos i dilemes de combatre l’escalfament global. A Canadà,
per exemple, estan iniciant iniciatives en petites i mitjanes empreses comparteixen informació sobre les mesures que posen en pràctica en el seu dia a dia per reduir les
emissions. No són campanyes d’alerta, els objectius no són
de màxims, sinó que simplement les empreses comparteixen informació. Una vegada superada l’etapa en què hauríem d’haver aplicat el principi de prudència, potser ja no
és tant el moment de les campanyes i alertes sinó el moment de la comprensió (fins i tot la compensació, si és convenient) dels costos efectius de les polítiques de mitigació.
La comprensió i quantificació d’aquests costos serà el que
ens permetrà aturar la miopia i l’escalfament.
Francesc Amat és doctor en Ciència Política per la
Universitat d’Oxford i investigador a l’IPERG de la UB

“Aquells que
necessitaríem que
més fessin per reduir
les emissions són
també aquells a qui els
és més costós actuar”
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LA CONVERSA
L’eutanÀsia

— El mateix estat
que regula l’eutanàsia
ha d’evitar que les
persones grans
que se senten soles
demanin morir-se.
— En qualsevol llei cal
respectar la llibertat
de consciència i
l’opinió de l’individu.

Núria
terribas
Jurista, especialitzada
en bioètica i biodret.
Directora de la Fundació
Víctor Grifols i Lucas i de la
Càtedra de Bioètica de la
UVIC-UCC. Vicepresidenta
del Comitè de Bioètica de
Catalunya. De 1999 a 2014 va
ser directora de l’Institut
Borja de Bioètica de la
Universitat Ramon Llull. Té
una producció científica
important com a autors de
nombrosos articles i capítols
de monografies sobre
bioètica i dret.

ramon
maria
nogués
Doctor en biologia per la
Universitat de Barcelona i
catedràtic emèrit de la
Unitat d’Antropologia
Biològica a la Facultat de
Ciències i a la de Ciències de
l’Educació de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Ha
fet estudis de pedagogia,
filosofia i teologia. Ha tingut
cura de l’obra col·lectiva
‘Sobre la vida i la mort.
Possibilitats i límits de la
intervenció humana’
(Fragmenta Editorial, 2008).
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L’eutanàsia torna a estar al
centre del debat social a casa
nostra, després que a mitjans
de febrer el Congrés iniciés
la tramitació d’una llei que
hauria de permetre-la per
primera vegada a Espanya; no
és la primera que es planteja
però sembla que en aquesta
ocasió el procés podria
completar-se.

moderat per

joan salicrú

Els fa por que el debat sobre l’eutanàsia es
reobri just en començar una legislatura
que es presenta molt moguda? Ho dic
perquè, davant les dificultats aritmètiques
que té el nou govern espanyol, sembla que
es faci aparèixer aquesta temàtica en part
per poder marcar l’agenda política; no se li
escapa a ningú que aquest és un tema que
en què la societat –almenys l’opinió
publicada– sembla que està clarament
posicionada a favor...?
Núria Terribas — Jo no diria que sigui d’una
forma frívola perquè tot això ja ve d’una trajectòria prèvia, anterior a aquesta legislatura, en què ja s’havia treballat molt abastament una primera proposta de llei que va
fer el grup d’Unides Podem i el grup mixt fa
tres o quatre anys i després la proposta que
va presentar Ciutadans com a contrarèplica i després la proposta del PSOE del 2018.
Per tant sí que és veritat que ha arrencat
la legislatura posant aquets tema sobre la
taula però és que tot això venia d’una prèvia d’uns quants anys. Aquest context, junt
amb el fet que hi ha una opinió pública majoritària i molt consolidada en el sentit de
que cal regular-ho, fa que el moment sigui
l’adequat. Altra cosa és que potser hi ha altres temes prioritaris que el govern hauria d’haver abordat i en canvi ha començat
per aquí; no sé si això té una intencionalitat

política o no, però en qualsevol cas no crec
que estigui fora de lloc.
ramon maria nogués —Jo tampoc crec
que sigui frívol. Primer perquè és un gran
tema, i un gran tema mai no és frívol. I després perquè estic completament d’acord
amb la Núria de què hi ha un cert consens
social creixent sobre la necessitat d’abordar aquest tema. Ara, por? A veure, tots els
grans temes que són sotmesos a estratègies polítiques... em fan por, perquè les estratègies polítiques són les que són. I penso
que aquest és un gran tema ètic. El que passa és que el plantejament ètic necessita una
regulació jurídica, evidentment, perquè hi
estan implicats els serveis sanitaris, la classe mèdica... Per tant, no crec que sigui frívol
però una certa por d’oportunisme... sí que
la tinc i això em sembla que és inevitable.
-Tenim clar de què parlem quan parlem
d’eutanàsia? O hi ha un buit conceptual en
el sentit que no estan massa clars quins
són els límits d’aquesta pràctica?
n.t. —Entre els metges també hi ha una part
de desconeixement. Per la gent que ens
dediquem a la bioètica des de fa un munt
d’anys el que és l’eutanàsia és claríssim:
una acció directa que té la intencionalitat
de provocar la mort de la persona en breus
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minuts. No té res a veure amb tota una sèrie
d’accions com la retirada de tractaments
que són fútils, el rebuig a un tractament
que pot fer una persona lliurement i amb
plena consciència... per molt que d’aquestes accions se’n pugui esdevenir la mort de
la persona. Això no té res a veure amb l’eutanàsia, perquè en aquest cas el que fem és
retirar aquelles barreres artificials que impedien la mort. Per tant, quan parlem de
retirar tractaments de suport vital, que ja
esdevenen fútils i no aporten res, estem
parlant d’això, de deixar que la mort s’instauri pel seu propi natural. I això està plenament dins del marc legal, dintre del que
coneixem com a autonomia del pacient i
la presa de decisions en l’àmbit clínic, així com també es recull en els protocols de
bona pràctica clínica i no té res a veure amb
l’eutanàsia. Tampoc hi té a veure l’aplicació
de mesures per pal·liar la simptomatologia
de la persona que pateix, molt en el tram final de la malaltia, com una sedació terminal. Perquè la intenció d’aplicar aquesta sedació és evitar el patiment de la persona,
quan no el podem evitar d’una altra manera. I sabem que aquesta pal·liació implica escurçar una mica el temps de supervivència que li quedarà. Però l’objectiu no és
anar a provocar la mort de la persona, és
evitar que pateixi, que acabi amb confort
el temps que li quedi. Aquests dos àmbits
han de quedar fora del concepte d’eutanàsia; però no es té prou clar.
r.m.N. —Com que amb la Núria ens coneixem de fa temps és possible que divergim
poc. Però aprofundint en el que ella deia, que em sembla molt clar, jo potser faria
una triple gradació. En el primer cas, potser fer la distinció de l’eutanàsia respecte
el suïcidi assistit, que potser és el cas –o alguns dels casos- que s’han plantejat en els
darrers anys a Espanya i que han adquirit
més popularitat. Penso en el cas més famós de Galícia i un altre de més recent, on
més aviat es tractava d’un suïcidi assistit:
es posava a disposició de la persona uns
elements que utilitzarà per provocar-se la
mort. Això és una mica diferent de l’eutanàsia; que qui sigui, especialment un metge,
té una actuació directa per causar la mort
d’algú. Després, el que em sembla molt important i que és àmpliament desenvolupable des de tots els punts de vista, és això que en dèiem “el refús del tractament”

sentit, però això caldria deixar-ho clar. Recordo amb molt respecte la figura d’una
persona, un metge de mentalitat molt cristiana, que tenia un càncer sense solució i
que va refusar qualsevol tractament, no va
voler que el tractessin excepte de les atencions de tipus pal·liatiu. Em sembla que això també és una elecció perfectament digna, que cal respectar.

—Retirar
tractaments de
suport vital o
mesures per pal·liar
la simptomatologia
de la persona
que pateix no té
res a veure amb
l’eutanàsia.
associat a una sedació que evidentment accelera la mort. Però aquí sí que em sembla
important deixar clar, sobretot quan la medicina reparativa és tan complexa i tant difícil d’interpretar en moltes ocasions, que
la persona ha de poder mantenir el dret al
refús del tractament. I això ha d’estar clar i
ampliable, perquè hi ha gent que s’ho mira
des del punt de vista que això hauria de ser
el mínim. No, la persona lliurement ha de
ser capaç de rebutjar un tractament i que
les conseqüències que això pugui tenir siguin compensades amb una sedació. A mi
em sembla que aquesta figura és més interessant i menys angoixant que l’eutanàsia
pura i dura i també el suïcidi assistit. I em
sembla que aquesta tercera dimensió caldria treballar-la i fer-la pública d’una forma
clara. En la pràctica ja s’avança, en aquest

-Comparteix Núria Terribas el plantejament
de Ramon Maria Nogués?
n.t. –No hi puc estar més d’acord però això
és una pantalla que hauríem d’haver superat. Ja hauríem de tenir tots clar que aquest
dret es té en qualsevol lloc, moment i circumstància. I el primer problema que tenim és que moltes vegades la persona desconeix quina és la seva situació real: hi ha
molta gent que arriba al seu final de vida
sense saber quin pronòstic vital té. Potser
només ho sap la família. Aquí tenim un problema cultural. Difícilment pots rebutjar un
tractament quan potser tens una expectativa vital limitada i no ho saps, o més aviat
tot el contrari, t’agafes a qualsevol opció
perquè no saps que no hi ha res a fer. I per
això cal treballar molt tots aquests aspectes que deia el Ramon de formació de la ciutadania, dels professionals, els metges –des
de la bioètica fa anys que ho prediquem; no
s’imparteix prou sobre aquest tema a les facultats- perquè realment cal canviar mentalitats i la persona ha de tenir el dret a rebutjar el tractament i dir: “miri, fins aquí,
ara els demano que m’ajudin a acabar el
més confortablement possible”. Amb la sedació o amb el que calgui. Imaginem-nos
malalties degeneratives altament discapacitants com una esclerosi lateral amiotròfica o una esclerosi múltiple o un Alzheimer
en què la persona sap què li espera.
Doncs precisament el que omple aquest
buit és l’eutanàsia. És demanar posar punt
final en un moment en què dius: “Ja ho sé
que em poden oferir cures pal·liatives fins
al final... però no hi vull arribar”. Al voltant
d’aquest tema hi ha qui diu uns bons pal·
liatius eliminarien les demandes d’eutanàsia. Doncs depèn, és una opció individual.
Pot ser que jo, sabent que em poden oferir
els millors pal·liatius del món i que puc rebutjar tractaments, arribi un moment de la
meva malaltia en què digui: “Ja en tinc prou,
no vull anar més enllà, això em genera un
patiment insofrible”. Aquest hauria de ser
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un dret exercible per les persones, que és el
que tindríem en el marc legal que es proposa. Però, més enllà d’això, sí, hem de generar més la cultura per la qual la gent sàpiga
que pot rebutjar un tractament, i que això
és plenament legítim. I la llei d’autonomia
del pacient ho contempla, clarament.
r.m.N. –Jo voldria afegir que això de morir...
és una situació molt singular; a la persona
se li acaba... la vida! I això és com allò que els
de la física quàntica en diuen: “el col·lapse
de la funció d’ona”. És a dir, quan un sistema, un cop avaluat i mesurat, perd la seva
capacitat de canviar. Aleshores quan assistim a un cas d’aquests, que sempre és singular, a mi el que em fa una certa por –m’ho
miro amb una certa precaució–, és com les
situacions singulars es poden legislar, des
del punt de vista jurídic general. Comprenc
que s’han de fer, per protegir el dèbil –que
sempre és el malalt- però entenc que la vida
està més enllà d’aquestes determinacions
jurídiques, que són necessàries. Aquest és
un problema que està plantejat arreu, clar.
-Quins són els supòsits per la llei de l’eutanàsia que es planteja a Espanya? Què diu la lletra petita d’aquesta possible nova llei?
n.t. —La llei planteja dues casuístiques possibles que són la demanda d’eutanàsia en
situació de final de vida, de terminalitat,
per tant amb l’horitzó de morir en un termini breu, o bé la demanda de la persona
que potser no té un horitzó de mort proper però que viu la realitat de la seva malaltia d’una forma insofrible “segons ella”. El
“segons ella” és molt important, perquè és
criteri subjectiu; només un mateix pot descriure si aquella situació en què es troba la
pot suportar o no. El patiment emocional,
psicològic, només ens el pot referir el propi
individu. La llei contempla, doncs, aquests
dos possibles escenaris.
L’altre element que contempla la llei i
que és interessant d’analitzar, perquè és
diferent dels models d’eutanàsia dels països del nostre entorn on s’aplica l’eutanàsia
–Holanda, Bèlgica i Luxemburg-, és que el
sistema de control, de garanties. Com deia
ara en Ramon la llei no pot baixar a la casuística de cada realitat vital, és evident que
no, però és que la llei no ho fa mai, perquè
la llei té vocació de regular situacions generals, en el sentit que després cal aterrar a
la casuística concreta i veure si es donen o

no els supòsits o requeriments que el marc
legal contempla. La futura llei d’eutanàsia no pot baixar al cas concret però sí regula els requisits i condicions que s’hauran
de donar per despenalitzar-la. Quan diu:
un cop hi ha hagi una demanda d’eutanàsia per part d’una persona, que li fa al seu
metge, aquest farà una primera avaluació
de què es donin els requisits que la llei marca. Després en demanarà una segona opinió a un altre col·lega per veure si ambdós
coincideixen en la valoració dels paràmetres legals: aquest patiment insuportable,
aquesta situació de no poder més, la plena
decisió lliure i voluntària de la persona... i
després hi ha un control per una comissió,
que la llei la preveu a nivell autonòmic; una
comissió que avaluarà cas per cas, abans
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— Els grups
filosòfics o religiosos
han de poder oferir
les seves reflexions
per formar “criteris
de profunditat” a les
decisions que pren
la societat, però no
poden pretendre
que la seva proposta
es faci llei.

d’autoritzar la pràctica de l’eutanàsia. És el
que en diem el control ex ante, mentre que
en la resta de països on està regulada és ex
post, és a dir, que les comissions federals o
territorials intervenen quan ja s’ha practicat l’eutanàsia. I si no s’han complert els
requisits que la llei marca, pot anar contra aquell metge per haver-la aplicat indegudament. És un control menys garantista
perquè la persona ja ha mort. En canvi aquí
han volgut aplicar un control previ per evitar precisament la crítica que es fa sempre
en aquest tema: que no sigui un pendent relliscós, que es faci passar per eutanàsia persones que no ho han demanat, que ens traiem de sobre la gent gran...
R.M.N. —En els països on es permet l’eutanàsia, quan es pot escollir entre eutanàsia i suïcidi assistit –que actuï el metge o
que posi a disposició del malalt alguns elements per posar fi a la vida–, en el 90 per
cent dels casos s’opta per l’eutanàsia, és a
dir, que ho faci el metge. Si fos metge... jo suposo que em faria objector de consciència.
No sé si per exigència ètica o per pura sensibilitat personal. Això és molt complicat,
perquè sempre juguen les situacions personals tant del metge com del malalt. Fins i
tot el malalt que en un document de voluntats anticipades ha deixat clar que en determinades circumstàncies no volia prolongar la vida, potser finalment en aquestes
circumstàncies... potser podria pensar una
altra cosa. Hi ha una sèrie d’elements que
són molt complexos. I com deia la Núria la
llei això no ho pot preveure; ha de donar només criteris generals. Aleshores jo entenc
que aquí els “grups segons” de les societats
obertes, que poden ser grups filosòfics o
religiosos, han d’oferir les seves reflexions
per formar la mateixa societat i que la societat tingui prou informació de manera que
les decisions concretes tinguin un nivell jurídic general però puguin estan enriquides
amb les opinions que tenen els grups secundaris a què fèiem referència, que són els
grups que donen “criteris de profunditat” a
les decisions que pren la societat.
n. t. —Sí, però el que passa és que aquests
grups –que és bo integrar-los en un debat
com aquest, no dic que no- no poden pretendre condicionar una normativa final que
pretengui donar pas a l’exercici d’un dret
dels ciutadans.
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— No poden utilitzar
aquest tema com
una arma de
negociació política
o per guanyar
vots. No es pot ser
tant irresponsable
amb una cosa tan
transcendent.
R-M. N. —Sí, sí, d’acord. O sigui: han de fer
una oferta, una oferta de reflexió. Però no
poden pretendre que la seva reflexió es
converteixi en llei, per tothom.
n. t. —Partim de la base que el legislador
té el deure de legislar per una ciutadania
que és plural i moralment diversa. I que
quan parlem de la regulació de l’exercici de
drets no podem perdre de vista que, com a
tals drets, un els pot exercir... si vol, però
no té cap obligació de fer-ho.
R-M. N. —Clar, s’entén que la regulació es
fa per protegir els que en aquests casos
es podrien trobar en una situació més
debilitant.

-Quins valors creuen que haurien de guiar
la societat en aquest debat sobre
l’eutanàsia?
r-m.n. —Un valor molt important és viure,
la vida, perquè la vida no deixa de ser una
meravella i l’hem de valorar. Tot i saber
que hi ha un moment que ens toca assumir
que això s’acaba. I per tant aquesta valoració de la vida i del final de la vida em sembla que és important educar-les. I després,
una cosa que em sembla importantíssima:
la llibertat de consciència, perquè en qualsevol llei s’ha de respectar la primacia absoluta de l’opinió de l’individu, això és important. I un altre valor: el de la relació.
Vivim en societats on molta gent mor sola,
amb la crítica de què se sent sola i abandonada. Llavors els valors de relació i de responsabilitat conjunta respecte la vida dels
altres... això ens podria ajudar a resoldre
amb criteris profunds les situacions límits
que suposen les malalties terminals.

N. T. —Per mi el primer valor és el de la llibertat de les persones. Aquesta llibertat
de decidir, amb unes garanties que el marc
regulador ha de donar, amb la tranquil·litat
de què no es farà un abús o mal ús d’aquest
dret. Un segon valor essencial seria l’autonomia personal, que és el que ha de regir
aquest tipus de decisions. Amb l’acompanyament que calgui, amb una cura professional exquisida. Parlem de la decisió més
transcendent de l’individu: posar fi a la

—A l’hora d’abordar
aquest debat és
important educar
en la valoració de
la vida i del final de
la mateixa; hem
d’assumir que
aquesta un dia
s’acaba.
pròpia vida. És el darrer acte del qual som
moralment responsables. Després reivindico el valor de la solidaritat; que regulem
l’eutanàsia no vol dir que haguem de desatendre les necessitats d’aquesta societat en què hi ha tanta gent envellida i sola.
I per tant el mateix estat que regula l’eutanàsia té l’obligació d’aportar aquest entorn
d’acompanyament a les persones grans
perquè la gent no demani morir-se perquè
se sent sola i abandonada. I un darrer: la responsabilitat dels polítics. No poden utilitzar aquest tema com una arma de negociació política o com un element que ara convé
“perquè dona vots”. No es pot ser tant irresponsable amb una cosa tan transcendent
com aquesta.
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capitalisme conscient

Sònia Fernández-Vidal,
la física aplicada al màrqueting
És doctora en física quàntica i ha treballat en diversos centres d’investigació del món
com el CERN de Suïssa o el Laboratori Nacional de Los Álamos als Estats Unitats.
Actualment és directora d’innovació i estratègia a Gauss & Neumann.

Redacció

amb el patrocini de la
Fundació Capitalisme Conscient

G

auss & Neumann és una consultora tecnològica. Com a empresa integrada en el moviment Capitalisme Conscient, quins trets
us diferencien d’una altra marca
del mateix sector?
El tret que caracteritza tota empresa que forma part del moviment Capitalisme Conscient és la necessitat d’obrir els ulls. El primer pas de la
consciència és ser conscient que vols ser
conscient. De fet, el camí cap a la consciència no s’acaba mai. A Gauss & Neumann
tenim horaris flexibles, no comptem els dies de vacances, treballem per objectius...
Intentem que nosaltres, però també tot
l’equip, gaudeixi d’un espai on cada ésser
humà pugui desenvolupar-se. L’objectiu final de l’empresa és posar la persona al centre, una cosa que sovint oblidem.

Com apuntava, a Gauss & Neumann es
treballa per objectius, no per hores. Això permet millorar la conciliació de la vida familiar i laboral?
Efectivament, un dels avantatges de no treballar per horaris és que totes les persones
que tenen família, i especialment a les mares, ens permet una millor conciliació familiar. Quan una persona treballa per objectius pot anar a buscar els nens a l’escola i
després de sopar, per exemple, acabar la
feina. Això dificulta la tasca dels equips
de direcció, que han de programar objectius segons diferents terminis, però també provoca que els treballadors es preguin
els projectes com a propis i es puguin desenvolupar. No estem parlant només d’un

canvi de mentalitat, sinó també d’un canvi
de sistema de funcionament. Però d’aquesta manera no solament l’empresa és conscient, sinó també ho són els treballadors.
Sou una consultora tecnològica amb
doctors en física i matemàtiques en
plantilla. Actualment hi ha més doctors
en ciències homes que dones, però vosaltres també aposteu per la igualtat de
gènere. Com ho feu?
La millor manera de tractar la igualtat és
apostant per la recerca del talent. No cal
establir quotes, sinó apostar pel talent independentment de si aquest està en el cos
d’un home o d’una dona. Nosaltres contractem dones talentoses sense pensar
que un dia la maternitat podrà malmetre
la seva eficiència. De fet, és al contrari, les
dones quan són mares guanyen capacitat
d’organització.
En una consultora tecnològica com es
treballa a favor del medi ambient?
Nosaltres, com a consultora tecnològica,
generem poc impacte mediambiental. A
l’oficina, però, tenim contractada l’empresa Nozama, la qual s’encarrega de recollir
els residus que generem i garantir que siguin reciclats correctament. A més, els
seus treballadors són persones amb perill
d’exclusió social o persones sense llar. Una
empresa doblement conscient!
Un pilar del Capitalisme Conscient és
vetllar la relació amb els proveïdors, els
vostres són Google, Microsoft i Facebook. Quins relació teniu amb ells?

Així és. Els nostres proveïdors són aquestes grans empreses. No tenim una relació
directe amb elles perquè ens queden molt
lluny, però amb els seus agents el respecte
sempre és màxim. De cara als nostres clients també intentem preservar els pilars
del Capitalisme Conscient. Si alguna vegada un client no ha respectat els nostres valors empresarials, n’hem prescindit. Una
cosa és clara: si un client no respecta els
teus valors i genera malestar a l’equip no
val la pena mantenir-lo per molt que et pagui les factures. Encara que de vegades
ens fixem exclusivament amb els números, les empreses, els proveïdors i els clients són persones. Insisteixo, Capitalisme
Conscient o ser conscient és bàsicament
obrir els ulls i tenir clar que sempre treballem amb persones.
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monogràfic
Home, a què
penses renunciar?
La igualtat entre
gèneres no serà
possible mentre
l’home continuï
estancat en els valors
de la masculinitat
tradicional.
Entrevista

Opinió

ENTREVISTA

ENTREVISTA

“La societat patriarcal també ha
estat dolenta per a l’home”
Paco Abril

Teresa Requena
Els privilegis de la
masculinitat

“La cura és la clau de
la nova masculinitat”
Ritxar Bacete

“Els masclismes quotidians
són invisibles pels homes”
Javier Royo

Dibuixant sobre el tema

Toni Batllori
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Home, a què penses renunciar?

Paco abril

Sociòleg i membre d’Homes Igualitaris-AHIGE

“La societat
patriarcal ha
estat dolenta
per a la dona,
però també
per a l’home”
Aquest professor de Sociologia de la UdG i
membre de l’associació Homes Igualitaris explica
que va començar a reflexionar sobre la seva
identitat com a home després de patir ‘buylling’
a l’escola per no fer coses que eren considerades
masculines, com barallar-se o jugar a futbol.

Maria Coll / Fotografies: Sergio Ruiz
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Home, a què penses renunciar?

V

ivim a la societat del segle
XXI, però en aquesta societat hi viuen homes del segle XXI?
Des de l’associació Homes
Igualitaris organitzem tallers
a centres penitenciaris que
precisament es titulen L’home del segle XXI. Tenim un
home del segle XX construït en base una sèrie de mandats, estereotips i rols i pensat per viure en una societat
de base patriarcal dominada pels homes
i en la qual les dones hi tenen un paper secundari. Però no podem obviar que en el
segle XXI hi ha hagut diversos canvis i demandes, algunes de les quals provinents
de part de les dones, com per exemple:
més igualtat, més seguretat, més implicació dels homes en el rol de col·laboradors...
I això ha fet que la llista de trets que definien l’home tradicional i hegemònic –un
home fort, poc emocional– hagi deixat de
tenir sentit i que l’home del segle XXI ara
s’hagi d’afrontar a nous reptes, com la cura o la igualtat.
És difícil assumir que ets un home que
ja no encaixa a la societat on neix?
Evidentment, això té uns costos per a la
persona. Assumir aquest vestit, aquests
mandats, aquests rols i aquests estereotips de l’home tradicional ha estat dolent
per a la dona, però també per a l’home,
tant a nivell de salut com de violència, com
de pèrdua del contacte emocional amb els
seus fills.
Vol dir que l’home també és víctima de
la societat patriarcal?
Sens dubte. Si l’home vol fer un pas i caminar vers un model de masculinitat alternativa, ha de reconèixer dues coses: per una
banda, veure quins costos implica aquesta masculinitat tradicional i, per l’altra, renunciar a certs privilegis. Ara bé, cal tenir
en compte que hi ha elements vinculats
a la masculinitat que no podem qualificar de privilegis, sinó drets que les dones
no tenen. Per exemple, que els homes puguin anar pel carrer sense patir per la seva seguretat o el fet de guanyar més per
fer la mateixa feina que una dona no és un

privilegi dels homes, sinó un dret que les
dones també haurien de tenir.
Quines renúncies han de fer els homes
per què la igualtat sigui possible?
Per assolir aquest nou model del que estem parlant, els homes han de trencar
certs esquemes i abordar certs temes que
fins ara no estaven vinculats a la masculinitat, per exemple, la cura. Els homes han
començat a assumir tasques de cura vinculades als fills, però encara no s’han aproximat a altres tipus de cura, com pot ser la
cura de les persones malaltes o de les persones grans. Estem en una societat que
envelleix dia a dia, per tant, si els homes no
s’impliquen en la cura tindrem un problema molt greu. En aquest sentit, per mi, no
estem davant la necessitat d’una renúncia
de privilegis per part dels homes, sinó davant d’un tema de justícia i de necessitat.
Hem de construir una societat més igualitària i més justa per a tothom i per això els
homes han de fer un pas, no sé si enrere o
cap a una altra direcció.
I quants homes estan disposats a fer
aquest canvi?
Estem en un moment social a Catalunya,
a Espanya i a Europa on conviuen una sèrie de fluxos que aposten per aquest canvi. Es parla de masculinitats alternatives,
de noves masculinitats, de comunitats dissidents al patriarcat, etc. Però al mateix
temps hi ha un reforçament dels models
masculins tradicionals –inclús de moviments antifeministes acompanyats d’altaveus polítics importants, com hem pogut
veure en les darreres eleccions– que reivindiquen un desigual distribució dels rols
entre homes i dones. Actualment aquests
dos fluxos conviuen en tensió.
En aquest cas no parlem d’un fenomen
generacional, perquè trobem molts joves en aquest grup de defensors dels
models masculins tradicionals.
Cert. Inclús en molts estudis que s’han fet
respecte els col·lectius més joves s’alerta d’un retrocés cap a models masculins
tradicionals.
Si les noves generacions, nascudes en el
segle XXI, defensen un home del segle

XX, vol dir que alguna cosa s’ha fet malament, no?
Afortunadament alguns joves ja neixen
amb una nova mentalitat. Ara bé, encara
que no hi ha estadístiques o comparatives; se sospita que hi ha cert retrocés entre la joventut. En el cas dels joves també
ens trobem davant d’un problema de visualització. Si vas a un institut, els models
masculins més hegemònics i més tradicionals –aquells que podem definir com a
“nois dolents”– són els que resulten més
atractius per a les noies. I això per què passa? Perquè, en els mitjans de comunicació,
aquest tipus de nois també són els seus referents, és a dir, aquests nois són els seus
models culturals de masculinitat (actors,
jugadors de futbol, cantants...). En aquest
sentit, hauríem de fer un esforç social per
posar en valor i donar més visibilitat a models alternatius de masculinitat.
De noms d’homes models de masculinitat tradicional a tots ens en venen al
cap, però si parlem de models de nova masculinitat... podríem posar algun
nom sobre la taula?
Sempre hi ha hagut models de nova masculinitat, homes que han reivindicat la
igualtat o homes que han fet coses que socialment no els corresponia com a homes,
però, generalment, se’ls ha destacat per
altres coses. Per exemple, Jesús de Natzaret podria ser un model de nova masculinitat. Més actual... en el camp de la política l’expresident dels Estats Units, Barack
Obama, o l’actual president del Canadà,
Justin Trudeau. Ara bé, sí que és cert que
avui en dia les noies ho tenen més fàcil per
trobar referents que trenquin el model de
feminitat.
Es va dir, d’Obama, que ell era l’autèntic
referent femení i, en canvi, que Hillary
Clinton ho era del masculí. Les crítiques
vers la masculinitat són més fàcilment
assumibles si venen del propi gènere?
Sí, segurament, però les crítiques de les
dones també són importants perquè les
qüestions de gènere les tenim tan interioritzades que qualsevol observació t’ajuda a desprendre’t d’elements negatius.
Nosaltres, a l’associació Homes Igualitaris, una de les feines més importants que

valors 27

Home, a què penses renunciar?

fem és el treball interior, que no vol dir terapèutic. És un treball de revisió crítica de
la masculinitat amb la intenció de posar-la
en qüestió. És una revisió de les pràctiques
quotidianes de cadascú, però no analitzades de forma personal, sinó emmarcades
en un context social determinat, en el qual
els homes ocupem una oposició superior
respecte les dones i altres homes que no
encaixen en el model hegemònic. Ens posem un mirall al davant i de forma grupal
revisem el model a partir de la quotidianitat (les relacions de treball, les relacions de
parella, les relacions amb els fills...). Amb
aquest treball te n’adones dels privilegis
invisibilitzats dels homes i de com els tenim d’interiotzats, un pas necessari abans
de començar a fer canvis. Però això no
s’acaba aquí. Més enllà de la nostra pròpia
deconstrucció, com a homes també tenim
una responsabilitat –per això estem a una
associació militant–: fer accions per transformar aquest model vers unes relacions
més justes i igualitàries.
Quina part de responsabilitat té la dona
en la perpetuïtat de la societat patriarcal i del masclisme?
En les societats patriarcals els rols dels
dos gèneres estan molt ben delimitats: un
domina i l’altre és el subordinat, un s’ocupa de l’esfera pública i l’altre de la privada.
Les dones, igual que els homes, han reproduït aquest esquema en els seus fills i en
les formes d’educar-los. Això, però, no les
fa culpables de la continuïtat de la societat
patriarcal. Insisteixo, el més important ara
és que ens adonem d’on venen les diferències, quin mal provoquen, etc. I quins passos fem per canviar. Les dones en aquest
sentit han avançat molt, a diferència dels
homes a qui encara ens queden moltes coses per fer. Perquè una cosa està clara: el
canvi no el poden fer exclusivament les
dones.
Aquest és un tema de discussió dins els
moviments feministes...
Hi ha molts tipus de feminismes i alguns
són més essencialistes. Per exemple, hi ha
moviments feministes que només accepten dones; ni homes, ni persones trans.
Des del meu punt de vista aquest tipus
de feminisme és molt qüestionable. Si el

“Actualment
conviuen en
tensió dos fluxos:
per una banda,
un reforçament
dels models
tradicionals i inclús
dels moviments
antifeministes
i, per l’altra, les
masculinitats
alternatives
o noves”

gènere és una construcció social –inclús el
sexe també ho seria, en determinat sentitcom encaixem aquesta visió excloent del
feminisme? No crec que aquesta posició
ens ajudi a avançar.
Per tant, segons vostè un home pot ser
feminista.
Sens dubte, els homes poden ser feministes. Personalment no m’importa l’etiqueta: feminista, profeminista, aliat del
feminisme... Què vol dir ser feminista?
Feminista és aquell que fa una anàlisi humanista i social de com funciona la societat respecte les relacions de poder i de
gènere i aquesta anàlisi el porta a veure
que aquestes relacions són desiguals i injustes i per tant actua per canviar-les. Cal
ser dona per portar aquesta bandera? Jo
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no necessito portar aquesta bandera per
sentir que cal fer un canvi en aquest sentit.
Si la igualtat de gèneres demana un canvi estructural, des d’on cal afrontar-lo?
Tots hem de remar vers aquesta direcció. Com més elements (persones, grups,
institucions...) treballem per aquest canvi, més aviat arribarà. Des de l’escola s’ha
de treballar per acabar amb els estereotips i els rols de gènere. Les administracions han d’apostar per noves legislacions,
per exemple, el permís de paternitat igualitari. S’ha de fer un canvi, també, des dels
mitjans de comunicació.
De vegades sembla que hi hagi manca
de confiança respecte aquest nou home
que està naixent.
Sí. Hi ha sospites perquè des del punt de
vista del constructivisme estem traspassats per uns estereotips dels quals és difícil desempallegar-nos-en. Alguns, per
exemple, diuen que el concepte “nou model d’home” no busca realment un canvi

“En el cas de la
paternitat, per
exemple, encara que
biològicament no és
el mateix viure una
maternitat que una
paternitat, les dones
haurien de cedir una
mica més de terreny
perquè els homes
puguin viure aquesta
experiència”

sinó un gest per guanyar novament protagonisme en l’espai públic. I és cert que
hi ha exemples d’això: homes que arriben
a espais o en manifestacions feministes i
acaparen el protagonisme. Però això és
una qüestió de cultura. En moltes reunions, per exemple, es para més atenció a les
opinions dels homes que a les de les dones.
Quan a moltes persones se’ls pregunta
què vol dir ser un home, un percentatge
alt encara relaciona la figura masculina
amb el sosteniment de la família. Tenim
un problema?
De fet, aquesta realitat ja no és així. Si mirem estadístiques, la majoria de parelles
espanyoles són de doble ingrés; treballen
tots dos. Algunes vegades, degut a la bretxa salarial, ells encara guanyen més, però
hi ha una tendència lenta a la desaparició
del model “home proveïdor”. El model futur i cada vegada més generalitzat és “parelles de dos proveïdors i dos cuidadors”
per unitat familiar i això vol dir que cada
vegada els homes s’han de fer càrrec també de feina no remunerada (cura de nens,
de malalts, de gent gran...). Feines històricament lligades a les dones, la qual cosa
demana que ells han de deixar d’escapolir-se i elles han de deixar espai perquè els
homes puguin exercir de col·laboradors.
Acaba de dir que les dones han de deixar espai als homes. Vol dir que les dones de vegades són un impediment pel
sorgiment d’aquest “home nou”?
En el cas de la paternitat, per exemple,
encara que biològicament no és el mateix
viure una maternitat que una paternitat,
les dones haurien de cedir una mica més
de terreny perquè els homes puguin viure aquesta experiència. En aquest sentit,
les dones han de ser més generoses, perquè sinó és molt fàcil que l’home es quedi
a la barrera i que la desigualtat continuï. Si
quantifiquéssim la feina que fan les dones
ens adonaríem que arriben a fer fins a tres
jornades (la feina de fora, la feina de casa i
pensar l’organització).
La cura demana sensibilitat i emocions,
però durant molt de temps s’ha dit que
“els homes no ploren”.
Els homes tenim sensibilitat i emocions,

però generalment anem amb una cuirassa per la vida per demostrar que som forts.
Segons el model d’home que marca la societat no podem manifestar debilitat, inseguretat o por. I quan sentim tot això –perquè ho sentim–, la única manera que tenim
per expressar-ho socialment, inclús quan
es tracta d’una emoció com l’alegria, és a
través de la ràbia i la violència, perquè és
el codi que entenem. No ens han ensenyat
a gestionar les emocions d’una forma sana
i constructiva i aquesta és una tasca educativa que s’ha de fer amb els homes. No
som menys homes per expressa la nostra
vulnerabilitat.
El grau actual de violència contra les
dones és degut, en part, a aquest desajustament entre una dona que demana
llibertat i un home tradicional que és
rebutjat?
Sí, evidentment. Hi ha estudis sociològics
que confirmem que, en moments de crisi,
quan els homes perden el seu espai de seguretat perquè no tenen feina i, en canvi,
les dones reivindiquen les seves posicions,
augmenta la violència. La violència sempre és una resposta a la inseguretat respecte la pèrdua d’una determinada posició o poder.
Quins valors hauria d’abanderar el nou
home del segle XXI?
La igualtat, la justícia, la cura i la sostenibilitat. La justícia i la cura no han de ser solament vers les dones i els nens sinó també vers el planeta, ja que està comprovat
que culturalment els homes som més depredadors i destructors del medi ambient
que les dones. Respecte la cura, aquesta
ha de ser cap als altres, però també vers
un mateix. L’home també ha buscar una
sexualitat més sana, menys sexual i més
relacional. Hem de construir un home més
emocional, que reconegui que envelleix,
que pot estar malalt i que no sempre pot
amb tot.
A Amèrica Llatina, malgrat ser societats més patriarcals que les europees,
hi ha en aquest moment un gran moviment d’entitats que reclamen una nova
masculinitat. Aquí, comparativament,
manca activisme en aquest sector?

Hi ha un tema de recursos. Aquí no hi ha
hagut i no hi ha recursos per invertir en
el treball amb els homes. I això és un gran
error. I per què? En general s’inverteixen
pocs recursos en qüestions de gènere, però, a més, sempre s’ha dit que és millor invertir en dones ja que aquestes tenen més
carències. En canvi, les entitats d’Amèrica
Llatina funcionen molt gràcies a l’ajuda internacional i aquesta ve de països com Suècia o Suïssa, molt més rics que Espanya
i que tenen una visió de gènere molt més
àmplia; ells també inclouen els homes. Per
tant, és veritat que a Amèrica Llatina des
de fa dècades hi ha entitats que estan fent
una feina molt important, però no és tant
perquè hi hagi un moviment social sorgit
des la base sinó perquè tenen un important suport institucional.

investigador,
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els privilegis de
la masculinitat

V

ivim temps de grans transformacions socials. Mentre escric aquestes ratlles, s’ha sabut que un jurat a Nova York ha condemnat
Harvey Weinstein per diferents crims sexuals. Les acusacions contra el productor de
Hollywood van instigar el moviment #MeToo
el 2017 i van marcar una protesta mundial en
què dones de diferents punts del planeta denunciaven l’abús i la violència sexuals a les
que havien estat sotmeses i que havien quedat impunes en les nostres societats patriarcals. Aquesta violència sexual, soferta per milions de dones però estranyament invisible i
sovint impune, ha constituït històricament un dels elements centrals de la masculinitat que podem anomenar
tradicional, normativa o tòxica. Si bé quan parlem de gènere sembla que només ens referim a les dones, els homes
i allò masculí que han determinat històricament la norma
–el model universal– no són un aspecte natural sinó productes construïts socialment i cultural.
Ser home és una manera d’estar al món que s’aprèn.
Per què els homes se saluden donant-se la mà i en canvi
fan petons a les dones? Els Estudis crítics dels homes i les
masculinitats han posat el focus en la construcció de les
masculinitats, és a dir, en la manera de “fer-se” home. En
aquest camí, s’ha dut a terme un estudi profund de les característiques que configuren la identitat masculina com
a procés que s’aprèn i dona forma a les expectatives que
una societat identifica com a pertanyents al gènere masculí. Aquest model de masculinitat comprèn una sèrie
de valors, actituds, mites, estereotips i comportaments
que legitimen el poder dels homes sobre les dones—i sobre d’altres homes que no compleixen aquests estàndards— i fan que l’experiència masculina sigui la mesura

de l’experiència humana. Així, aspectes com el comportament violent, la distància emocional, el rebuig a dur a terme les cures o el rol de proveïdor són algunes de les característiques d’aquest tipus de masculinitat. Aquests dictats
sovint han dut molts homes a necessitar demostrar davant
d’altres homes que la seva masculinitat és “real”, han hagut de provar la seva virilitat i el seu valor com a homes per
tal de no ser identificats amb altres grups subordinats.
D’aquí el sexisme en frases com “no siguis nena”, “sigues
un home”, o la homofòbia de “no siguis marica”. Com molts
estudis han demostrat, és aquest tipus de masculinitat
normativa el que es troba en l’origen de comportaments de
risc: consum de drogues, violència o actituds sexualment
depredadores.
Aquests comportaments són inseparables del sexisme estructural que està present a la nostra societat. Institucions com la família, l’escola o les religions ens ensenyen
des de ben aviat quines són les característiques pròpies de
cada gènere i produeixen pautes de comportament social majoritaris. En aquest sentit, podem dir que els homes
–pel sol fet de ser homes– gaudeixen de privilegis, és a dir,
no els han obtingut per mèrit propi sinó que són concedits
per raons socials i culturals. Per posar alguns exemples: les
dones són infinitament més propenses que els homes a patir una agressió sexual, les dones segueixen realitzant gran
part de les tasques de cura i treballs domèstics, un home
difícilment deixarà de ser contractat per estar en una edat
fèrtil, etc. En tots aquest casos, el fet de ser home atorga
una sèrie de beneficis—no ser atacat sexualment, tenir
més temps lliure, poder dur a terme la seva carrera professional sense que la paternitat la condicioni—que sovint
són difícils d’identificar i acceptar per molts homes i que
constitueixen part de la nostra organització com a societat. Paral·lelament, el sexisme també afecta les pràctiques
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individuals, i es tradueix en el que el psiquiatra i psicoterapeuta Luis Bonino (Micromachismos: la violencia invisible en la pareja, 1995) ha denominat “micromasclismes”,
pràctiques de control i domini que estan invisibilitzades,
naturalitzades, que són de baixa intensitat. És una forma
de masclisme exercit per homes que no s’anomenarien a
sí mateixos masclistes però que se sustenten en el principi d’autoritat sobre les dones. Són comportaments que
sovint no suposen ni tan sols una intencionalitat, sinó que
responen a dispositius mentals incorporats i automatitzats en el procés de construcció del gènere. Per exemple,
la no implicació en les responsabilitats domèstiques—la
famosa frase “jo ajudo a casa”—, el control dels ingressos
econòmics o la desvinculació de les tasques de cura, entre
d’altres.
Alguns homes compromesos
Molts homes són ja conscients de les limitacions i les conseqüències negatives de la masculinitat tradicional, tant
per ells mateixos com per als qui tenen al seu voltant i estan activament compromesos amb el camí cap a la igualtat, amb el que Octavio Salazar anomena “la revolución
pendiente” (El hombre que no deberíamos ser: la revolución
masculina que tantes mujeres llevan siglos esperando. Planeta, 2018). És veritat, també que en aquest procés de redefinició de la masculinitat tradicional falten models de
referència. Si aquests preceptes antics ja no serveix per
construir una societat igualitària en una societat democràtica, com serien les noves maneres de definir-se com
a home? Com serien aquestes maneres alternatives de
construir diferents tipus de masculinitats?
Entre d’altres aspectes, autors com Ritxar Bacete o
Octavio Salazar destaquen la necessitat de ser crítics amb
el masclisme i la cultura patriarcal, assumir la coresponsabilitat en l’àmbit domèstic, responsabilitzar-se de les tasques de cura, reconèixer aspectes com la vulnerabilitat o
l’emotivitat, exercir la paritat en l’àmbit del poder, l’autoritat i el prestigi, promoure la construcció paritària dels
imaginaris col·lectius on les dones siguin clarament visibles en la cultura, la ciència i el pensament o acabar amb
la complicitat i el silenci davant les violències masclistes.
Per tant, podem deduir que no n’hi ha prou amb reconèixer una situació de discriminació perquè, sense actuació,
la discriminació continua existint i es perpetua.

La igualtat de gènere és un dret recollit al primer article
de la Declaració dels Drets Humans. Mantenir una societat
sexista té costos no només per a les dones, sinó també per
als homes perquè el sexisme impedeix que els humans puguin realitzar-se. I si algú necessités dades, recordem que a
les societats on trobem un major grau d’igualtat de gènere
també hi trobem un major grau de desenvolupament econòmic. Tot i que moltes dones hem i lluitat activament per
aconseguir la igualtat en molts àmbits, les desigualtats per
motius de gènere continuen. Així doncs, malgrat el que podríem anomenar una certa cultura de la igualtat, és a dir la
percepció que s’han aconseguit moltes fites en el camí de
la equiparació de drets entre homes i dones, també és cert
que persisteix un abisme entre el coneixement teòric i la
pràctica. Segurament, les persones que llegiu aquestes línies esteu a favor de la igualtat de drets, però sovint el nostre compromís amb el canvi no passa d’una posició teòrica, d’un coneixement de la situació que no va més enllà. I és
aquí on rau el gran repte que tenim per endavant, tant per
dones com per homes: ser conscients que amb les nostres
pràctiques podem incidir en el món que ens envolta, convertir-nos en agents d’igualtat a través de les nostres accions; la igualtat de drets és una posició ètica i pràctica.
Teresa Requena és professora agregada del departament
de Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos i
coordinadora del Grup de Recerca “Construint noves
masculinitats: representacions i transferències socials”
de la UB

“No n’hi ha prou
amb reconèixer
una situació de
discriminació perquè,
sense actuació,
la discriminació
es perpetua”

valors 32

Home, a què penses renunciar?

ritxar bacete

“La cura és la
clau de la nova
masculinitat”
L’impulsor del Programa d’Homes per la Igualtat de
l’Institut Basc de la Dona i autor dels llibre ‘Nuevos
hombres buenos’ promou la nova masculinitat.

laura cera
Simone de Beauvoire deia que la dona
era una construcció social, però també
ho és l’home?
Sí, és clar. Aquesta és una de les grans
aportacions de la filosofia feminista a la
democràcia: qüestionar una essència o un
destí que subjugava les dones a tenir un
paper en la història, en la societat, en la família i en les relacions i demostrar que són
fruit d’una construcció cultural. El gènere
no determina la carència per la violència,
per les cures o la sensibilitat. Tant els homes com les dones tenim la capacitat de
construir des de les coses més meravelloses fins les coses més terribles. I hem de
ser conscients que en aquest repartiment
de rols als homes ens han tocat els privilegis, el regal “enverinat” de la desconnexió
emocional, la legitimització de la violència per mantenir el poder, etc. En aquest
sentit, un assassí masclista no és un autodidacta. Dit d’una altra manera, tota violència masclista és un problema que viuen
les dones, però que té a veure amb la construcció de la masculinitat.

que té actituds masclistes, ja sigui per
convicció o per herència cultural?
La gran dificultat per identificar el que
som afecta tan els homes com les dones. Et
poso un exemple. És molt diferent anar a la
muntanya amb una pedra a la sabata que et
fa mal– és el cas del patriarcat en la vida de
moltes dones– que fer-ho amb un bon calçat. Si a les dones que pateixen ja els costa
fer una reflexió sobre la seva identitat, encara els resulta més dificultós als homes,
que viuen el seu rol amb comoditat i que
gaudeixen de privilegis que els permeten
tenir temps per exercir el poder, l’oci, l’esport... activitats que si algú altre no estigués fent coses que a ells també els corresponen no podrien fer. Malgrat això, en aquesta
era del feminisme, les dones ens heu posat
a molts homes un mirall davant dels ulls, la
qual cosa ha provocat una espècie de context incòmode col·lectiu. Més o menys de
forma conscients, però especialment a partir del 8 de març del 2018, crec que hi ha hagut un qüestionament de la masculinitat i
un canvi radical en els homes.

El primer pas sempre és acceptar el problema. És difícil que un home reconegui

Sembla que estem en un moment històric: la dona té clar el seu camí i el vol fer
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ràpid, mentre que l’home es troba un xic
descol·locat.
És així. No fa gaire publicàvem un informe
sobre l’estat de la masculinitat a la Diputació de Biscaia, el qual revelava que els homes actualment tenim neguit, desconcert
i por perquè ja no sabem quin paper social hem d’ocupar. Sabem que el rol que vam
aprendre (l’home que s’imposa, que no cuida, que inverteix tot el temps en ell, que no
és corresponsable...) ja no ens serveix per
conviure amb les dones del segle XXI, però tampoc per viure en democràcia, ni per
tenir una vida que valgui la pena ser viscuda. Per tant, som conscients que hem de
transformar la nostra identitat, però, paradoxalment, encara no tenim models de
referència, suport institucional o camins
compartits amb altres homes per crear
un home nou. És cert que estem en un moment històric perquè per primera vegada un número significatiu d’homes dona
suport a la dissidència de la masculinitat
clàssica. De fet, que els defensors de la societat patriarcal s’hagin hagut d’organitzar políticament demostra que l’alternativa ja és majoria.
A nivell pràctic, quines renúncies hauria de fer l’home per allunyar-se de la vella masculinitat?
Abans d’aquesta entrevista he vist al
parc un amic, bon home i corresponsable,
acompanyat de les seves dues filles. I la seva expressió, amb cara d’atabalat, ha estat:
“Els homes vivíem millor, abans!”. Hem de
deixar d’ocupar el còmode paper que històricament se’ns ha assignat: ser proveïdors materials de la família i gaudir de
tots els serveis que fins ara ens han ofert
les dones (mare, esposa, germanes...) perquè nosaltres poguéssim fer aquest paper. Tenint en compte que generalment
ara els dos membres de la parella treballen, els homes haurien de fer-se càrrec
del cent per cent de les cures i com a mínim del cinquanta per cent de les tasques
i de l’organització de la llar. Estic convençut que la clau del desapoderament masculí són les cures. Qui ha cuidat algú sap
que es tracta d’una responsabilitat de 24
hores al dia, set dies la setmana i 365 dies l’any. Qui cuida no juga la final de la Lliga de Campions, no fa mèrits laborals per

ascendir... La cura és el factor clau de la nova masculinitat.
I quins són els valors que ha d’abanderar aquest nou home?
Respecte als valors crec que no ens hem
d’inventar res de nou. Hem de llegir sobre
feminisme i hem d’escoltar les dones properes que han liderat aquest moviment
de transformació i els homes que les han
acompanyat ens els processos d’emancipació. Els valors han d’estar ancorats en
les cures compartides. El desenvolupament de la compassió i la tendresa també
ha de ser un element identitari de la construcció de la nova masculinitat. Però, sobretot, aquests valors s’han de posar en
pràctica. Avui, fins i tot un diputat de Vox
denunciat per violència masclista pot afirmar que és feminista i que està a favor de la
igualtat. El trànsit cap un model identitari
feminista dels homes demana deixar a un
costat els privilegis, però, sobretot, demana una pràctica pendular, perquè aquest
serà un llarg camí.
Falta diàleg entre homes i dones?
Hi ha dos plans de diàleg. El primer pla de
diàleg sobre feminisme el tinc amb la meva parella. Ara, bé, aquest pla de diàleg ens
costa portar-lo a l’àmbit públic i, sobretot,
que tingui ressò a les polítiques públiques.
Igual que hi ha polítiques públiques relacionades amb l’apoderament de les dones,
també hi hauria d’haver espais de diàleg
col·lectiu respecte les polítiques d’igualtat
que incloguessin els homes. Les xarxes socials donen la impressió que no hi ha diàleg
entre homes i dones, però sí que n’hi ha. El
pacte d’humanitat entre homes i dones està a punt d’arribar i el proper 8 de març serà una gran escenificació d’aquest diàleg.
Molts educadors alerten de les actituds
masclistes que es veuen entre els joves.
L’any passat es va publicar un estudi que
deia: “El 77 per cent dels nois i noies espanyols no toleren cap tipus de violència en
el context de la parella”. Una gran notícia!
Però els titulars dels diaris van ser: “Els 23
per cents dels joves espanyols consideren
la violència una forma d’amor”. En tot cas,
si aquest 23 és un fracàs, els fracassats no
són ells sinó nosaltres com a transmissors

“Som conscients que
hem de transformar
la nostra identitat,
però, paradoxalment,
encara no tenim
models de
referència, suport
institucional o
camins compartits
amb altres homes
per fer-ho”
de models més igualitaris. Com a investigador i com a pare, crec que ens hem de felicitar per tot allò que hem fet bé en relació amb les nenes. Per exemple, les darrers
produccions de Disney ja no tenen res a
veure amb les primeres princeses. Actualment l’univers semàntic i estètic de les noies està ple de referents de dones poderoses. Però, i els nois? Quins són els referents
dels nois que hauran de viure amb les noies
del segle XXI? I per què ells no tenen referents? Segurament pels debats absurds
que sovint plantegem els adults. Tots i totes som necessaris per avançar en matèria d’igualtat, perquè, sinó, igual que hem
avançat també podem retrocedir.
Ens podria citar algun referent que els
nois podrien tenir?
Alfred Garcia, un cantant compromès,
contradictori i que mostra la seva vulnerabilitat. Ell és un model contra hegemònic
molt clar. I el jugador de bàsquet Pau Gasol. Un home compromès amb els drets de
les dones. Cap dels dos és un home perfectes, ni un súperheroi, però dibuixen models de referència molt necessaris.
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javier royo

“Els masclismes
quotidians són
invisibles pels homes”
L’autor del llibre ‘Homo machus. De animales a hombres’
(Ed. Lumen) denuncia amb vinyetes com el masclisme és
un problema més habitual del que ens pensem.

laura cera
L’homo machus és una espècie d’home
més comú del que volem reconèixer?
És una espècie molt comú. El masclisme
és present en molts àmbits de la nostra vida. Els homes ens pensem que el masclisme és allò que ens expliquen a les notícies,
però si ens fixem una mica veurem tots els
masclismes quotidians que viuen les dones
i que pels homes encara són invisibles. Per
exemple, en els sopars d’amics, moltes vegades les dones parlen dels fills i de roba i
els homes de futbol i de la feina.
Els homos machus són conscients que ho
són?
No, aquí ningú és masclista! Un home mai es
reconeix com a tal. Per això, la primera fase per acabar amb el masclisme ha de ser
mirar-se el mirall, una cosa que les dones sí
que estan fent. De fet, el feminisme va de llibertat, una cosa que els homes no entenem.
Jo mateix de vegades reconec que tinc actituds masclistes perquè són accions que culturalment m’han inculcat. Reconèixer que
som masclistes i apostar pel canvi és fonamental. Avui, de fet, per a molts homes la
masculinitat que ens han inculcat ja és un
vestit que ens estreny per tots costat.

Què ha de fer l’home per superar aquesta fase de l’evolució? A quines coses ha
de renunciar?
A moltes que fomenten la desigualtat! De
fet, mots homes són incapaços de veure els
seus privilegis. Avui, als homes ens manca
molta comunicació i estem una mica perduts. En aquest procés, durant el qual les
dones s’han mogut i nosaltres ens hem quedat parats, l’home ha quedat descol·locat.
Per exemple, molts homes confessen que
quan es parla de feminisme en una conversa
no gosen dir res per no espifiar-la. No hauríem de tenir por a comunicar-nos i a dialogar. L’home no ha de dependre de la dona,
però ha de trobar el seu camí.
L’home pot superar aquesta fase sense
l’ajuda de la dona?
L’home hauria de canviar sol. Ens podem fixar en el camí que ha fet la dona per avançar en la igualtat i el feminisme, però no
podem esperar que les dones ens canviïn.
Hem d’informar-nos, llegir sobre feminisme, comunicar-nos i a partir d’aquí buscar
una nova forma de masculinitat diferent a
la que ens han ensenyat. L’empatia és una
eina fonamental. Fins que una persona no

veu l’altra com una igual no és capaç de reconèixer els seus problemes. La societat
només avançarà quan els homes ens alineem amb el feminisme.
En el llibre hi ha un apartat específic dedicat a l’educació...
Als homes ens han educat de forma molt
negativa en el pla afectiu, emocional i sexual. Des de petits ens han dit que l’home
ha de ser fort i que no ha de plorar. Avui les
coses estan canviant, però tots els homes
més grans de trenta anys han estat educats
amb la idea que l’home ha de ser així. Necessitem que tots els nens siguin educats en el
pla afectiu-sexual. La ultradreta ara vol imposar el ‘pin parental’ per protegir els menors, però això només els aboca a no tenir
cap tipus de protecció i que la seva educació
sobre aquest tema sigui a través del porno.
Un home pot ser feminista, però, una dona pot ser masclista?
Sí, evidentment. De fet, la majoria tenim traces de tot. Al final el masclisme es detecta en
les accions quotidianes i moltes dones a casa segueixen perpetuant aquest sistema.
Ara bé, als homes i a les dones el masclisme
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ens afecta d’una forma diferent. A les dones
els afecta de forma externa, sovint amb violència, i en canvi als homes de forma interna:
modifica la nostra forma de ser.

“Cal posar les
actituds masclistes
en evidència
perquè és l’única
forma que tenim
perquè aquestes
minvin”

Il·lustracions: Javirroyo ‘Homo Machus’ (Ed.Lumen)

“Tolerar el masclisme és masclisme”, escriu. Sembla evident, però no és.
No. L’altre dia, una noia, cap de departament d’una empresa, m’explicava que en
una reunió amb un proveïdor, aquest només mirava els homes. Doncs en aquest
moment, al marge de que sigui la cap, algun dels homes de la reunió hauria d’haver
dit alguna cosa. Cal posar les actituds masclistes en evidència perquè és l’única forma que tenim perquè aquestes minvin i, en
conseqüència, millorin les relacions.
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Qüestions
essencials

ignasi llobera
Què distingeix
l’art mediocre
del gran art?

L’estètica
La filosofia sobre les coses
que ens resulten belles ens
provoca preguntes: Què
fa bonica una cosa? Com
identifiquem la bellesa?

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

A

lgun cop us ha semblat que una pintura us parlava directament a vosaltres? Alguna vegada una
novel·la us ha mostrat alguna veritat que se us escapava? Alguna obra d’art us ha ajudat a sortir de
vosaltres mateixos, a abandonar les vostres cabòries, encara que fos només per uns instants? I
després heu retornat a la vostra vida quotidiana
amb una visió més clara de la jugada?
Si heu respost que sí a alguna d’aquestes preguntes,
vol dir que heu contemplat gran art. O això diria la filòsofa i escriptora irlandesa Iris Murdoch (1919-1999). Així
doncs, segons aquesta autora, què distingeix l’art mediocre del gran art?
L’art mediocre és el que sucumbeix la temptació de
consolar-nos amb històries que oculten la realitat, la veritat, transmetent-nos només el punt de vista subjectiu
de l’artista, el seu egoisme, les seves obsessions.
En canvi, el gran art és impersonal, mostra el món tal
com és, de forma objectiva, deixant de banda l’artista i el
seu punt de vista. El gran art també pot consolar, però ho
fa sense mentir: “El gran art mostra com de difícil és ser
objectiu tot mostrant-nos com de diferent es veu el món
a través d’una visió objectiva”.
A les novel·les de Murdoch, podem trobar exemples
d’aquest efecte revelador del gran art. Per exemple, el cas
del protagonista de la seva primera novel·la Under the Net
(Sota la xarxa, 1954). Jake, després de contemplar el quadre de Frans Hals El cavaller, és capaç d’ordenar els seus
caòtics pensaments i veure amb claredat què ha de fer. El
cavaller pintat en el quadre li diu en veu alta: “Una història molt entretinguda. Aplaudeixo la teva decisió”.
Per saber-ne més de Murdoch, podeu adreçar-vos a
una excel·lent i recent introducció al seu pensa“El gran art
ment escrita per Margaés impersonal,
rita Mauri: Iris Murdoch.
mostra el món
Una ética de la atención
tal com és, de
(2019). També us suggereixo llegir directament
forma objectiva,
la seva obra, ja sigui litedeixant de
rària o filosòfica. Un bon
banda l’artista
inici és The Sovereignty
i el seu punt
of Good (La soberanía
de vista”
del bien, 1970).
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Albert Botta
L’estètica implica
ètica? Bellesa és
compromís?

E

l terme ‘estètica’ s’usa en diversos sentits, sempre
amb un denominador comú valoratiu i simbòlic.
Com a disciplina filosòfica, l’estètica és la reflexió
sobre allò que és o que ens resulta bell i el procés
emocional de reconeixement d’aquest valor (o el
del seu oposat, allò lleig). Plató postula la realitat
objectiva i permanent de la idea de Bellesa (i de Bé,
i de Justícia...), que es reflecteix imperfectament
en els objectes materials. Per contra, Carnap manté que
és una expressió valorativa, només emocional i sense contingut de coneixement. La neurociència, la neuroestètica,
ha fet fer un gir al tema, al mostrar els efectes que l’entrenament/aprenentatge té en la reconfiguració cerebral de
l’emoció estètica.
De tota manera, si l’emoció i l’univers cultural resulta estrany o no és prou compartit, poca cosa s’entén. Pot
exemplificar-se en l’Unamuno i el seu “levantinos, os pierde la estética”, que va etzibat amb ironia a uns catalans
que volien reconeixement de la seva cultura i formes. Un
posicionament ben distint al nulla estetica sine etica,
ergo apaga y vámonos (res d’Estètica sense Ètica, deixem-ho estar), del José María Valverde que lliga estètica i compromís.
Hi ha bellesa en la naturalesa (els colors del cel a l’alba o al capvespre), en els objectes quotidians (disseny),
i en obres artístiques (una peça musical). Què fa bella/
lletja una cosa? Com identifiquem què és bell? Quina relació hi ha entre natura i art? La filosofia de l’art tracta
els conceptes de la creació: Què és un símbol artístic?
Quin compromís simbòlic té l’obra d’art? Què comunica, implica o suscita? Per què una peça és valuosa? Com
s’interelacionen els llenguatges artístics? La crítica artística assaja una comprensió de les peces
“L’estètica és
d’art, en comenta l’esla reflexió sobre
til, el corrent, la tècnica,
allò que és o
les influències, els presque ens resulta
supòsits de l’artista, el
compara amb d’altres,
bell i el procés
etc. Tanmateix, queda
emocional de
sovint quelcom immune
reconeixement
a l’aclariment, anàlogad’aquest valor, o
ment a com també passa
el seu oposat”
amb el perquè ètic últim.
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George Lawrence Davis
i l’Escola dels Pobres
El fundador de l’Església Evangèlica de Caldes de Montbui defensava que
l’educació era “la gran esperança pel futur del país” i va escolaritzar més
de 10.500 nens i nenes d’aquesta localitat del Vallès Oriental.

Redacció
Un nom
de carrer

Q

uan el missioner George Lawrence
Davis (1830-1894) va deixar la seva
terra natal, Gal·les, per propagar
la paraula de Déu, segurament no
pensava que acabaria en un petit
poblet del Vallès Oriental. Abans
de recaure en aquesta localitat,
però, va viatjar a Londres (1850) i a
Nova York (1853), on va ser empresonat per
pujar als autobusos dels negres.
També va recórrer diferents llocs d’Espanya amb un carro blindat ple de bíblies
fins que va arribar a la vila barcelonina de
Gràcia, on, aprofitant el temps de llibertat
que oferia la revolució de la Gloriosa (1868),
va treballar en la fundació d’escoles per a
nens i adults –el 1878 es tenia constància
de 19 centres–, en l’obertura de diverses esglésies evangèliques a diferents indrets de
Catalunya i en la creació d’una impremta,
en la qual va editar diverses revistes com
La Aurora de la Gracia. I fins i tot va fundar
un hospital, l’embrió de l’actual Hospital

Evangèlic de Barcelona. Però com va conèixer Caldes de Montbui?
Va ser buscant un balneari amb aigües
termals curatives per millorar el seu estat
de salut que va descobrir aquesta localitat,
a partir d’aleshores la principal base d’operacions dels seus projectes. Davant l’evidència que un dels principals problemes de
la localitat era l’alt índex d’analfabetisme, el
missioner, que creia ferventment que “l’escolarització era la gran esperança del país”,
va crear una escola coneguda popularment
com “l’escola dels pobres”. Durant set anys
van passar per les aules creades per George Lawrence més de 10.500 alumnes de diferents edats. A més, poc després, també
va fundar l’Església Evangèlica de Caldes
de Montbui.
Lawrence va morir als 63 anys, però
el seu llegat va perdurar: l’escola, dirigida
per les seves filles, va estar funcionant diverses dècades i l’església avui encara continua activa.

En reconeixement a la seva
tasca a Caldes de Montbui,
actualment un dels seus
carrers més cèntrics porta el
nom de George Lawrence
Davis. És en aquest mateix
carrer on està ubicada
l’església que ell va iniciar.
Aquesta decisió es va prendre
per votació popular. Moltes
persones grans del poble van
aprendre “de lletra” en
aquesta escola evangèlica, en
la qual s’oferia una pedagogia
moderna i oberta. Si voleu
més informació sobre aquest
missioner de l’església
evangèlica a Catalunya
l’entitat Amics d’en George
Lawrence organitza rutes pel
poble dedicades al missioner
gal·lès.
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Històries de pau

L’utopia
insubmissa
L’any 1971 Pepe Beúnza
va negar-se a fer el servei
militar. Es considera que
va ser el primer objector
de consciència de caràcter
polític d’Espanya.

Xavier Garí de barbarà

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

P

epe Beúnza va néixer a Jaén el 1947,
però la seva família es traslladà a
València. Estudià tècnic agrícola i s’involucrà en el moviment antifranquista. Del règim li sorprenia
la filiació catòlica i l’indignava el suport de l’Exèrcit. Malgrat ser antifranquista, no volia lluitar amb els
mateixos mitjans violents del règim: primer perquè la dictadura era més forta i segon perquè intuïa com a cristià i com a pacifista que no es podia aconseguir la pau i la
justícia des dels seus contraris (la violència
i la guerra). El 1963 visqué una experiència
fonamental: va visitar la Comunitat de l’Arca, al sud de França, on entrà en contacte
amb Lanza del Vasto, el deixeble cristià del
Mahatma Gandhi, qui l’havia enviat de retorn a Europa per fer arrelar els valors de
la noviolència al continent. Pepe Beúnza
tenia, per edat, el deure d’incorporar-se al

servei militar obligatori però fou a la Comunitat de l’Arca on descobrí com negar-s’hi
tot afrontant les conseqüències que això
suposés, convençut de la seva lluita antifranquista i dels valors del pacifisme i la noviolència. Des de la Comunitat de l’Arca dissenyà una estratègia, s’assessorà i creà un
grup de suport que l’acompanyaria molts
anys, malgrat fos condemnat per consell
de guerra pel règim de Franco amb el delicte de desobediència, en negar-se a incorporar-se a files. Les diferents presons i els
anys que hi passà no van ser impediment
per a seguir més convençut encara que la
pau no es construeix amb els exèrcits, que
el mandat bíblic de “no mataràs” no dona
lloc a interpretacions i que la vida serà pacífica quan la humanitat sàpiga resoldre els
seus conflictes mitjançant els valors de la
justícia i la solidaritat.
Beúnza es va traslladar el 1975 a Catalunya i aquí residí immers en grups d’objectors, insubmisos i pacifistes. Pocs anys
abans havia rebut el Memorial Joan XXIII per la Pau (1970). L’any 2001 el Govern
espanyol eliminà per llei el servei militar
obligatori donat l’allau d’objectors i insubmisos, cosa que suposà una victòria de la
perseverança, la coherència i el pacifisme
de Beunza. L’any 2012 se li va concedir el
Premi Constructor de Pau atorgat per l’Institut Català Internacional per la Pau. Beunza sempre serà el referent pioner de l’objecció de consciència a la guerra.
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gràcia pérez
Il·lustrat per

Marc torrecillas
Aturar-se per començar de nou

L

a Raquel avançava pel llarg passadís, només es podia sentir el soroll dels seus talons. De tant en tant, s’obria una porta i
apareixia un nen que li dedicava un mig
somriure. Sabien que avui només en sortiria un d’allà. La Raquel se sentia impotent davant aquelles mirades pidolant. Va
accelerar el pas notant com els batecs del
cor ressonaven dins seu. El Manuel es pentinava davant
del mirall. Quan es va marcar la clenxa, va pensar en la Raquel. Tenia la forma del crani allargada, com si els fòrceps
l’haguessin obligat a néixer, davant la seva resistència. No
li agradava la forma del seu crani. I a la Raquel?
La Raquel treballava a Barcelona i vivia sola, va decidir adoptar un nen a Colòmbia, el seu país natal. Pensava que l’amor cap a un fill la vincularia més al món. Havia
anat diverses vegades a l’orfenat, finalment li van assignar el Manuel.
El dia que el Manuel feia vuit anys va sortir de l’orfenat, l’última imatge que se’n va emportar va ser la dels
companys darrera els vidres, amb les clenxes marcades
i els ulls desesperançats.
La Raquel es va esforçar a ensenyar-li el català que
ell estudiava amb molt interès. Sentia terror a decebrela. Havia detectat com s’il·luminava la cara de la Raquel
quan practicaven l’idioma tot dinant: “em passes un tros
de pa, mare?”. La Raquel responia amb un somriure i una
brillantor al ulls, en els quals el Manuel veia que era ben
acollit i es tranquil·litzava.
Van arribar a Barcelona just abans de començar el
curs escolar. Tot era una novetat per al Manuel, fins i tot
el nom. La Raquel va omplir la inscripció escolar catalanitzant-lo. En aquella ciutat, el Manel es va blindar com
una caixa forta, a dins hi va dipositar el més fosc del seu
ésser, tot el que no agradaria a la Raquel i va continuar
amb la disciplinada obediència als adults. Fins i tot, seguia amb l’hàbit d’anar ben clenxinat, que detestava. A

l’escola ja començaven a fer-li la guitza, “cap de pera” li
deien. La Raquel encara no s’atrevia a aconsellar-lo sobre
la manera de pentinar-se i, aprenent a fer de mare, dia a
dia, respectava aquell hàbit de l’orfenat.
Poc a poc, el Manel no va poder ocultar més el monstre de l’abandonament: paraulotes, crits, estirabots, insults... van explosionar de la caixa, fins aleshores ben
amagats. Aquell canvi va descol·locar la Raquel. Molt dies plorava quan el noi deixava anar tota la seva ràbia sobre d’ella. “Tu no ets la meva mare, deixa’m en pau”, li cridava enrabiat.
–No l’hagués adoptat si hagués sabut que sempre se
sentirà abandonat, mai podré omplir aquest buit. - Es va
sincerar la Raquel amb la mestra del Manel.
–No m’hagués pensat mai que pronunciaria aquestes
paraules, sona monstruós–, va continuar la Raquel, amb
les galtes humitejades.
–Són el dolor i la impotència que et fan parlar així, Raquel, el Manel està traient el que fa temps hauria d’haver
sortit–. La mestra la va consolar.
El Manel se la mirava amb ràbia. La Raquel, que havia tocat fons, es va armar de valor i li va mostrar aquella mirada que temps enrere l’ajudava a calmar-se. I amb
tendresa i veu ferma, li va dir: “t’estimo, ets el meu fill,
no t’abandonaré mai, buscarem ajuda i ens en sortirem
junts”. Va escabellar-lo una mica; en veure que no oferia
resistència, va continuar esborrant aquella maleïda clenxa. El Manuel s’hi va tornar. La Raquel se’l va apropar:
”així també m’agrades”. Va treure el mòbil i van aturar el
temps amb una selfie.

Una secció elaborada
en col·laboració amb
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imatge en
creixement

“Quin gran
plaer això de
somiar despert”
Miquel Lleixà
El fotògraf Miquel Lleixà publica cada dia
al seu compte d’Instagram una instantània
on introdueix reflexions adreçades al
creixement personal.

