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Editorial

En els moments
de vacil·lació...

“E

n el segle passat, els capitalistes estaven segurs de l’èxit
del capitalisme, els socialistes de l’èxit del socialisme,
els imperialistes de l’èxit del colonialisme i les classes
governants sabien que estaven fetes per governar. Poques d’aquestes certeses subsisteixen en l’actualitat. I
seria estrany que subsistissin, degut a l’aclaparadora
complexitat dels problemes amb què s’enfronta la humanitat”. L’economista nord-americà John Kenneth
Galbralth va fer aquesta afirmació el 1973, just abans de filmar per la
BBC la sèrie de televisió La era de la incertidumbre.
En les darreres dècades aquesta sensació d’incertesa encara
s’ha incrementat més. Vivim en un temps en què les velles aspiracions de prosperitat i progrés s’han desinflat, els governs nacionals
s’han desdibuixat amb la globalització, el coneixement ha passat a
ser efímer i els efectes de la crisi econòmica i de la revolució digital
només ens han provocat noves preguntes: podrem conservar la feina davant l’expansió de la Intel·ligència Artificial? Si els populismes
guanyen terreny que passarà amb els sistemes liberals-democràtics i amb els nostres drets? I, si no aturem el canvi climàtic, perilla
la nostra existència? En aquest món cada vegada més incert recentment hi ha aterrat el coronavirus, una pandèmia d’abast mundial de
la qual se’n desconeix l’origen, la cura i les futures conseqüències, tot
i que ja ens està canviant la vida.
L’ansietat ha crescut. Malgrat la incertesa no és pas una emoció
nova, com que no sabem com gestionar-la, ens angoixa. La nostra capacitat per adaptar-nos-hi és baixa. I en un món cada cop menys segur, la gestió de les inseguretats esdevindrà cada vegada més èticament rellevant. Haurem de gestionar la incertesa encara que no ens
sigui còmode. 			
Immanuel Kant ja deia: “Es mesura la intel·ligència d’un individu
per la quantitat d’incerteses que és capaç de suportar”. I és que sense incerteses –i això els científics i els filòsofs en són ben conscients–
el món no hauria avançat. En els moments de vacil·lació, encara que
no ens agradin, creixem. Esperem que aquest que estem vivint ara
no sigui diferent.

maria coll
i joan salicrú
Codirectors de Valors

LA Proposta del mes

“Amb la cuina es
pot expressar
harmonia, felicitat,
creativitat, bellesa,
humor, cultura,
complexitat,
màgia i provocació”
Ferran Adrià
Cuiner

El famós xef català publica cada dia
al seu compte de Twitter (@
ferranadria) receptes i consells
gastronòmics per suportar el
confinament.
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L’actualitat comentada

maria rosa buxarrais

Catedràtica de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona

El Coronavirus
destapa el mal estat
d’algunes residències
de gent gran

La pandèmia fa
aflorar la solidaritat,
la generositat i
el bon humor

Els nens confinats
pel Coronavirus
troben a faltar els
amics i els avis

Enterraments sense
funeral, ni vetlla ni
abraçades: la mort en
temps de la Covid-19

i bé el titular dona per
fet que haurien ocorregut casos greus de negligència en les residències de gent gran
durant la pandèmia de
coronavirus, el cos de
la notícia publicada matisa la informació. En particular, deixa oberta la possibilitat
que les dures escenes de gent
gran al costat de cadàvers, amb
què s’han trobat els soldats durant l’“Operació Balmis”, es deuen als propis protocols establerts per les autoritats per la
manipulació dels cossos, més
que a un presumpte abandonament. No obstant això, mentre
la Fiscalia i els tribunals precisen els fets i les eventuals responsabilitats, les declaracions
d’un alcalde consultat criden a
la reflexió: “El virus mata, però
el que està matant la gent és el
sistema”. Té el sistema actual
d’atenció a la gent errors greus
d’arrel? Múltiples notícies addicionals sobre el tema coincideixen a suggerir que més enllà
de la crisi generada per la pandèmia, és urgent una reforma a
fons del sistema i de les polítiques vigents.

ifondre reaccions encoratjadores i solidàries davant la pandèmia
és, sens dubte, molt important, ja que encara
que la por i la incertesa són poderosos motivadors, les reaccions
que provoquen no necessàriament són bones o dolentes, sinó que depenen definitivament
del nostre caràcter individual i
col·lectiu. Així, mentre que en
alguns països la pandèmia de
la Covid-19 ha provocat un augment de la compra d’armes o
una exacerbació de polítiques
autoritàries i repressives, entre nosaltres, per fortuna, han
predominat les manifestacions
d’allò que les ciències humanes
i socials denominen “conducta prosocial”, “ètica de la cura”,
“imaginació comunitària”, “empatia”, enfortiment de la “cohesió social”, etc. Així, subratllant
les lliçons morals que es desprenen d’aquests comportaments,
els/les educadors/es poden ara
compensar amb escreix, moltes de les classes o continguts
que no s’han pogut transmetre
a causa del confinament.

ecollir testimonis sobre com els nens estan
vivint la crisi de la Covid-19 és una iniciativa
important perquè a ells
no sempre se’ls escolta,
ni tan sols quan se’ls assigna un evident excés
de tasques escolars. Per exemple, diferents observadors han
assenyalat que aquests dies en
la pràctica s’està demostrant
més sensibilitat cap a les necessitats de les mascotes que cap
a les dels infants. Pares, pediatres i psicòlegs de diversos països europeus també han demanat que es permeti als nens
sortir al carrer encara que sigui durant alguns minuts al dia,
sempre amb les degudes precaucions. Com que encara es
desconeix molt sobre el sistema de propagació del virus és
comprensible que les autoritats hagin optat pel més segur o restrictiu; però en la mesura que s’entengui millor o es
comenci a controlar la malaltia serà del tot necessari tenir més en compte als nens i
joves, per als quals el sol i el
moviment són veritablement
“essencials”.

questes setmanes, les
famílies dels morts per
Covid-19 o per altres
causes han hagut de fer
front a dures circumstàncies: impossibilitat
de dur a terme els ritus fúnebres, prohibició de reunir-se o abraçar-se i,
fins i tot, de veure’ls per darrera
vegada o acomiadar-se d’ells. A
més de procurar suport psicològic o espiritual, segons les creences de cadascú, a les famílies
afectades els sembla important
acordar també alguna mena de
resposta col·lectiva. Algunes
notícies indiquen que mentre
autoritats locals han declarat
dol oficial, portaveus polítics i
experts en protocol discuteixen si també seria apropiat
fer-ho a nivell nacional. Segurament l’ideal seria que, així
com s’ha generalitzat aplaudir diàriament l’abnegada tasca del personal sanitari, sense
distincions político-partidistes, s’adoptessin també maneres consensuades d’honorar la memòria de les víctimes
d’aquesta pandèmia.

S D R A

Jordi
Cussó

Àngel
Castiñeira

Maria Rosa
Buxarrais

Begoña
Román

Il·lustrat per

visualomelette
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L’entrevista

“És bo que els fills
s’avorreixin. I si els
permetem estar
avorrits veurem com
ells mateixos, sols,
transformen aquest
avorriment en un
aprenentatge”
Míriam Tirado
Aquests dies de confinament una de les frases que més
s’ha sentit a totes les cases ha estat “m’estic avorrint”. En
una societat en què s’imposa l’hiperactivitat, l’avorriment
està malvist. Però és negatiu avorrir-se? N’hem parlat amb
Míriam Tirado, escriptora, consultora en temes d’educació
i autora del llibre Rabietas (Ed. Urano, 2020).

laura cera
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A

quests dies de confinament,
té temps d’avorrir-se?
No! Estic treballant des de casa,
però, a més, les meves dues filles
també reclamen de forma contínua la meva atenció. A part,
s’han de fer tots els àpats, rentar roba... Tinc la sensació que
ara, a casa, tinc menys temps
que abans. No, no m’avorreixo.

Per què pensem que l’avorriment és una emoció negativa?
Perquè no estem gens acostumats a estar
avorrits. Com que en condicions normals
fem tantes coses, fins i tot vivim en un estat
sobrepassats per les activitats, no sabem
què és avorrir-nos. Aquesta és una sensació
que per a molts és nova. I, a més, en aquesta societat, tenim la sensació que l’estat positiu i bo de la persona és tenir un alt nivell
d’activitat. Molta gent té la percepció que
no fer res és dolent, que està mal fet. I per això ens omplim l’agenda de milions de coses.
Però és tot al contrari...
Evidentment. En realitat, tenir temps –
fins i tot tenir temps per perdre– és una
cosa bona. I també tenir temps per no fer
res. Cal parar, escoltar-nos, fer aquelles
coses que ens agraden i que sovint no podem fer per manca de temps... però tot això és nou, perquè fer poques coses no cotitza a l’alça. Sembla que les persones que
fan més coses en un dia tenen més èxit o
són més ben considerades per a la resta.
Fins i tot moltes mares que acaben de parir i estan a casa amb els seus nadons diuen: “No he fet res, he estat a casa”. No donem valor al fet de cuidar els fills ni al fet
d’estar a casa, quan en tenen molt.
L’avorriment l’hem d’associar exclusivament a la inacció o també al fet de fer coses que no ens generen cap interès?
Fer coses que no ens generen cap interès
ens provoca una sensació desagradable. En
canvi, contràriament, podem estar sense
fer res i sentir una sensació de plaer immensa. L’avorriment l’associem a una sensació
de malestar perquè quan parem surten les
coses que hi ha al fons de nosaltres: estrès,
angoixa, ansietat, preocupació, etc. Aquesta confusió és molt habitual. No estic malament perquè he deixat de fer activitats, al
contrari, ha estat en el moment que m’he

aturat quan m’he adonat de tot allò que hi
havia al meu interior.
I veure això no ens agrada o ens fa por.
Així és. Al final, per no contactar amb
aquesta sensació interna, intentem escapar de l’avorriment i ens omplim el dia d’activitats. Als nens també els passa. Moltes
vegades diuen que estan avorrits quan, en
realitat, el que senten és gelosia o reclamen
més atenció per part dels pares.
Per tant, podem considerar l’avorriment
com una emoció humana?
Sí, i l’hem de considerar com una emoció
positiva; perquè sovint quan parem se’ns
desperta la part creativa. Això és molt evident en els infants. Quan els nens paren,
deixen de banda les pantalles, els pares
no els fan cap proposta i són ells mateixos
els qui han de buscar amb què ocupar el
seu propi temps, comencen a inventar coses i connecten amb la seva pròpia creativitat. I, normalment, aquesta creativitat
sorgeix a partit de les coses que a ells més
els interessen. I, per tant, poden estar molta estona entretinguts. Avorrir-se té coses
boníssimes!
En una situació com l’actual, que els nens
no poden anar a l’escola, com podem explicar als nens i nenes que avorrir-se
també pot ser positiu?
En primer lloc, els pares i les mares no s’han
de neguitejar si veuen els fills i filles avorrits. Molts pares no permeten que els seus
fills s’avorreixin, perquè quan senten la frase “estic avorrit” ja li presenten deu mil propostes. Cal deixar que els nens experimentin l’avorriment. No passa res i és bo que els
nostres fills estiguin avorrits. Si els permetem estar avorrits veurem com ells mateixos, sols, transformen aquest avorriment
en un aprenentatge, en alguna cosa creativa, en joc... coses que després els aportaran
molt de plaer.
Estem educant els nens i nenes en la
hiperactivitat?
Sí, lamentablement, és així. No els eduquem
en això, però aquesta és la vida que portem
els adults i ells la veuen. Ara ens veuen més
a casa, però abans dels confinament molts
pares només veien els seus fills just al vespre, en el moment de sopar, de preparar les
coses de l’endemà i de dormir. La vida dels

adults és un continu d’activitat i els petits
copien aquest model. De fet, entenen que
això és la normalitat. Però l’estrès, per un
nen, és un estat completament antinatural. Els nens estan fets per viure el present.
En realitat, si els adults imitéssim els petits
–un infant pot estar-se minuts mirant un
cargol, sense més– i, no a la inversa, seríem
més feliços. Els petits veuen plaer en coses
que als grans ens avorreixen.
Sovint associem l’avorriment als nens
però ens oblidem que els grans també
ens hauríem d’avorrir una mica més...
Només cal veure què ha passat aquests dies de confinament. Al cap de pocs dies d’estar tancats a casa ja tornàvem a estar estressats. Moltes mares em trucaven dient
“no puc amb tot”! “Vull fer moltes propostes que m’arriben per les xarxes socials però no tinc temps!”. I, sobretot, molt preocupades pels fills. Si els nens no poden seguir
el ritme de l’escola durant dos mesos, no
passa res! Els nens quedaran marcats per
aquest confinament segons si l’han viscut
des de la felicitat o si l’han viscut des de l’angoixa, si els pares han connectat amb ells o
si els han sentit absents... però no recordaran si han fet o no han fet mil activitats proposades a través d’Instagram o Facebook.
Tot això només ens allunya de tenir estones
mortes, que realment són molt vives.
Hi ha persones més propenses a l’avorriment que altres?
Sí, hi ha gent que sempre té sensació d’avorriment. Ara, si tens fills, és molt difícil que
un s’avorreixi. Amb ells sempre hi ha alguna cosa divertida a fer. Si no en tens, tot depèn de com sigui la teva vida i el teu grau de
sociabilització.
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el perfil

Brett
Crozier:
El capità
insubmís
de l’USS
Theodore
Ramon Radó

D

iu la dita que el capità és l’últim
a abandonar el vaixell. Brett
Crozier, però, va ser el primer. I
ho va fer entre aplaudiments de
la tripulació de l’USS Theodore Roosevelt, que l’ovacionava
mentre ell baixava la rampa de
sortida del portaavions. “Captain Cro-zier, Cap-tain Cro-zier” cridaven des de coberta els
marines del portaavions, en honor a un home que acabava de
ser destituït del seu càrrec. En arribar al final de la passarel·la, Crozier es va girar i va
saludar la seva antiga tripulació.
Fa més de trenta anys que Brett Crozier
va entrar a l’acadèmia naval amb divuit, just
després d’acabar l’institut a Santa Rosa, la
seva ciutat natal. Graduat com a pilot de la
marina, va començar amb helicòpters i després va passar a pilotar caces.
Especialitzat en marina nuclear, va lluitar a la guerra d’Iraq i va anar pujant a l’escalafó militar. Al novembre, a punt de fer
cinquanta anys, va ser designat comandant
de l’USS Roosevelt, un portaavions de propulsió nuclear dels Estats Units. Amb un

“Brett Crozier
va aconseguir
el que volia,
encara que, en el
camí, va haver
de sacrificar la
seva feina”

currículum immaculat, la carrera de Crozier era fins fa poc un exemple de respecte a
la cadena de comandament. Fins fa poc.
A mitjans de gener, l’USS Roosevelt
va salpar de San Diego, amb 4.865 persones a bord, cap al Pacífic. Després de passar per Guam, va dirigir-se cap al Vietnam
i, a Da Nang, alguns soldats van allotjar-se
en un hotel on hi havia hagut dos casos de
coronavirus.
El 22 de març, quan el portaavions ja
era altra vegada a alta mar, es va detectar
el primer positiu de Covid-19 a bord. Malgrat les restriccions de moviments, en una
instal·lació on els lavabos, els dormitoris o
els menjadors són comunitaris, el virus es
va escampar ràpidament. A finals de mes,
ja n’hi havia diverses dotzenes.
Després de dies sense cap moviment
del Pentàgon per solucionar la situació i
amb un centenar de contagiats a bord, Crozier va decidir estripar les cartes. Va enviar un correu sense xifrar a tres almiralls de
la seva cadena de comandament demanant
ajuda per evacuar la majoria de la tripulació
i, així, evitar que morissin centenars de persones al portaavions, on el coronavirus no
deixava de propagar-se.
El mail, amb una carta de quatre pàgines, també el va enviar a deu capitans de
la marina. Poc després, la carta va aparèixer publicada al San Francisco Chronicle,
probablement filtrada pel mateix Crozier.
I allà va començar la tempesta. “No estem
en guerra. Els marines no han de morir. Si
no actuem ara, no estem cuidant adequadament del nostre bé més preuat: els nostres marines”.
Amb el portaavions USS Roosevelt a
primera plana de l’actualitat, el secretari en
funcions de l’Armada dels Estats Units va
rellevar Crozier del comandament del portaavions, acusant-lo de “crear pànic” trencant la cadena de comandament i de donar
la percepció “que la Marina no estava fent
la seva feina”. L’endemà que la carta de Crozier sortís publicada, però, un miler de soldats eren desembarcats de l’USS Roosevelt
i posats en aïllament a l’illa de Guam.
Brett Crozier, que pocs dies després
també va donar positiu de coronavirus,
va aconseguir el que volia. Encara que, en
el camí, hagués de sacrificar la seva feina. Per això els seus homes l’ovacionaven
el 3 d’abril, quan baixava la passarel·la del
portaavions.
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Anna Pagès

Professora de la Facultat de Psicologia i Pedagogia Blanquerna de la URL

E

Des de dins

n temps de confinament estem obligats a no
sortir de casa. No és per voluntat pròpia: hi ha
una epidèmia i l’elevat ritme de contagis ha col·
lapsat el sistema sanitari. Arreu de l’Estat es
compten ja més de milers de morts, la majoria
gent gran, persones que ens han fet de pares,
d’avis, als qui hem donat la mà de petits, que
ens han explicat contes asseguts a la falda i que ens han
ensenyat a viure amb dignitat els obstacles.
La pressió psicològica és molt gran, malgrat els esforços dels mitjans per dissimular i proposar-nos ioga, meditació i pastisseria. Som dins: dins del nostre espai domèstic, on tornàvem esbufegant d’un dia de massa feina,
on reposàvem de les cabòries de la vida laboral, on retrobàvem la nostra família a qui vèiem tan poc. Som a dins
d’un espai i un temps que no coneixíem i tot just anem explorant mica en mica, dia a dia, conscients del volum de
la tragèdia que ens envolta. El filòsof francès Emmanuel Lévinas deia que l’existència no és la consciència que
combat contra el món, sinó la possibilitat de conciliar el
son, d’anar a dins, d’una treva.
L’existència consisteix en el replegament i la renúncia al control absolut de les coses del món. La nostra, avui,
consisteix en quedar-nos dins i reformular tot el que crèiem saber de les nostres vides, del seu quefer, direcció i
producció. Som dins, però tot el defora ha entrat amb
nosaltres: la feina, les reunions, l’escola dels nens, les classes, el gimnàs... Tot el defora és dins amb nosaltres, ha envaït el nostre espai; ja no hi ha ni fora ni dins, tot és a casa,
junt, barrejat. I és massa intens, no podem separar els moments amb els espais, no hi ha llindars per travessar.
Tanmateix, amb els dies i les setmanes van passant
coses que no sabíem. No sabíem del balcó o dels terrats
dels edificis. Són els llocs on sí que podem sortir sense
que ens empaitin les obligacions de la vida d’abans. Des
de dins, sortim al balcó, a la terrassa, al terrat. Una cosa de sortir és prendre el sol. També veure gent que està
en un altre balcó. Coneixem els veïns, a qui abans només
sentíem escridassar-se. Saludem els quatre gats que passen pel carrer i a vegades s’aturen a mirar amunt. Conec
gent que ha fet sopars de balcó a balcó, i han parlat, i han
rigut amb una copa de vi, com a la vida d’abans, quan sortíem al restaurant i demanàvem taula a fora. Des del balcó hi ha gent que surt a aplaudir a les vuit del vespre, per
donar suport als professionals de la salut que s’hi estan

deixant la pell. Llavors veiem que al nostre carrer hi viu
gent, famílies amb fills, persones que no s’han vestit com
abans, quan sortien de casa, i que tenen menys gana al
vespre perquè ja no es belluguen tant com quan anaven
a córrer o al gimnàs a última hora. Però a fora, al balcó, hi
ha gent que viu dins perquè fa cas i sí, es queda a casa per
evitar que el cataclisme ens engoleixi a tots.
Aquesta gent viu una vida que no es podia imaginar
mai, una vida impensable quan bellugar-se era la divisa
principal, sortir i entrar en una hiperactivitat constant.
Perquè abans no paràvem a casa i casa era l’edifici on vivíem. El balcó, la terrassa i el terrat ens demostren que
encara podem sortir des de dins per trobar el defora. El
marc de la balconada ens fa adonar de la importància que
hi hagi un llindar. Sòcrates sempre es quedava als llindars
de la casa dels veïns, dempeus i abstret. Per no res, rumiant o pitjor encara, filosofant sobre coses de dins que no
valen per res a fora. Avui, com Sòcrates, busquem a les
palpentes, des de dins, el llindar per anar més enllà.
Anna Pagès és professora titular a la
Facultat de Psicologia i Pedagogia
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull

“Som dins, però tot el
defora ha entrat amb
nosaltres: la feina, les
reunions, l’escola, el
gimnàs... Tot el defora
és dins amb nosaltres,
ha envaït el nostre
espai, ja no hi ha ni fora
ni dins, tot és a casa,
junt, barrejat”
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dilemes ètics

L’ètica i
la invisibilitat
La bioètica existeix
des dels anys seixanta
degut a l’augment dels
avenços tecnològics i
l’experimentació amb
humans. En una pandèmia
com l’actual no és una
novetat.

soraya Hernández

S

ón dies de crisi sanitària global.
La paraula pandèmia impregna les nostres jornades. Ens
posem tristos pel que hauria
de ser i no és, per la feina perduda, ens fa por el naixement
d’un nadó sense aixopluc, plorem per la persona que mor
sola. Patim pels que estimem,
pels que es posen malalts i no
podem cuidar, pels infants sense un àpat calent. I resem, negociem o pintem arcs de Sant Martí. Són les
fases d’un dol global. I també és present la
ràbia: contra els que manen per no haver actuat a temps, contra els que s’aprofiten de la
situació a nivell polític i econòmic, contra la
manca de recursos...
Ens colpeja un titular: “Catalunya llença la tovallola: no es portarà gent gran a
l’hospital”. O d’altres en els quals s’afirma
que no es realitzen intervencions a gent
gran, malalts crònics o persones amb discapacitat. Les queixes no triguen en fer-se
sentir. Però, la presa de decisions es fa diferent a com es feia? Ens trobem amb dilemes ètics mai coneguts o són els de sempre? O potser és que abans l’ètica en les
resolucions mèdiques era invisible als ulls
de la majoria de ciutadans?

29

anys del Comitè
de Bioètica català
L’abril del 1991, ara ha fet 29 anys, es
va crear el Comitè de Bioètica de
Catalunya, un organisme format per
membres del món de la medicina, la
gestió sanitària, el dret i les humanitats que assessora el govern de la
Generalitat i els professionals
sanitaris sobre temes de bioètica. El
darrer any ha fet informes sobre
l’eutanàsia, l’entrega de la placenta a
la mare o la vacunació.

La bioètica sorgeix arrel de la confluència de diferents conflictes relacionats
amb l’avenç tecnològic i l’experimentació
amb humans. Un d’ells va ser el procés de
selecció de pacients per l’hemodiàlisi que
va tenir lloc el 1960 a Seattle (EUA). Fins llavors el tractament de la insuficiència renal
era temporal i els pacients morien sense altres opcions. De cop, un número limitat de
màquines de diàlisi es posava al servei de
la ciutadania. Però no n’hi havia prous per
a tothom. El 1962 un article a la revista Life
informa d’aquest procés desconegut: “Ells
decideixen qui viu, qui mor”. Davant un recurs limitat i un alt nombre de pacients un
comitè format per diversos professionals
havia tingut la darrera paraula. La decisió
no atenia només a una qüestió mèdica ja
que al conflicte es barrejaven aspectes sobre el bé comú o la justícia social.
Ara la deliberació per decidir una limitació terapèutica té el mateix mecanisme
que en altres moments. Els professionals
valoren quines opcions de supervivència
existeixen segons l’estat de salut previ i actual, quins recursos hi ha, quines intervencions són indicades i quines no. Encara que
potser no sempre se n’ha tingut consciència, cada dia en el nostre context sanitari i
social es fa present el principi de justícia,

entès com el repartiment equitatiu de recursos, en la presa de decisions. Qui pot accedir i qui no a un transplantament d’un òrgan? Fins a quina edat es pot realitzar una
fecundació in vitro al sistema públic? A partir de quin tant per cent de discapacitat es
pot sol·licitar un ajut econòmic? Quins pacients entraran a un assaig clínic contra
una leucèmia?
Fins ara per a la població general havien
estat invisibles molts dels processos ètics
del món sanitari, però ara més que mai ens
colpeja una realitat que fa mal. Davant els
interessos polítics i la manca de recursos
actual, ens preguntem si els principis bioètics són universals i atemporals, si estan
lliures de qualsevol aspecte cultural o econòmic. O si als professionals sanitaris i dels
serveis essencials (gràcies per tot!) ens estan fent deixar sols els malalts més vulnerables o desprotegits per no haver tingut
en compte l’ètica de la cura; aquella que
ens recorda el vincle emocional entre les
persones, el valor de cada univers particular, la importància de posar, sempre que es
pugui, la cura i la compassió al mateix nivell que la justícia. És ètic demanar això
en un moment de tanta manca de recursos materials o ens sembla bé l’utilitarisme
predominant?
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albert dresaire
Consultor en TIC i gestió documental

Les aventures d’un idiota

L

es aventures del bon soldat Švejk és la novel·la
còmica més gran del segle XX. Així ho afirmava
Milan Kundera. I tenia raó. Obra de l’escriptor
txec Jaroslav Hašek (1883-1923), aquest llibre
és un devessall inacabable de bon humor; d’un
humor, això sí, satíric i corrosiu. El bon soldat
Švejk i tots els personatges que es van creuant
pel seu camí tenen una gran dosi de comicitat i de ximpleria. Qualsevol lector d’aquesta novel·la no podrà evitar el
somriure (ni la rialla!), però tampoc podrà defugir una certa sensació de desassossec davant tanta imbecil·litat.
Qui és Švejk? Monika Zgustová, que va traduir aquesta
novel·la al català, ho explica: “La resposta no és gens fàcil.
La seva personalitat té moltes contradiccions: Švejk és alhora transparent i opac, és fatalista i, quan vol, sap espavilar-se per canviar el curs de la història, Švejk és una figura
sense ombra, un home sense atributs”.
I podem afegir que, sobretot, Švejk és un idiota. Quan li
pregunten: “Qui és vostè?”. Contesta: “La comissió mèdica militar em va declarar oficialment idiota. Soc un idiota
oficial”. I encara més: Švejk és un bon soldat. Compleix estrictament les ordres que li són donades; i ho fa tant al peu
de la lletra que la seva actuació es transforma en una proclama antibel·licista.
Jaroslav Hašek, el pare literari de Švejk, fou tot un personatge: escriptor, poeta, periodista... va simpatitzar amb
l’anarquisme i més endavant fou militant comunista. Però
tot això ho era “com de passada”. El que el defineix de debò era el seu caràcter bohemi: el que més li agradava era

passar les nits a les tavernes de Praga on participava en
tertúlies i organitzava tota mena de happenings. Un altre
escriptor txec, Bohumil Hrabal, afirmava que Hašek fou
dadaista molt abans que el dadaisme aparegués a Zurich.
L’any 1911, per exemple, Hašek va crear el “partit d’un progrés modest dins dels límits de la llei”, del qual fou el candidat i el portaveu, i es va presentar a les eleccions. Els seus
mítings no deixaven de ser tot un espectacle i van esdevenir denúncia de la decadència del seu temps perquè això ho feia Hašek a Praga durant els anys que van precedir
la I Guerra Mundial. Hašek va haver d’ingressar a l’exèrcit austrohongarès i va ser destinat al front de l’est, on fou
capturat per l’exèrcit rus; posteriorment es va passar a les
files de l’Exèrcit Roig. A la novel·la, el bon soldat Švejk fa
un recorregut similar. També el podem trobar a les tavernes de Praga; per un atzar és enviat al front, on viu diverses aventures (o desventures, per ser més exactes) i on coincideix amb tota mena de personatges que Hašek dibuixa
a partir de les seva pròpia experiència.
Són personatges aparentment seriosos, sobre els que
es recolza el bon funcionament de la societat, i que a la
novel·la configuren un univers d’imbecil·litat. Així, al voltant de Švejk, l’idiota oficial, s’hi mouen buròcrates, militars, eclesiàstics, advocats, policies... que no són pas
menys idiotes que ell. D’aquesta manera Hašek fa una crítica demolidora no només de la guerra, sinó de totes aquelles institucions decadents que van portar el seu país al desastre d’un conflicte armat.
Les aventures del bon soldat Švejk descriu la fi d’una
etapa. La novel·la esdevé consciència crítica del seu temps,
temps que va precedir la guerra. Però el relat de Hašek no
pretén ni ser moralitzador ni molt menys grandiloqüent.
Perquè, malgrat tot, la història de Švejk és una història vital, en la que la vida humana troba sentit en el fet mateix de
viure, fins i tot davant l’adversitat de la guerra.
Aquests dies hem pogut llegir i escoltar comparacions
de la crisi sanitària que estem vivint amb altres moments
complicats de la història. El que ens està passant té res a
veure amb l’època de Švejk? No ho sé pas. Són dies desconcertants i llegeixo als diaris coses estranyes. Per això
hi ha moments que m’agradaria tenir al costat al bon soldat Švejk perquè m’il·luminés amb la seva idiotesa.
Albert Dresaire és consultor en TIC
i gestió documental
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Tendències

Ioga, dins
i fora de casa
Els darrers anys aquest esport ha guanyat adeptes arreu del món,
però amb les mesures que ens hem vist obligats a prendre per la
pandèmia del coronavirus, la tendència a l’alça s’ha fet imparable.

Judith Vives

en col·laboració
amb Finques Pous

A

mb l’estat d’alarma per la Covid-19, que ens ha obligat a quedar-nos confinats, s’ha desfermat tot un boom per fer esport
a casa. La impossibilitat de sortir a passejar, a córrer o anar al
gimnàs ha fet que ens les empesquem per mantenir-nos actius en un reduït espai. Segons
dades del portal AliExpress,
als comerços online s’ha disparat un 72 per cent la venda en línia de material esportiu. I entre les activitats que més han triomfat destaca el ioga.
El portal xinès apunta que la demanda de
bandes elàstiques i altres estris per fer ioga
ha crescut un cinc-cents per cent.
No ens ha d’estranyar. Els beneficis
i les virtuts que ja explicaven la tendència creixent d’aquesta pràctica els darrers
anys s’han magnificat molt més durant
aquests dies de confinament. I és que el ioga, a banda de servir com a activitat física
i ajudar-nos a mantenir el cos actiu i equilibrat, també té uns efectes beneficiosos i
un impacte positiu en el nostre benestar
emocional. I això ens ajuda molt en uns moments en què hem modificat el nostre ritme diari, ens hem hagut d’adaptar a una nova situació i, a més, hem hagut d’aprendre
a conviure amb l’estrès, la por, l’angoixa i la
incertesa.
De fet, molts col·legis de psicòlegs han
recomanat a la població que fes esport. I el
ioga és fàcil de practicar, fins i tot per a persones amb certes dificultats per fer altres
tipus d’esport. Es pot fer sol o amb família

ioga sense
fronteres

i requereix poc material, una estoreta i roba còmoda. A Internet podem trobar milers de vídeos de ioga de diferents nivells i
molts tutors s’han ofert durant el confinament a fer sessions en streaming, una manera també de mantenir el contacte amb
les persones que vèiem abans.
Respecte els seus beneficis físics, el ioga és un exercici perfecte per mantenir els
ossos i els músculs en bones condicions, però també ajuda a calmar la ment, gestionar
les emocions, aprendre a respirar correctament i a reduir els nivells d’ansietat. A més,
fer una petita sessió de ioga al dia també
ens ajuda a establir horaris i rutines.
Per tot això, el ioga és una tendència
amb valors que s’imposa i que ara ha entrat a les nostres cases per ajudar-nos a
reconnectar amb nosaltres mateixos.

El ioga no només té impacte
individual, també pot tenir
repercussió social. Així ho
demostren iniciatives com Yoga
sin Fronteras, una entitat sense
ànim de lucre nascuda ara fa un
any amb la voluntat de compartir
la pràctica del ioga amb els
col·lectius més vulnerables i fer
possible un món sense injustícia
social ni diferències. Els voluntaris de l’entitat porten el ioga a
persones refugiades, a gent
gran, a dones víctimes de la
violència de gènere i a persones
amb discapacitats intel·lectuals.
La idea va sorgir quan una de les
monitores va comprovar els bons
resultats de fer una classe de
ioga a nens orfes de Tanzània i la
proposta es va estendre
ràpidament a altres col·lectius.
Avui ja col·laboren amb diverses
entitats.

valors 15

opinió

francesc amat

Doctor en Ciència Política per la Universitat d’Oxford

La Covid i l’autoritarisme

L

a pandèmia pot suposar una amenaça important per les democràcies liberals. La por, que
està inexorablement vinculada a la propagació
del virus, pot empènyer alguns ciutadans cap a
posicions més autoritàries. No seria la primera
vegada a la història. De fet, no és només la por
sinó que les demandes de mesures efectives,
tècniques i de gran abast poden afavorir també el suport
de lideratges més forts i centralitzats que no necessàriament respecten els drets i les llibertats individuals. Fins
i tot, de manera més general, algú podria preguntar-se si
els règims autocràtics estan més ben equipats que no les
pròpies democràcies per fer front a una pandèmia.
Per investigar algunes d’aquestes qüestions amb alguns col·legues de la Universitat de Barcelona (l’estudi
està fet juntament amb Andreu Arenas, Albert Falcó i
Jordi Muñoz) vam posar en marxa un estudi amb enquestes i experiments online, amb una mostra representativa
per a tota Espanya, a finals de març –durant els dies en
què el virus es contagiava a més velocitat–. L’objectiu era
entendre com la propagació del virus podia modificar les
preferències polítiques i democràtiques dels enquestats.
Un cop analitzades les dades, els resultats no són massa
optimistes. Més aviat confirmen la hipòtesi que davant
l’exposició a la Covid-19 els ciutadans afavoreixen més els
lideratges forts i jeràrquics, donen més valor a solucions
tecnocràtiques i redueixen la seva confiança en el govern
i el propi sistema democràtic.
En primer lloc, comparem la resposta dels ciutadans
davant la Covid-19 amb altres riscos o amenaces que suposen reptes interdependents similars com el canvi climàtic o els atacs terroristes. Davant la Covid els enquestats prefereixen una resposta centralitzada pel govern
central i no de la Unió Europea. De manera que es prefereix una resposta nacional i no s’afavoreix la cooperació internacional. En segon lloc, trobem que les persones
directament exposades al virus (en tenir algun familiar
o amic que hagi donat positiu) desconfien més del govern central, de les institucions europees, valoren menys
el sistema de govern democràtic i a la vegada prioritzen
una resposta autoritària a la pandèmia.
En tercer lloc, comparant les respostes dels enquestats amb la seva mateixa resposta en una enquesta de gener, veiem que ara els ciutadans afavoreixen més les mesures tecnocràtiques. En concret, els ciutadans diuen

preferir lideratges forts i eficients, una aproximació tècnica als problemes públics i responen més freqüentment
que és millor tenir experts i no polítics prenent decisions.
Aquest canvi cap a preferències tecnocràtiques és especialment fort per les persones que han estat directament
exposades al virus. També documentem un canvi en les
virtuts apreciades en els polítics: els ciutadans diuen ara
preferir polítics amb capacitat i experiència, i en canvi
valoren menys la honestedat i que siguin propers. Finalment, els ciutadans són més partidaris d’una resposta jeràrquica i disciplinada i no pas cooperativa i horitzontal
davant del virus.
És cert, però, que aquest canvi en les preferències i actituds dels ciutadans cap a posicions més tecnocràtiques
i jeràrquiques podria ser un efecte limitat al curt termini.
Dit d’una altra manera, podria ser que una vegada superada la crisi i l’afectació inicial, els ciutadans retornessin
a posicions més prodemocràtiques i menys tecnocràtiques. Una altra possibilitat, més preocupant, seria que
l’efecte inicial es congelés o cronifiqués i els ciutadans
adoptessin de forma permanent preferències menys democràtiques. Allò important, doncs, és documentar quin
és l’efecte a llarg termini. Perquè si l’efecte és permanent
pot tenir conseqüències negatives respecte la pròpia legitimitat i exercici del poder polític democràtic.
Francesc Amat és doctor en Ciència Política per la
Universitat d’Oxford i investigador a l’IPERG de la UB

“Els ciutadans diuen
ara preferir polítics
amb capacitat i
experiència. I són
més partidaris d’una
resposta jeràrquica
i disciplinada i no
pas cooperativa”
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LA CONVERSA
la cultura en el nou paradigma digital

— Un llibre que
t’arriba per missatger
no té història; si el
compres a llibreria sí
que té un relat propi.
— La necessitat
d’estar presents
a tothora creant
propostes impactants
elimina la reflexió.

jordi
carrión
Tarragona, 1976. Doctor en
Humanitats per la
Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona i director del seu
Màster en Creació Literària.
Escriu periòdicament a ‘La
Vanguardia’ i a ‘The New
York Times’. És autor de
novel·la (Los muertos, Los
huérfanos i Los turistas) i
assaig (Teleshakespeare,
Librerías, Barcelona. Llibre
dels passatges i Contra
Amazon, el seu darrer llibre).
Ha publicat en quinze idiomes.

jordi
sellas
Olot, 1977. Periodista i gestor
d’empreses culturals,
llicenciat en Ciències de la
Comunicació-Publicitat i
RRPP. Va fundar i dirigir el
Club TR3SC i ha estat
director audiovisual i digital
de RBA i Director general de
Creació i Empreses Culturals
del Departament de Cultura.
Treballa en projectes
vinculats als mitjans i la
cultura a través de Minoria
Absoluta, Layers of Reality i
Nostromo Live.
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El confinament degut al
Coronavirus ha accelerat un
procés pel qual la cultura
cada cop passa més per les
pantalles i el món digital
i menys per la presència
física i el món analògic. Com
transforma això els seus valors?

moderat per

joan salicrú

Aquesta conversa estava prevista de fer
abans de l’arribada a les nostres vides del
Coronavirus, que tantes coses està
modificant des de fa algunes setmanes del
món tal com el coneixíem fins ara. Però
diguem-ne que parlar-ne ara és encara
més interessant que fer-ho fa dos mesos,
tan sols. Quina valoració feu de com la
crisi del coronavirus està incrementant a
marxes forçades la irrupció del món digital
en l’àmbit cultural?

jordi carrión— Encara és massa aviat per
saber què passarà. En un article que vaig
publicar el 29 de març a The New York Times (“La biología está acelerando la digitalización del mundo”, https://www.nytimes.
com/es/2020/03/29/espanol/opinion/coronavirus-revolucion-digital.html), ja reflexionava sobre la paradoxa que suposa
que sigui la biologia –i no la tecnologia–
el que està accelerant la digitalització del
món; resulta que un virus que afecta els
cossos i que es transmet cara a cara o per
la superfície dels objectes està multiplicant exponencialment la nostra dependència dels dispositius.
A l’article feia un exercici d’anticipació i hi
afirmava que és possible que el gran capital
–econòmic i de dades– que està arribant
aquestes últimes setmanes a empreses

com Netflix o Amazon acceleri el desenvolupament algorítmic al mateix temps que
milions de persones s’acostumen al consum i a la vida digitals. Si al ritme de l’any
passat la transició digital s’hagués completat del tot, anem a dir, en trenta o quaranta anys, és molt probable que superada la pandèmia aquest termini es redueixi
dràsticament.
Jordi Carrión, en l’esquema de la cultura,
forma part del grup dels “creadors”. Les
darreres setmanes, per un excessiu afany
de tenir presència mediàtica, almenys una
part del món de la cultura s’ha equivocat
en oferir els seus productes i continguts
gratuïts a la xarxa?
Respecte a com s’ha comportat una
part del món de la cultura a l’inici d’aquesta situació: evidentment, les plataformes
no han regalat pel·lícules ni sèries. La indústria editorial ha caigut en una espiral
mimètic, imitant els uns les campanyes
dels altres. Només pot sobreviure qui, justament, segueixi el seu propi camí i sigui
innovador i original. La plataforma Filmin,
per exemple, ha demostrat que la seva
aposta, arriscada fa un temps, era finalment molt vàlida: cinema i sèries de qualitat, amb un component local i un altre d’internacional, amb una tecnologia puntera.
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Jordi Sellas, que l’hauríem d’emmarcar en
el grup dels gestors culturals, perquè ha
treballat en aquest món tant des del món
privat com del públic. Quina és la perspectiva que estàs observant, en relació al tema
que ens ocupa?
Jordi sellas—Des de la perspectiva dels
continguts culturals, la crisi del Coronavirus ha accelerat processos que ja estaven en marxa des de fa molt de temps.
Les grans plataformes de distribució de
continguts han tingut un creixement important, però no dramàtic, en el nombre
d’usuaris, en canvi han patit un increment
molt important en la intensitat del seu ús
fins al punt que moltes d’elles han hagut
de fer ajustos en la qualitat del vídeo i l’àudio per intentar evitar la caiguda dels seus
sistemes. Això vol dir que no hem descobert Netflix o Filmin durant aquesta crisi,
tampoc hem descobert Spotify o Kindle,
però el confinament sí que n’ha fet augmentar el seu ús.
Per altra banda, sempre hi ha hagut empreses culturals que han dominat
grans territoris amb els seus continguts,
no és pas cap gran novetat, això. Ara, els
toca a aquestes i en el passat n’hi havia
d’altres. A mi m’interessa especialment
saber qui són i quins interessos hi ha darrera de les empreses que formen part del
que jo en dic l’Oligarquia de la Descoberta
dels Continguts; al món occidental, aquestes empreses serien Google, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, Spotify... Avui no
és tan difícil crear, produir i distribuir continguts (audiovisuals, literaris, musicals,
etc.) com aconseguir la seva visibilitat, que
algú efectivament dirigeixi la seva atenció cap a tu. Si no passes per la porta dels
grans gestors de la cerca de continguts, la
teva visibilitat serà impossible.
És per aquest motiu que tots els agents
culturals s’han llançat a promocionar les
seves propostes a través de la xarxa de forma gratuïta. És, de fet, el camí que des de
fa uns anys ha creat el màrqueting cultural en la seva branca promocional per poder arribar al públic potencial. Unes accions gratuïtes que s’acaben convertint
en un regal enverinat quan els gestors de
l’Oligarquia de la Descoberta comencen a
fer servir els seus algorismes per posicionar-te millor o pitjor a través dels seus criteris i, també, a través del pagament de
publicitat.

—El futur de
les llibreries
paradoxalment està
en el seu passat.
La festa, per
exemple, ha estat
sempre fonamental,
a les llibreries. I
Amazon no en fa,
de festes.
Ja abans del Coronavirus, com creieu que
la irrupció del món digital afectava els
valors de la cultura? Per exemple, que els
llibres no es comprin en una llibreria o es
vagin a llogar en una biblioteca sinó que
t’arribin a casa com una mercaderia més,
quina afectació té? Per altra banda és
evident que les possibilitats culturals per a
joves amb poc poder adquisitiu que
s’obren a partir de l’accés a internet i a les
xarxes sense la digitalització serien molt
més complicades...
j. c.— Precisament parlo sobre moltes
d’aquestes mutacions al meu llibre Contra Amazon. Si n’hagués de triar una, seria l’absència d’història. És a dir, quan un
llibre t’arriba amb un missatger, després
d’haver-lo comprat en una pàgina web,

en una caixa que seria igual si es tractés
d’un plat, una joguina o una eina, el llibre
és teu, sí, evidentment, però no té una història prèvia. Jo m’estimo més que les meves lectures m’evoquin una llibreria, un
viatge, una conversa (sovint amb un llibreter, precisament), potser fins i tot un record sensorial (com ara l’olor del paper)...
que tinguin un relat, vaja. Això m’ajuda,
en últim terme, a singularitzar-ne la lectura. La pantalla, just al contrari, les fa totes homogènies, gairebé intercanviables.
El mateix fa Amazon. Suposo que es tracta d’un procés de transició. És a dir, per a
les generacions més joves o futures, serà
el mateix l’aprenentatge per tutorials de
YouTube que amb un mestre. Però encara
amb el fenomen Rosalía, que és molt més
jove que jo, es veu que tenir un o més mentors humans, en una relació directa, marca la diferència.
j. s.—A veure, tornant a quins efectes ha
tingut la crisi del Coronavirus, el que sí
que clarament ha provocat és l’entrada de
milions de persones als sistemes de vídeo
en directe per a converses. Aquest ha estat el gran canvi de la crisi del coronavirus.
Tothom té més aplicacions de videoconferència que mai instal·lades als ordinadors
o als mòbils; sigui per fer reunions de feina o trobades familiars. Penso que aquest
salt serà molt determinant de cara al futur per tot el que implica en l’eliminació
del temps i l’espai per a experiències digitals en directe. Fins fa poc temps, aquest
era un terreny pràcticament exclusiu del
gaming, vinculat a un ús estrictament lúdic. Ara ja és un hàbit global i només podem gratar la superfície en les anàlisis sobre com ens afectarà en el futur.
Els valors humans versus els de la Intel·
ligència Artificial (o les eines automatitzades de gestió de dades): aquest és el debat en el quan entrarem de manera cada
vegada més seriosa. Quin valor té que una
persona estigui a l’altre costat? Paradoxalment, la crisi de la Covid-19 que estem
vivint des de fa sis setmanes ens ha donat
a tots moltes més eines i capacitats per tal
que, en el futur, a l’altre costat hi hagi una
persona i no una màquina. No és poca cosa, això...
En la conformació dels gustos dels lectors
i consumidors de cultura, que els prescrip-
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tors dels llibres ja no siguin els llibreters o
el bibliotecaris sinó un algoritme, com
afecta? També hi ha un efecte positiu del
procés de digitalització que és que les
llibreries, si es transformen de dalt a baix
com han fet diverses a casa nostra,
esdevenen de nou referents culturals de
primer ordre i no només “magatzems de
compra de llibres”...
j. c.—La prescripció algorítmica està en
formació, encara no podem arribar a conclusions sobre quins són exactament els
seus efectes. Sí que sabem, a partir de la
poca informació que comparteix la plataforma de distribució de continguts Netflix,
que els algoritmes poden ser agents d’uniformització, segurament perquè el que
més els importa són les dades quantitatives i no les qualitatives. La crítica i el gust
estètic sempre s’han basat en la qualitat,
que sens dubte és un codi arbitrari, però
que sovint encerta sintonies i comunions
entre els lectors. De fet, potser és una sort
que Amazon no faci prescripció humana
(durant uns anys tenia fins i tot un servei
telefònic de recomanació de llibres); així
ens deixa terreny a nosaltres, als creadors.
D’altra banda, la digitalització de les
llibreries és una eina, com ho van ser en
el seu moment altres mecanismes per arribar al públic (com per exemple enviar
butlletins en paper, organitzar activitats,
conferències, fires del llibre...). Per tant,
m’agrada dir que el futur de les llibreries
paradoxalment està en el seu passat. Les
comunitats que van construir Sylvia Beach
a Shakespeare and Co. a París o Lawrence
Ferlinghetti a City Lights, a San Francisco,
són semblants a les que donen suport Dòria Llibres a Mataró o Nollegiu a Barcelona, però ara utilitzem xarxes socials i pàgines web per aconseguir cohesió i suport.
La clau, d’alguna manera, és la festa. La
festa ha estat sempre fonamental a les llibreries. I Amazon no en fa, de festes, per
dir-ho d’una forma clara i senzilla.

J. s.—Em sembla que la llibreria és un negoci detallista que seguirà el futur de tot
aquest sector amb els mateixos riscos de
substitució digital. L’experiència de l’usuari que està acostumat a comprar en una
llibreria amb personalitat i caràcter propi no es podrà substituir mai per una compra freda davant d’una pantalla mirant les
estrelles que han posat altres usuaris de la

mateixa plataforma. En canvi, la compra
anònima en grans superfícies comercials
on es venen llibres podria patir molt més.
De totes maneres, també voldria dir que
els negocis de venda al detall poden patir
altres tipus de crisi de caràcter immobiliari o, en general, urbanístic, que les poden
afectar de forma molt més dura que els hàbits de compra dels lectors. N’hem de ser
conscients, també, d’això.
Quin paper haurien de tenir les institucions davant d’aquesta evolució que pateix
la cultura? Caldrien mesures de suport al
sistema cultural del món analògic, perquè
aquest pogués evolucionar cap a aquest
món digital, i protegir-se així de les grans
corporacions?

— L’experiència
de l’usuari que
està acostumat
a comprar en
una llibreria amb
personalitat i
caràcter propi no
es podrà substituir
mai per una compra
freda davant d’una
pantalla.

j. c.—Suposo que sí. Si les mines de ferro
a casa nostra encara reben ajudes públiques, no les han de rebre els enquadernadors artesanals o les llibreries que només
venen llibres en paper?
j. s.—L’Administració pública hi té un paper fonamental, sense cap mena de dubte.
La cultura, especialment la cultura catalana –que té un nombre quantitatiu d’individus petit respecte a altres cultures–,
sempre ha necessitat i necessitarà la intervenció correctora de l’administració
per al seu desenvolupament. Aquesta intervenció es pot fer a l’estil europeu continental, a l’estil britànic o a l’estil nordamericà, però sempre acaba sent una
intervenció pública. Un exemple evident el
tenim a casa amb dues plataformes de característiques similars que segueixen recorreguts completament diferents: WuakiTV (avui RakutenTV) i Filmin, a la qual
abans feia referència en Jordi Carrión.
Penso que el salt cap a la digitalització té a veure amb el procés de creació,
de producció i de distribució de propostes culturals, especialment en totes aquelles que són transmissibles per canals digitals. Si no tens en compte tota la cadena
de valor et perds una part fonamental del
camí. Totes les empreses de l’Oligarquia
de la Descoberta al món occidental són
nord-americanes: això no té sentit. Però
Europa no pot lluitar contra aquest statu quo sense un suport públic decidit en
el finançament de plataformes pròpies
i en l’equitat fiscal respecte els gegants
nord-americans.
Quins valors creieu que incorporarà la cultura en aquest nou paradigma, quins creieu
que podria perdre i quins creieu que caldria
mantenir i reforçar?
j. c.—Suposo que el gran conflicte, en termes de valors, és el de l’humanisme en
oposició al post-humanisme. I que la solució seria trobar un punt intermedi, ni
apocalíptic ni absolutament integrat, un
equilibri entre formes de periodisme, creació, distribució i gestió cultural que respectin la centralitat humana i altres totalment algorítmiques, per a les quals
els éssers humans només són dades i patrons. La tendència és anar cap al control
algorítmic i jo sóc dels que penso que hi
hem de posar resistència, sense cap mena
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— El gran conflicte,
en termes de valors,
en el camp de la
cultura, és el de
l’humanisme contra
el post-humanisme.
La solució: trobar
un punt intermedi,
ni apocalíptic ni
integrat del tot.

de les tecnologies de la comunicació. Des
de qualsevol aparell digital estàndard es
poden fer transmissions audiovisuals en
directe, edició de clips o pel·lícules, gravació i producció de peces musicals o desenvolupament d’experiències interactives
al voltant del videojocs. Aquest potencial
de creació i difusió fa que conceptes impensables fa relativament poc temps com
els Instagram Stories, els clips de Tik Tok
o les retransmissions de Twitch estiguin
a l’abast de tothom qui tingui temps i ganes de desenvolupar-los. En termes de
democratització de les eines de creació
aquesta és una notícia excel·lent, el potencial creatiu té més camins que mai per
desenvolupar-se.

— L’esforç
intel·lectual darrera
de qualsevol
creació artística
es veu superat per
la velocitat en la
necessitat de crear i
distribuir. Això genera
propostes menys
consistents.

de dubte. Google o Netlfix ja són grans
exèrcits d’éssers humans que fan allò que
és millor per a la família algorítmica per
a la qual treballen. Per això m’interessen
tant les llibreries o els projectes de creació en xarxa, en general. Per això, també,
crec tant en l’obra col·lectiva que intento fer en la direcció del Màster en Creació Literària a la Universitat Pompeu Fabra –aquest 2020 complim dotze anys
de vida–, en el seu llegat, que potser ja és
crepuscular.

Per tant, des d’un cert punt de vista ets absolutament optimista...
J. S.—Sí, però tanmateix, el repte de superar l’oligopoli de les plataformes de
creació i difusió a través d’eines de caràcter obert està molt lluny de ser una
realitat. Només la Viquipèdia [enciclopèdia virtual fet a partir del treballa col·
laboratiu] s’erigeix com a una autèntica
realitat col·lectiva (amb totes les seves
especificitats) davant d’un panorama dominat principalment per corporacions
nord-americanes.
Al mateix temps, l’acceleració del
temps que va de la conceptualització a la
creació i, finalment, a la distribució, ens

porta a una situació completament nova.
La necessitat d’estar present a tothora
creant propostes impactants elimina, en
gran part, la reflexió. L’impacte dona pas
a la buidor una vegada ha explotat. Aquell
mem, aquell clip, aquell story que ens ha
fet vibrar fa uns minuts queda enterrat
completament per aquell que ens acaba d’arribar a través del nostre grup de
Whatsapp. L’esforç creatiu, intel·lectual,
darrera de qualsevol creació artística es
veu superat per la velocitat en la necessitat de crear i distribuir. Aquest efecte
d’acceleració acaba generant propostes
menys consistents, menys sòlides, menys
transcendents.

J. S.—La velocitat exponencial en la qual ha
entrat la creació és directament proporcional a la velocitat del desenvolupament
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capitalisme conscient

Carles Fernández: “Es pot
ser empresari i bona persona”
El director de l’agència de comunicació Vitamine! reflexiona sobre
la importància de generar relats honestos i coherents i explica
perquè foma part del moviment Capitalisme Conscient.

Redacció

amb el patrocini de la
Fundació Capitalisme Conscient

T

ota empresa o projecte avui necessita un relat, però què fa que
aquest relat sigui creïble?
Actualment tothom, ja sigui empresa, institució o personatge,
requereix d’un relat que ajudi a
interpretar clarament què fa, perquè ho fa i, especialment, com ho
fa. Només s’és creïble si s’és sincer, transparent i comprensible. Què vull dir amb això? Qui prometi o vengui productes/serveis/accions o opinions impossibles, tard
o d’hora serà descobert i la seva reputació
caurà en picat. Si no et “relates” de manera comprensible per a tot el teu públic, no
cal que hi esmercis esforços. Actualment
un dels valors més apreciats a les organitzacions o empreses és l’honestedat i això
requereix no fer veure el que realment no
ets. Et descobriran segur. Perquè, sense
cap mena de dubte no ets la millor. Sempre recomano un exercici: agafeu el vostre
web, presentació, app... i poseu-hi el logotip
d’alguna empresa de la competència. Si tot
plegat s’aguanta... us recomano que torneu
a començar. El pitjor és ser comú.
Avui moltes empreses expliciten els
seus valors. Sense valors no hi ha relat?
En són els fonaments. Com passa amb els
gratacels, sense uns bons fonaments tard
o d’hora s’ensorren. Potser no és indispensable explicitar-los, cada cas és cada cas,
però sobre els valors escollits com a marc
s’ha d’elaborar el relat. Per exemple, es
fa estrany que algú que es defineix a partir del valor de la humanitat apliqui mesures de recursos humans draconianes. Les

incoherències es paguen molt cares. Molt.
I no passa res per adaptar-se al món i incorporar nous valors i deixar-ne d’altres
de banda. Això és símptoma que s’escolta
i no es viu aïllat.
Un bon relat ha d’anar acompanyat d’un
bon líder. Quins valors han de projectar
els líders empresarials del segle XXI?
Idèntics als de l’organització. Cap líder pot
encaixar en un entorn que no comparteixi. Llavors no seria líder. Seria directiu. És
diferent, molt diferent. En el mateix sentit
que abans, el lideratge s’ha de fonamentar en valors essencials. Ara com ara el lideratge potent passa per l’escolta activa,
l’acceptació de la crítica i, sobretot, reconèixer que no s’és el millor.
D’agències de comunicació n’hi ha moltes. Què té de diferent una agència que
es considera conscient, com és el cas de
Vitamine!?
Per Vitamine! compten, i molt, els valors i
la missió dels nostres clients. Ens hem de
sentir còmodes amb qui treballem i ens
creiem els seus projectes. Hem decidit que
no tothom pot ser el nostre client. Internament, són una realitat des de fa temps: la
flexibilitat, el teletreball, la conciliació i la
implicació de l’equip en el projecte comú.
En el món actual què creu que aporta de
nou el relat del moviment Capitalisme
Conscient?
El primer que cal explicar és allò que jo dic
sovint: “Es pot ser empresari/a i bona persona”. Som en un punt de la història on

ja no és una opció triar entre ser o no ser
conscient. Ens hi va el futur col·lectiu i ja no
hi ha marxa enrere. Sempre més haurem
de prendre consciència que les nostres accions individuals i col·lectives són com les
petites onades que crea una pedra en caure a un estany. Vivim a l’estany. I en aquest
estany, que és el món, no tots tenim la mateixa responsabilitat. Els que vivim sota
l’aixopluc del “progrés” hem de fer més
que qui amb prou feines pot subsistir.

“En aquest punt
de la història ja
no és una opció
triar entre ser o
no ser conscient”
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del coronavirus
ha generat més
inseguretat en un món
que ja trontollava.
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“Cal sumar la incertesa
a l’existència”
M. Seguró

Dibuixant sobre el tema

Toni Batllori
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La societat de la incertesa. Com afrontar-la?

victòria camps

Catedràtica emèrita de Filosofia moral i política de la UB

gestionar la incertesa
és compartir-la

Q

ue no som omniscients ho hem sabut sempre. El Gènesi ja explica que Adam i Eva
van ser expulsats del Paradís perquè volien “ser com déus” i adquirir “la ciència del
bé i el mal”. El càstig diví va ser dràstic: l’ésser humà va ser condemnat a la contingència i la finitud en tots els sentits, també del
coneixement.
La crisi del coronavirus ens ha vingut a
recordar un cop més quina és la nostra realitat. Estem molt lluny de l’homo deus que alguns transhumanistes albiren com una probabilitat no descartable. Davant d’una crisi
de dimensions inabastables com la que estem vivint ens
preguntem: com és possible no haver-ho previst? Com
gestionem ara el que ens ha vingut a sobre? Els científics
no tenen una resposta unànime a cap de les dues preguntes. Amb les mateixes dades que disposen, compartint
els mateixos models, arriben a conclusions diferents. “En
temps de contagi –escriu el matemàtic i escriptor Paolo
Giordano– la ciència ens ha defraudat: buscàvem certeses i només hem trobat opinions”. Tot i que, afegeix, sempre ha estat així i no pot ser d’una altra manera: “Per la ciència el dubte és fins i tot més sagrat que la veritat”.
La incertesa va acompanyada d’inseguretat i de desconfiança. Viure sense punts de suport és intolerable. Ja
ho va dir Wittgenstein en el llibre Sobre la certesa. Necessitem algunes certeses indubtables. Les tenim, però són
quatre evidències empíriques banals. El que té una mica
de complexitat inclou zones d’incertesa. En la crisi de la
Covid-19, l’aportació científica és impagable però insuficient, perquè està plena de dubtes. És per això que el mirall
en el qual ens estem reflectint cada dia és el de la fragilitat
i vulnerabilitat humanes. La tirania de la contingència.

Acceptar les mancances del coneixement no vol dir
que l’anhel de saber i de conèixer les causes de les coses no sigui intrínsec a l’ésser humà. La curiositat explica
l’origen de la filosofia: descobrir els principis de les coses.
Des d’aquesta perspectiva que conjuga una actitud humil
amb una ambició sense fre, la gestió de la incertesa haurà
de consistir en trobar un equilibri estable. Un equilibri entre el realisme consistent en reconèixer les nostres limitacions, i el desig de no aturar-se i anar sempre més enllà en
la cerca d’uns ideals que, perquè són ideals, mai no es faran realitat.
El gran problema que es fa palès en les crisis humanes és que, al mig de les incerteses i malgrat els dubtes, cal
prendre decisions. Decisions discutibles perquè parteixen
d’hipòtesis no contrastades. Mai sabem del cert quines seran les conseqüències de les decisions que prenem. Si són
decisions que només ens afecten personalment, el problema es menys greu. Les decisions realment difícils són les
que afecten a més d’una persona, a un col·lectiu, a tot un
país o, com està passant amb el coronavirus, a tot el món.
Per la seva naturalesa, aquestes decisions més greus
són peremptòries, no admeten dilacions, perquè la crisi ja està entre nosaltres. La imatge que ho explica és la
del filòsof Otto Neurath que deia que quan una nau té una
avaria en alta mar no és possible abandonar-la per reparar-la. Cal reparar l’avaria des de dintre de la nau. Les decisions han de ser ràpides i algú se n’ha de fer càrrec en
nom de la col·lectivitat. Ens trobem envoltats d’una boira espessa de la qual no en sabrem sortir si ningú no ens
orienta. Qui? Els nostres governants. Els que van ser escollits per fer-se càrrec de nosaltres i fer front als reptes
que ens afecten a tothom.
L’invent de la democràcia es justifica precisament per
les limitacions del coneixement humà. Ignorem moltes
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coses, i les que sabem no estan exemptes d’incerteses. Per
això, el govern “dels molts” està més justificat que qualsevol altre perquè propicia la discussió i la deliberació. Ja
que ningú té el saber absolut, ja que no existeix el savi platònic que podria governar amb coneixement de causa,
confiem en el demos, el poble o els representants electes.
El cas és que quan les crisis es fan més virulentes, no hi
ha massa temps per deliberacions democràtiques. S’imposen, com hem vist, propostes autoritàries de confinament forçós. És el que els experts diuen que cal fer amb
les dades que tenen, que mai no són suficients, però que
són millor que res. El poble obeeix perquè, estranyament,
fa de la necessitat virtut: confia en les decisions dels
governants.
Confiança i treball en equip
Quan la gestió de la incertesa arriba a situacions límit, que
posen en qüestió valors fonamentals, l’exigència d’una
bona gestió no es pot limitar a discutir i posar en qüestió les mesures proposades, sinó en exigir que el procediment per donar-les a conèixer i dur-les a terme sigui el
més correcte possible. L’important és preservar la confiança i treballar conjuntament. Hi ha d’haver coordinació
ja que la crisi no té fronteres i cal cooperació per acatar realment les obligacions que se’ns imposen.
Podem dir que la gestió democràtica sempre és una
manera de gestionar incerteses, de prendre decisions
més o menys consensuades i dubtoses pel que fa als resultats. Precisament perquè la incertesa és el terreny natural de la democràcia, la correcció de la gestió està rau
en el fet que el procediment emprat per prendre les decisions i aplicar-les sigui impecable.
Des del meu punt de vista, un procediment impecable
és el que sap mantenir la confiança i la unió de tots els que

es veuen afectats per la crisi provocada per les incerteses.
Com mantenir la confiança? Extremant el rigor en dos aspectes: la transparència i la comunicació.
Va ser Kant qui va deixar establert que la publicitat
era la prova que havia de satisfer una decisió política per
ser considerada correcta. Allò que no pot ser explicat públicament, el que és opac, no és creïble. Quan les decisions
no es poden fonamentar en certeses, cal dir-ho clarament
i no amagar els dubtes. Al contrari, els dubtes i els riscos
s’han de fer públics. Actuar d’aquesta manera no significa fer palesa la ignorància o la incompetència de qui pren
decisions, sinó fer veure la complexitat del problema i les
raons que duen a prendre les mesures que es consideren
més pertinents. És per això que l’assessorament per part
dels experts és un element imprescindible per preservar
la confiança de qui espera ajuda per sortir de la boira.
D’altra banda, si gestionar correctament les incerteses implica no amagar els dubtes, la manera de comunicar té una importància fonamental. Les crisis ho són perquè la resolució no és fàcil i perquè afecten a molta gent.
Gent que pateix les conseqüències de la crisi: malalts, aturats, indigents; tots víctimes de la desigualtat i de l’injust
repartiment de la riquesa. La comunicació sobre la gestió
d’una crisi ha de saber empatitzar especialment amb els
que pateixen i patiran més els efectes de la crisi. No queda menystinguda l’autoritat del líder si aquest es manifesta compassiu, en el sentit literal del mot: sap fer veure que
pren part en el patiment d’altri. Una desgràcia col·lectiva
ha de ser compartida, sobre tot quan no hi ha seguretat
sobre quina serà la millor manera de sortir-se’n.

Victòria Camps és membre del Consell d’Estat i
catedràtica emèrita de Filosofia moral i política de la UB
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josé ramÓn ubieto

Psicoanalista i professor col·laborador dels Estudis de Psicologia de la UOC

Elogi de la
incertesa

L

a incertesa és definida, segons la Real Acadèmia Espanyola (RAE), com “la falta de certesa”,
és a dir, la manca d’un coneixement segur i clar
d’una cosa i l’absència d’una ferma adhesió de
la ment a alguna cosa coneguda, sense por a errar. Només en aquesta definició ja tenim dos
vessants de la incertesa, la referida al no saber i la relativa a la por d’errar. Tots dos registres, el de la cognició i la dimensió més subjectiva de l’angoixa davant l’equívoc, són presents
en el sentiment de la incertesa. Freud, a propòsit de la cura psicoanalítica, utilitza la metàfora
dels escacs per explicar com funciona una psicoanàlisi: tant en un com en l’altre –diu– els moviments
d’obertura i els tancaments, els inicis i els finals de la partida es troben més o menys establerts. En canvi, allò que
passa en el transcurs del joc és impossible de preveure,
ja que està subjecte a les múltiples diferències entre el
psiquisme de cada persona i dels temps subjectius, únics
per cada subjecte.
No hi ha certesa ni programari que ens pugui guiar
per aquest laberint pas a pas; hi ha més aviat la incertesa pròpia d’una clínica que fa de la singularitat el seu lema. “Oblidi tot el que sap i abordi cada nou cas com si fos
el primer, deixi’s sorprendre per cada cas!”. Aquest era
el consell de Freud als joves practicants. Sense aquesta
posició inicial de no-saber, si no es deixen en suspens les
certeses prèvies, no hi ha lloc per a la sorpresa que porta
cadascú, l’inclassificable de cada persona, allò que el fa
singular.
Aquesta posició no resulta fàcil de sostenir, ni per al
psicoanalista ni per ningú a la vida. La incertesa implica
sempre un nivell d’angoixa degut a aquest no-saber i no
tothom està disposat a suportar-la. Els antics invocaven

els oracles o escrutaven el cel tractant de trobar signes i
senyals que els permetessin donar un sentit a les coses
de la vida, especialment als patiments i a les angoixes: collites, naixements, catàstrofes, guerres. Però, els dos elements més grans d’incertesa són la mort i la sexualitat.
Tots sabem que morirem, sense aquesta condició la
vida no tindria sentit. El Premi Nobel portuguès Jose Saramago, autor de Les intermitències de la mort, es preguntava què passaria si la mort no aconseguís matar i la seva
resposta era contundent: “Seria un autèntic desastre”.
Anys abans, un altre psicoanalista, Jacques Lacan, afirmava: “Vostès tenen molta raó en creure que moriran, per
descomptat; això els sosté. Si no creguessin en això, ¿podrien suportar aquesta història?”. Tenim, doncs, la certesa de la mort però no tenim certesa respecte les circumstàncies de la mort de cada un de nosaltres ni sobre els
circumstancials del temps, lloc i manera. Borges al·ludia
irònicament a l’estadística per recordar que no sabem qui
es morirà, però sabem quants haurien de fer-ho avui.
La sexualitat, una incertesa absoluta
Una cosa semblant passa amb la sexualitat, coneixem la
nostra condició d’éssers sexuats però la incertesa planeja sobre el nostre comportament “adequat” ja que no
existeix un manual d’instruccions i molt menys l’harmonia sexual. Lacan va formular la seva coneguda frase “no
hi ha relació sexual” per mostrar la incertesa absoluta
que presideix qualsevol intent de definició precisa i ajustada de la identitat sexual: què és un home o què és una
dona. L’explosió actual de diversitat sexual amb totes les
vivències i experiències de satisfacció, al marge de supòsits anatòmics o culturals, confirma aquesta asserció lacaniana. La discòrdia entre els sexes està assegurada, començant per la discòrdia pròpia de cadascú respecte les
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seves identitats, les seves eleccions, els seus desitjos. Res
de tot això està garantit, tot i l’esforç que els algoritmes
de Tinder i altres apps fan perquè el partit estigui assegurat i la trobada sexual proporcioni certesa.
Com tractar llavors l’angoixa que introdueix l’incert
per no quedar paralitzats o precipitar-nos en la nostra
conclusió? A nivell individual, cadascú es dota del seu GPS
particular que no és altre que l’algoritme inconscient que
el guia amb més o menys certesa en la vida a partir de les
seves identificacions i les eleccions que fa. A nivell col·
lectiu, tota civilització ha inventat les seves fórmules. Durant molt de temps la religió es va ocupar d’oferir alguna
“garantia” en forma de providència divina. Les incògnites
sobre el futur no desapareixien però hi havia algú –Déu–
que “es feia càrrec” de donar respostes o explicacions.
Més tard, a partir de la Il·lustració, va ser la ciència qui va
prendre el relleu per trobar explicacions als interrogants.
El Principi d’Incertesa
Avui continuem encara en aquest règim del saber científic però la creença en aquesta nova orientació té també
els seus límits com va posar de manifest el físic alemany
Karl Werner Heisenberg el 1927 quan va enunciar el seu
Principi d’Incertesa. Premi Nobel de Física el 1932, la seva
aportació va ser clau per a la física quàntica al demostrar
com la incertesa és consubstancial a la pròpia ciència,
que si bé es pot calcular el real que es troba en la naturalesa, hi ha sempre una part d’incalculable. Molts altres científics posteriors han posat de manifest aquests límits.
Curiosament, avui veiem com molts pseudocientífics –
entabanadors caldria dir– fan servir en va el nom de la ciència per convèncer-nos que tenen explicacions a qualsevol misteri, ja sigui la tria de parella, les infidelitats de
l’home o els mecanismes neurològics dels brookers de
Wall Street. Semblaria que per a ells la incertesa és una
nosa que invalidaria les promeses científiques.
Aquesta dificultat estructural de representar-nos
la mort i la sexualitat contribueixen sens dubte al sentiment d’incertesa que projectem sobre els nostres vincles
socials, familiars, polítics, culturals..., en definitiva sobre
les nostres vides. Freud va destacar, a més, la divisió que
tot subjecte experimenta en relació a la seva identitat ja
que, més enllà de les nostres intencions del Jo, ens hem
d’espavilar amb el nostre propi inconscient, una marca
que portem escrita sense conèixer el seu text. Ens creiem
uns però podem ser altres, res és cert en aquesta idea
d’un mateix que ens fem. Una pacient somia que travessa un carrer desert d’una ciutat, al fons veu acostar-se la
seva mare i la seva germana. Totes dues porten una màscara que els tapa tota la cara, van agafades de la mà i en
silenci. La persona que somia s’espanta i tracta d’assolir-les, sense aconseguir-ho, ja que desapareixen. Quan
li preguntem per aquest relat, l’associa amb l’angoixa de
saber que la seva mare, delicada de salut, va estar cuidant
un familiar mort fa dos dies per la Covid-19. El somni li recorda també que ella va guardar silenci sobre un secret

revelat per la tia morta, secret vergonyós el pes del qual
ara ja no suporta.
Ens queda un últim recurs davant de la incertesa: crear ficcions, inventar històries que, a l’estil de l’adagi italià
“se non è vero, è ben trovato”, ens permetin escriure i nomenar una mica d’allò que és irrepresentable. Produir saber a l’espai on té lloc l’angoixa alleugera el malestar però
no elimina la incertesa. Es tracta, en definitiva, de conviure amb ella.
José Ramón Ubieto és psicoanalista i professor
col·laborador dels Estudis de Psicologia i
Ciències de l’Educació de la UOC

“La incertesa
implica sempre un
nivell d’angoixa i no
tothom està disposat
a suportar-la. Els dos
elements més grans
d’incertesa són la
mort i la sexualitat”
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andreu segura
Epidemiòleg jubilat

Per una ètica de la incertesa
a la clínica i a la sanitat
”No hi ha rés més veritable que la incertesa,
ni rés més arrogant ni miserable que l’home”

L

Aforisme de Plini el Vell
gravat al sostre de la biblioteca
de Michael de Montaigne.

a incertesa és una –diguem-ne– qualitat, habitual en la vida quotidiana dels humans, que
en l’àmbit de la clínica i, en general, de la sanitat, és encara més freqüent. Davant les incògnites que es plantegen en la majoria de les visites mèdiques –si el pacient té o desenvoluparà
una malaltia (o una entitat nosològica determinada per ser més precisos), com evolucionarà i
fins a quin punt li podrà ser beneficiós un tractament– la reacció dels professionals és trobar
una explicació: veure si amb els nostres coneixements, experiència i habilitat a l’hora d’escoltar i explorar la persona que ens ha demanat
atenció –de vegades amb el recurs a alguna prova complementària– som capaços d’identificar el problema, diagnosticar la situació i actuar en conseqüència. Però fins
a quin punt són certes –o millor dit, vàlides– les respostes
que ens donem?
Dubtar no és només lògic sinó que de vegades fins i tot
és bo, perquè posa a prova la nostra percepció i ens permet adonar-nos, en el seu cas, que no ho havíem encertat. Però dubtar ens incomoda; qui sap si fou una adaptació ancestral avantatjosa en termes evolutius per selecció
natural. Vacil·lar abans de prendre una decisió en temps
del Paleolític molt probablement comportava acabar entre les dents d’algun depredador. I encara que una decisió

precipitada no sempre fos afortunada alguna vegada ho
devia ser mentre que dubtar no ho devia ser mai.
Però l’entorn ha canviat molt des d’aleshores i de la
mateixa manera que llavors un metabolisme energètic
més eficient incrementava la probabilitat de sobreviure,
avui –per a la majoria de la humanitat– és un risc de sobrepès i obesitat.
Ara dubtar té alguns avantatges potencials, però segueix provocant incomoditat, sobretot en algunes situacions. Però malgrat la comoditat, no dubtar pot resultar
desastrós si per evitar-ho ens encaparrem en les opcions
inadequades. És clar que si avaluem les conseqüències de
les nostres decisions podem esmenar els errors. D’aquí
la importància de contrastar –sempre que sigui possible– les explicacions que donem per bones només perquè
ens semblen versemblants, cosa que s’esdevé més sovint
del que sembla. Recordem sinó el consell dels pediatres
fa unes dècades de posar els nadons a dormir bocaterrosa. Una recomanació versemblant i molt lògica perquè és
sabut que els nounats vomiten sovint, i boca amunt és fàcil que s’empassin els vòmit, s’ennueguin i s’ofeguin. Però
cap neonatòleg ni cap pediatre –i probablement cap persona amb prou cultura sanitària– ens aconsellaria avui això. S’ha pogut comprovar que els nens que dormen bocaterrosa tenen un risc de mort sobtada tres vegades més
elevat que si dormen altrament. I no hi ha consens sobre el
perquè. O sigui que no ho sabem, com tantes altres coses
de la biologia i de la fisiopatologia, com tantes altres coses
de la naturalesa. En fi, de la realitat.
Però no sempre les nostres explicacions són contrastables ni avaluables i encara que ho siguin no sempre ens prenem la molèstia de fer-ho. En ocasions perquè
estem convençuts que allò que pensem és cert. Malgrat que sabem que de vegades no ho és. Així, quan un

valors 29

La societat de la incertesa. Com afrontar-la?

malalt es cura tendim a pensar que ho ha estat gràcies a
la nostra intervenció, encara que no és rar que hom sani
espontàniament.
Ignorància no és ben bé incertesa. Ignorar és no saber
allò que algú sap o ha sabut, mentre que incertesa és dubtar, no saber del cert si allò que sabem és veritat. Encara
que els humans també som ignorants: una característica
o una condició pròpia de la nostra naturalesa, que ens fa
fal·libles –amb alguna excepció segons alguns creients– i
propensos a equivocar-nos.
La incertesa versus la ignorància i l’error
Curiosament ni als estudiants de medicina, d’infermeria o
d’altres disciplines relacionades amb les malalties i la salut se’ls prepara per enfrontar-se amb la incertesa. I la ignorància, lògicament, no està ben vista perquè és la font
d’errors i de decisions equivocades que poden tenir conseqüències perjudicials sobre la salut dels pacients.
Però la manera prudent de neutralitzar la ignorància
no és amb anatemes sinó assumint –anava a dir humilment, però és més adient, dir realistament– la nostra propensió a l’error. Per mirar de prevenir-lo o d’esmenar-lo.
Acceptar que ens equivoquem és més difícil quan els nostres errors mereixen el desprestigi dels col·legues o, encara més, si ens provoquen una vergonya insuportable. Per
això Karl Popper ens demanava als metges incorporar a la
deontologia, l’ètica de la ignorància.
Però a més de la dimensió individual pròpia de la clínica hi ha una dimensió col·lectiva que té a veure amb la
salut i amb les malalties de les comunitats i amb aquelles
activitats –moltes d’elles alienes a la fisiopatologia– que
tenen una influència notòria sobre la salut de les persones
i de les poblacions. I si la biologia dels éssers vius és complexa, la demografia i la sociologia, en definitiva la política
–la vida en la polis, o en la ciutat, el civisme, la civilització–
encara ho són més, de manera que la ignorància i la incertesa s’hi fan més presents.

I si els clínics no toleren gairebé la incertesa, els que
es dediquen a la salut pública tampoc. Ni els polítics ni la
gent del carrer. De manera que davant d’una explicació
aparentment versemblant la temptació de donar-la per
certa és alta i, encara més, si les notícies que ens arriben
i a les que donem crèdit –seleccionades per altres, o per
nosaltres mateixos– van en la mateixa direcció. Són com
un peix que es mossega la cua, un cercle viciós. Més perillós encara que en l’àmbit de la clínica perquè l’esverament social ens pot dur a demanar, fins i tot a exigir, mesures espectaculars que, sense tenir clar que donaran
bons resultats, ens deixen mes tranquils perquè fem allò
que podem... i fins i tot una mica més. Amb independència de si van bé o no i el que és pitjor, de si és pitjor el remei
que la malaltia.
Convindria doncs, aprendre a tolerar la incertesa i a
gestionar-la de la manera més prudent possible, sospesant pros i contres que, entre parèntesi, totes les decisions provoquen i, naturalment, assumint que no hi ha cap
garantia d’encertar-la.
Andreu Segura és epidemiòleg jubilat i
especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública

“Ni als estudiants
de medicina o
d’infermeria
se’ls prepara per
enfrontar-se
amb la incertesa”
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ivim en el temps de la incertesa. Alguns teòrics de l’estratègia econòmica han esmentat
els entorns incerts amb el nom VUCA (volatile, uncertain, complex and ambiguous), terme que s’ha fet famós els darrers anys en el
món empresarial. Els que hem treballat en
innovació, parlem de “disrupció”: esdeveniments inesperats que trenquen tota planificació i ens fan replantejar la nostra realitat.
No estem genèticament preparats per a la
incertesa. Quan érem homínids a la sabana,
caçadors-recol·lectors, possiblement la vida no era tan còmode (encara que Harari, el
genial historiador israelià afirma que sí que ho era: va ser
amb l’arribada de l’agricultura i el sedentarisme que els
humans vam començar a generar excedents, comercialitzar-los, crear institucions –des de religions fins a exèrcits– i condemnar-nos al treball organitzat).
Segons Harari, els caçadors-recol·lectors vivien en
entorns que els oferien tot el que necessitaven per sobreviure. Imaginem els indis de les praderies nord-americanes, o els nostres avantpassats d’Altamira. Hi havia
bisons, senglars, conills per assegurar la subsistència.
Aigua neta. Coves, foc i temps. Els fills dels humans d’Altamira viurien a la mateixa zona i subsistirien en el mateix hàbitat, seguint les mateixes pràctiques dels seus
pares. Les mateixes coves, el mateix foc i el mateix temps,
potser durant mil·lennis.
Un esdeveniment que passés a cent quilòmetres de
distància, possiblement mai seria conegut. El futur era,
essencialment, com el passat. I la nostra espècie va evolucionar en aquest context, amb canvis lents que responien a eres geològiques. El nostre ADN no està preparat
pel canvi accelerat.

Però ara estem immersos en entorns de canvi ultraràpid, entorns de disrupció contínua. Les regles del joc
d’ahir ja no són vàlides avui. Ens hem d’adaptar dia a dia.
Els catalans de l’Edat Mitjana, del segle XVII o fins i tot del
segle XIX vivien on havien viscut els seus pares, sovint durant generacions. I serien el que havien estat els seus pares: fusters, pastors, pagesos... Qui pot atrevir-se a aventurar què seran els nostres fills i on estaran dintre de vint
anys? Què serà de nosaltres mateixos després de la crisi
de la Covid-19? Tenim neguit, estrès. Estrès que pel filòsof
José Antonio Marina és “por sense perill”. Efectivament,
no hi ha perill imminent de que se’ns mengi un lleó de les
cavernes, com podia passar al Paleolític. Però tenim por
perquè no som capaços de saber què és el que ens espera,
què ens depara l’avenir. I aquesta por ens porta al neguit,
i fins i tot a la depressió.
Potser les filosofies orientals han tractat millor aquesta necessitat planificadora tan present en la nostra cultura i han practicat els hàbits de la desvinculació. Res perdura per sempre, res és estable, res és constant, així que
és millor que pensem que no tenim res, i que nos som res.
Possiblement l’interès creixent pel pensament filosòfic
oriental no és més, en la nostra societat, que un redescobriment dels estoics grecs: el passat ja no existeix i el futur encara no existeix. Així que només importa el present:
ara i l’avui.
La incertesa a l’àmbit dels negocis
Encara que sembli estrany, aquesta reflexió filosòfica està en l’ordre del dia d’allò que intentem explicar als directius en les escoles de negoci. Fa unes dècades, ser director
general d’una gran empresa, per exemple Ford o General
Motors, era com heretar un edifici que s’havia de conservar. Però l’entorn era estable: els cotxes que es fabricaven
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parteix d’una anàlisi acurada i informada de les situacions. Calen plans d’accions (l’immobilisme sol ser sempre
una mala estratègia: no fer res és fer quelcom, és no fer
res). Calen actuacions, i calen lideratges orientats a l’acció, a la iniciativa i a l’aprenentatge. Efectivament, l’estratègia (nacional, institucional, personal) és filla de la incertesa: surt de la necessitat de governar el nostre futur en
un entorn inestable i incert. El lideratge és el motor que
permet executar l’estratègia, assolir una visió, modelar el
futur desitjat, impedir que d’altres construeixin els seus
futurs sobre el nostre.

es venien. No calia prendre massa decisions estratègiques. De fet, l’estratègia no era necessària. Era precís,
només, ser eficient en allò que feies.
Amb la globalització, les coses van canviar. El 1989 va
caure el Mur de Berlín i els mercats van començar a obrirse. Nous països entraven en el joc del comerç internacional, alguns molt agressius en costos. Les empreses començaven a marxar. Les classes mitjanes es començaven
a aprimar. A principis dels 90 apareix internet. Poc després, els mòbils, i ens arriba una allau d’informació. Infoxicació, en moltes ocasions. Tot es connecta, i comença a
operar l’efecte papallona: un rumor a Shanghai desperta
una tempesta immediata als mercats financers de Nova
York. El món es torna inestable. El capitalisme, tal com
l’hem conegut, col·lapsa tres vegades en 20 anys: el 2000
(explosió de la bombolla d’internet), el 2008 (explosió de
la bombolla immobiliària), i el 2020 (Covid-19). Enmig
de les convulsions, una allau de fake news ens trastorna i
grans plataformes digitals conquereixen el cim de l’economia mundial.
Avui, agregar dades és agregar poder, i això només
ho estan fent els gegants tecnològics americans i els estats totalitaris. Per les esquerdes del gran crack socioeconòmic del món on vàrem néixer, emergeix Xina com
gran potència del segle, i s’esvaeix el somni europeu, el
major espai de democràcia i llibertat que ha conegut la
Història.
Avui cal estratègia. Estratègia a tots nivells: a nivell
de país, a nivell d’institucions i a nivell personal. Cal estratègia, entesa com a plantejament diferencial que

Cal sortir de la zona de confort
A aquesta capacitat d’endegar noves iniciatives (potser,
avui, de forma repetida), li hem dit “emprenedoria”, la capacitat d’emprendre nous projectes. La mentalitat que
impregna l’emprenedoria és una mentalitat exploradora: cal sortir de la zona que ens és coneguda, de la “zona
de confort” per aprendre noves coses. Cal obrir la nostra
xarxa per absorbir noves idees i coneixement: les xarxes
tancades (institucionals, socials, personals, empresarials) només milloren allò que fan (potser fins a la perfecció, fins a l’excel·lència). Però no aprenen. S’aprèn quan
es surt de zona de confort i s’afronten reptes desconeguts. La incertesa ens fa aprendre. I, per això, la incertesa ens fa millors.
Sovint em demanen quina formació hauríem de donar als nostres directius, als nostres joves o fins i tot als
nens a les escoles. Jo crec que, més enllà de les disciplines
específiques, els hauríem de formar en capacitats per a la
superació de reptes en entorns d’incertesa, prenent decisions sustentades en sòlids valors ètics. Per mi, aquesta
és la pedra angular de la formació del futur. Els hauríem
d’educar per prendre decisions justes i liderar iniciatives
en escenaris complexos i turbulents, perquè només així
estaran realment preparats per les disrupcions i, especialment, estaran sempre en pau amb ells mateixos.
Xavier Ferràs és professor del Departament de Direcció
d’Operacions, Innovació i ‘Data Sciences’ d’ESADE

“Davant la incertesa
avui cal estratègia,
plans d’accions i
lideratges orientats a
l’acció, a la iniciativa i
a l’aprenentatge”
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enric prats

Doctor en Pedagogia i professor de Pedagogia Internacional de la UB

Incertesa, avorriment
i relats

F

a uns anys, en unes sessions de formació amb
mestres, se’m va acudir defensar l’avorriment
com a estratègia pedagògica, a tall de comentari innocent, sense més transcendència.
Aquella facècia, improvisada, naturalment,
va provocar la reacció airada de moltes participants, que argumentaven que res més lluny
d’una educació activa. Tenien raó. L’educació
activa no és amiga de l’avorriment i, fins i tot,
podríem arribar a dir que n’és un bon antídot.
Però l’anècdota es fa oportuna recordar-la en
temps de confinament perquè la incertesa
que ens acompanya és enemiga de la veritat i,
com vull exposar en aquest article, des de la pedagogia,
l’antídot a tot això el podem trobar paradoxalment en
l’avorriment.
Elogi de l’avorriment i de l’educació activa
L’avorriment té mala premsa. Sens dubte, s’ho ha guanyat a pols, per tal com l’avorriment sol conduir a la desídia, i aquesta a l’anòmia. D’aquí al relativisme moral, un
pas; i el relativisme és el brou del fonamentalisme, com
hem pogut observar en massa episodis recents. Res com
una atenció enèrgica i un esforç vigorós per mantenir-la
amb vistes a evitar el tedi. I els temps acompanyen.
L’educació activa s’hi va oposar des del primer moment. Se sol dir que John Dewey, un dels pares fundadors d’aquestes pedagogies, es va inspirar precisament
en l’educació rebuda, que titllava de tradicional i avorrida. I un professor ben conegut de la Universitat de Barcelona, el doctor Jaume Trilla, té un llibre molt oportú (La
aborrecida escuela, de 2002), on ve a dir que el problema de l’escola tradicional no és que fos clàssica (que tant
de bo ho fos), sinó que era mortalment avorrida i aquell

avorriment estava molt directament relacionat amb la
incapacitat de sorprendre. I ja sabem que la sorpresa és
l’origen de l’aprenentatge.
Tanmateix, el filòsof Walter Benjamin afirmava, en un
text antològic, que l’avorriment és el punt més àlgid del
relaxament mental, de la mateixa manera que el son ho
és del relaxament corporal. L’avorriment, també segons
Benjamin, “cova l’ou de l’experiència”, en paraules seves,
de manera que només en podem esperar bons desenllaços. En aquell text, intitulat El narrador, es referia a la capacitat creativa i innovadora que pot tenir l’avorriment
en l’art i especialment en la literatura de ficció; i també comentava com l’escoltador hi para atenció, a allò que s’està narrant, tant per evitar caure ell mateix en l’avorriment
com també perquè el narrador hi expressa una vivència,
pròpia o d’altri, actual o pretèrita, que mereix ser contada, com la revelació d’un secret. I l’atenció de qui escolta
està directament relacionada amb unes condicions ambientals que ho permeten: calma i assossec, i també voluntat de descobrir nous mons.
Però, a parer de Benjamin, que va escriure aquell text
el 1936, els temps del seu temps i els que estaven per venir
no admetien gaires alegries per a la narració i sí per a la informació: el periodisme avançava a gran velocitat i prendria el relleu de la literatura; l’explicació substituïa la narració. Si la narració només fa servir ornaments per donar
dinamisme a la història narrada, l’explicació els introdueix de manera innecessària, una porta oberta a les mitges
veritats o mitges mentides, com es fa palès en el llenguatge polític.
També Benjamin tenia raó i el vaticini s’aniria complint al llarg del segle XX i del que portem del XXI. A més
velocitat aparent de canvis, més inquietud pel present;
a més rapidesa, també aparent, en les transformacions
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socials, culturals i econòmiques, més intranquil·litat pel
futur. En realitat, el futur ha deixat d’existir perquè ens
hem instal·lat de ple en una inconsciència perillosa: vivim
només pensant en la propera innovació, sense haver acabat de pair l’anterior.
Educar en l’optimisme, és possible?
També aparentment, educar és posar en ordre. En un registre col·loquial, l’educació seria aquell procés segons el
qual arribem a entendre el món. Per descomptat, l’educació també busca assolir altres fites, com ara conèixer-nos
millor i relacionar-nos de manera adequada amb la resta. Però, en qualsevol cas, educar i educar-se és allò que
ens permet trobar un sentit, sigui com sigui la dimensió
d’aquest sentit: material, espiritual, política o religiosa.
En un altre llenguatge, trobar sentit es pot entendre com apreciar o donar valor. Així, educar seria proporcionar valor al que ens envolta, palpable o immaterial, proper o llunyà. Cada societat històrica ha entès això
de maneres diverses i sovint incompatibles, que han servit com a marc ètic per a la presa de decisions, uns marcs
que també s’han anat modificant amb el pas del temps i
l’evolució tecnocientífica. Però sempre s’ha mantingut la
voluntat i la inquietud per trobar un sentit o, dit d’una altra manera, per entendre el què passa i per entendre-ho
amb un mínim de coherència. És a dir, cada època produeix un relat dominant. “Sense relat, sense narració, no seríem humans”, diu el mestre Jaume Cela.
Relats que fomenten la confusió
L’espècie humana sempre s’ha vist amenaçada per les catàstrofes i, també de sempre, hi ha hagut visionaris que
han anticipat caos successius, recurrents, que amb relats apocalíptics avisaven fins i tot de la supervivència de
l’espècie. Relats i anuncis catastrofistes que només busquen la confusió per la confusió, perquè probablement
qui els crea i els difon en treu un bon rèdit. El caos s’alimenta d’aquests relats i els relats alimenten el caos, en
una relació parasitària; relats sempre subjectius però
que no deixen de tenir un fonament empíric, a partir de
fenòmens naturals o de la intervenció humana.
El canvi climàtic, que no és cap broma i requereix una
intervenció decidida a tots nivells i àmbits, per exemple,
ha alimentat relats distòpics, d’un món en extinció, i ara
assistim a una altra emergència global, derivada de l’extensió d’un virus, un fet també recurrent i que l’espècie
humana ha conegut en altres èpoques. Llàstima que la
memòria sigui tan curta.
En aquest marc, solem afirmar que l’educació n’és un
bon remei. Però no s’hi val qualsevol educació; no tota
educació seria la més òptima per afrontar tot això. Ràpidament se’ns acut pensar en una educació crítica, alliberadora i transformadora per ajudar a superar situacions com les que es viuen en estats d’alarma, de guerra o
de pandèmies. Però en moments d’incertesa, la temptació és sucumbir a aquells que afirmen posseir la veritat, a

discursos que ofereixen horitzons nets i clars, encara que
siguin falsos.
Aquesta és la paradoxa dels moments convulsos: cal
claredat però ningú en coneix la solució. I l’interrogant
pedagògic consisteix a decidir si en aquests temps convulsos cal més aparell crític o convé deixar-se guiar per
il·luminats que a les primeres de canvi s’oblidaran de les
seves pròpies profecies.
Enric Prats és doctor en Pedagogia per la UB
i professor de Pedagogia Internacional de la
facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona

“El futur ha deixat
d’existir perquè ens
hem instal·lat en
una inconsciència
perillosa: vivim
pensant en la propera
innovació, sense
haver paït l’anterior”
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miquel seguró

“Cal integrar
la incertesa a
l’existència”
Conversem amb Miquel Seguró, investigador de la
Càtedra Ethos de la URL i professor de Filosofia de la
UOC, sobre la incertesa i la por en temps del coronavirus.

laura cera
Si ens fixem amb pandèmies de fa segles
la ciutadania tenia por per manca de coneixement. Avui, en canvi, estem hiperinformats, però la població continua tenint
por. Quina anàlisi s’ha de fer d’això?
Avui, malgrat la informació, la gent té por
per les mateixes raons que els nostres predecessors: estem en un moment d’extraordinària vulnerabilitat i això passa perquè estem davant d’un fenomen que no
acabem de conèixer, en aquest cas un patogen, la Covid-19, que no sabem quin
comportament té i pel qual no tenim cap
fàrmac que permeti contrarestar-lo. I, la
incertesa que això provoca és molt gran. A
més a més, aquesta situació genera una dinàmica d’inestabilitat de cara el futur.
Per tant, la por, davant la incertesa l’hem
de considerar una reacció lògica.
Absolutament. En aquests casos la reacció de por és normal perquè estem davant
d’una situació nova que no podem controlar ni contrarestar perquè no tenim cap situació similar a la qual recórrer ni aplicar.
Abans d’aquesta pandèmia, molt filòsofs i intel·lectuals ja afirmaven que

estàvem instal·lats en la societat de la
incertesa. Comparteix aquest idea?
El coronavirus no només subratlla la societat de la incertesa sinó una realitat existencial primerenca i fonamental: som éssers encarnats i vulnerables. Aquest és el
punt de partida i, per tant, estem immersos en una dinàmica biològica que ens afecta. Això ho hem de tenir molt clar, perquè
aquest fet també hauria de tenir altres lectures i conseqüències, per exemple, respecte tot allò que té a veure amb el mediambient o amb l’explotació dels recursos
naturals. Dit d’una altra manera, aquesta
pandèmia hauria de generar una doble reflexió: u, ens hauria de posar al nostre lloc
respecte les dinàmiques biològiques que
encara no controlem del tot, i dos, com a
col·lectiu, també ens hauria de posar al nostre lloc respecte la nostra manera de viure.
La incertesa normalment es veu com
una cosa negativa, però té també coses
positives?
No. La incertesa, com bé indica el prefix
in, és l’estat del no-saber, la negació de la
certesa. La incertesa genera inestabilitat.
Quan sentim que la incertesa és positiva

és perquè ja tenim una expectativa, però,
a la incertesa en si mateixa, jo no li veig cap
element positiu.
I es pot aprendre a gestionar la incertesa?
De fet, s’ha d’aprendre a gestionar. No sé
si es pot o no es pot, però que ho hauríem
de fer, segur. La nostra condició humana
és tot això: vulnerabilitat, obertura a l’altre, immersió en condicions mediambientals que ens superen, emergències i reptes
que se’ns presenten de manera inesperada, etc. Hem de conviure amb tot això i, per
tant, ho hem d’integrar de la millor manera possible a les nostres vides. És a dir, és
interessant i necessari integrar la incertesa com una categoria imprescindible
de l’existència. En un món on l’individu té
molt marcada la idea de control, d’explotació i d’autoexplotació és important veure
que moltes vegades les coses no van com
es preveuen.
Des de la filosofia sovint es diu que sense incertesa no hi ha qüestionament. Podem dir que la incertesa es la base de la
filosofia?
Sí, segurament. Si no hi hagués constatació
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de sentir-se superat per alguna cosa no hi
hauria qüestionament; perquè si un ho
controla tot i un no ha d’interactuar amb
res que li suposi un repte, doncs, aleshores, no hi ha qüestionament. L’experiència
filosòfica va lligada amb l’experiència de la
vida i l’experiència de la vida és complexa
perquè té elements positius, constructius,
propositius i, també, elements negatius.
Aquests elements et poden complicar l’esdevenir del propi projecte i per això s’han
d’integrar. I la incertesa és un dels ingredients consubstancials de la vida, però és
evident que quan aquesta es manifesta
d’una manera tan radical com ara, és molt
difícil de combatre i, de fet, resulta difícil
fins que no hi ha una sèrie de processos i
unes mínimes certeses.
D’aquesta pandèmia, quins valors en
sortiran enfortits i quins valors afeblits?
Més que un valor, crec que d’aquesta pandèmia la primera cosa que en sortirà enfortida serà la idea de consciència existencial, epistemològica o biològica –la podem
adjectivar de moltes maneres–, una consciència basada en la finitud encarnada,
vulnerable i interdependent. Per mi, això
és fonamental, perquè a partir d’ella neix
la solidaritat, es construeixen entorns justos... Però això costa de dir perquè precisament ara entrem en un moment de grans
incerteses en tots els àmbits i no sabem
què passarà.
La solidaritat és un valor bàsic per superar una situació com aquesta?

Sí, sens dubte, perquè els humans som éssers biològics interdependents, no som éssers aïllats, i , per tant, la solidaritat –entesa
també com a empatia i responsabilitat– és
completament necessària. En aquest sentit, el filòsof Max Scheller té un llibre molt
bonic que es diu El puesto del hombre en el
cosmos. És molt important que entenguem
quin és el nostre lloc en el món i el nostre
lloc a la societat, entesa aquesta com un tot
dinàmic.

“D’aquesta
pandèmia en
sortirà enfortida la
idea de consciència
existencial, de la
qual en neix la
solidaritat”
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Qüestions
essencials

ignasi llobera
El preu que
pago jo i el
cost total

L’ètica del
menjar
Cada vegada som més
primmirats amb allò que
mengem, però també amb
allò que deixem al plat.

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

C

ada cop hi ha més persones que decideixen no
menjar carn. O ni carn ni peix. Alguns, ni ous ni
llet. Fins i tot n’hi ha que no consumeixen res que
tingui origen animal: roba, cosmètics... I ho fan
per raons ben diverses. Per exemple, l’activista
sueca Greta Thunberg s’ha fet vegana per disminuir l’emissió de gasos hivernacle i lluitar contra
el canvi climàtic. També hi ha una creixent preocupació pel que consumim: Són productes locals? Ecològics? De Comerç Just? Es poden reciclar? Quins residus
generen? Es pot disminuir el plàstic d’un sol ús?
Constatem que estem ampliant la nostra esfera moral: ara també hi incloem les nostres decisions sobre el
menjar i el consum. El 2006, Peter Singer i Jim Mason
van publicar el llibre Com mengem. La importància ètica
de les nostres decisions alimentàries, una de les poques
obres de Singer traduïdes al català. Proposen que ens fixem en les conseqüències que les nostres decisions alimentàries tenen pels altres éssers humans i sentents
(els que poden sentir plaer i dolor, és a dir, que inclouen
els animals en les seves consideracions). Defensen que
les nostres decisions alimentàries canvien el món: “Votem” una manera de relacionar-nos amb els altres éssers humans i amb els altres éssers sentents.
Estirem aquest fil. A l’hora de prendre decisions alimentàries i de consum, no només m’he de preguntar
quin preu pago jo en diners i comoditat. També ens hem
de preguntar quin és el cost real, quin és el cost total: les
persones implicades tenen una feina i un sou dignes? Es
genera dolor evitable a éssers sentents? Augmenta l’escalfament global? Quines alternatives tenim a l’abast?
Fem-nos preguntes, aquestes i moltes més. Busquem les
respostes (Per què de
vegades costen tant de
“Hem de tenir
trobar? Sort en tenim de
en compte que
les organitzacions que
les nostres
ens ofereixen aquest
decisions
tipus d’informació). I
anem canviant la nostra
alimentàries i de
manera d’actuar d’acord
consum tenen
amb la nostra consciènconseqüències
cia, amb els nostres vaen els altres
lors, amb el canvi que
éssers”
vulguem veure al món.
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Albert Botta
Ètica del menjar:
dilema entre l’ètica
o l’estupidesa?

N

o s’ha d’atribuir a la maldat allò que es pot explicar per simple estupidesa. Això diu l’anomenat principi de Hanlon, que posa a qui es pretén
no-estúpid en una actitud cofoia vers la superioritat intel·lectual. Però també és la identificació socràtica de saber amb virtut, i culpa amb
ignorància (obrar malament és ignorar el bé), o
el sentit comú cartesià com la cosa més ben repartida del món, o la proposta kantiana de govern mundial cosmopolita basat en la raó.
Un altre principi divertit és la llei de Finagle (conseqüència de la de Murphy): si una cosa pot anar malament, hi anirà, i en el pitjor moment possible. Només
com a exercici intel·lectual penseu en l’aixecament del
confinament: si retorna la Covid-19, serà per maldat o
per estupidesa? En general, hi ha més maldat o estupidesa en el trumputinisme, el populisme, les porres contra les urnes o en una Terra que produeix aliments per a
tothom, però amb fams i morts per desnutrició i malbaratament d’aliments?
Girem el sentit del “si aquests principis no us agraden, en puc tenir uns altres”. Einstein diu que “és de bojos fer el mateix una vegada i una altra esperant obtenir
resultats diferents”. El relat social imperant ens distreu
i ens entreté amb futbols o similars (de debò és un problema si no n’hi ha?). Susanna Siegel es fixa en la racionalitat de la percepció i el monorelat d’una economia i
una tecnocràcia ara com ara dominants. Siegel estudia
on i com ens fem les nostres expectatives. Entendre el
problema és entendre les possibles solucions. Dryzek hi
afegeix que som a l’Antropocè, el període de l’evolució de
la Terra en què l’activitat humana és el factor mediambiental bàsic, i que la ciutadania ecològica i la de“Hi ha maldat
mocràcia deliberativa
o estupidesa
són l’antídot de populisen una Terra
mes, de les postveritats,
que produeix
i les ignoràncies. Dryzek
és hereu de la majoria
aliments per
d’edat que exigeix Kant,
a tothom,
de l’individu lliure i resperò amb fam
ponsable de J. S. Mill, i de
i morts per
la ciutadania activa en
desnutrició?”
política de Habermas.
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els valors de les religions

Thich Nhat Hanh,
home d’acció i meditació
El líder del moviment budisme compromès, a qui Martin Luther King va
proposar com a Premi Nobel de la Pau, va lluitar per la noviolència i la
defensa dels drets humans des de la guerra del Vietnam i fins a l’actualitat.

Redacció

E

l budisme no està organitzat de forma jeràrquica, sinó per escoles. Thich Nhat Hanh ha estat considerat el
pare del budisme compromès. Conegut pel sobrenom de Thay (mestre,
en vietnamita), aquest poeta, activista per la pau i defensor dels drets humans, va néixer a Vietnam el 1926. La
seva trajectòria va estar marcada pel principal conflicte que ha viscut aquest país.
La guerra del Vietnam (1955-1975) va
confrontar els monestirs budistes a un difícil dilema: dedicar-se només a la meditació o ajudar els seus conciutadans que patien els atacs de les bombes i la devastació de
la guerra. Thay va decidir fer les dues coses,
i d’aquesta manera va impulsar el naixement del moviment budisme compromès.
Thich Nhat Hanh va ingressar als setze
anys al monestir zen de Tu-Hieu, prop de la
ciutat de Hue. Allà, fins el 1949, va obtenir
una formació completa en l’escola zen i en
el budisme mahayana, una de les principals

branques d’aquesta religió. L’aportació
més important de Thay respecte els ensenyaments de Buda va ser la barreja de mètodes tradicionals d’ensenyament amb
mètodes de la psicologia occidental, la qual
cosa va permetre el desenvolupament del
budisme a Occident mitjançant el budisme
compromès.
Ell sempre va posar la transformació espiritual personal a mercè dels individus i de
la societat. El 1966, a Saigón, va fundar l’Escola al Servei de l’Ajuda Social, una entitat
l’objectiu del qual era la reconstrucció de
pobles, escoles i centres mèdics bombardejats. L’entitat, centrada en els principis
budistes de la noviolència i l’acció compassiva, va arribar a tenir deu mil voluntaris.
També va fundar una universitat budista, una editorial i una revista d’activisme a
favor de la pau. Va viatjar diverses vegades
als Estats Units –allà es va entrevistar amb
gent del Pentàgon– per demanar el final de
la guerra, per la qual cosa les autoritats vietnamites li van prohibir l’entrada al país, i va demanar a Martin Luhter King que
s’oposés públicament a la guerra. El 1973,
Thay va encapçalar la delegació budista a
la Cimera de la Pau de París.
El 1982 va fundar Plum Village, una comunitat budista a l’exili, a França, des d’on
va continuar ajudant a refugiats, immigrants, presoners polítics... El setembre
del 2001, després dels atacs al World Trade
Center, va oferir un memorable discurs sobre la noviolència i el perdó a l’Església Riverside de Nova York. Fa un parell d’anys,
després d’una vida entre la meditació i l’acció, va tornar al temple de Hue, al Vietnam.

el budisme
compromès
El budisme compromès es
predominant en els països
anglosaxons, a Amèrica i a
Alemanya. Aquest moviment
defensa la projecció dels
ensenyaments del Dharma en
els diferents àmbits de la
societat: l’educació, la
política, el medi ambient,
l’economia, la justícia social…
El propi Thich Nhat Hanh el
defineix com un budisme que
està present en cada moment
de la nostra quotidianitat:
“Mentre passeges pel
supermercat, el budisme ha
de ser-hi, i així sabràs què
comprar i què no”. Dit d’una
altra manera, la seva pràctica
pretén ser transformadora.
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Històries de pau

Confinats,
però solidaris
Tres joves catalans han creat
la pàgina web Ajudem.cat,
un espai on els ciutadans
poden oferir i rebre serveis
de forma altruista.

Xavier Garí de barbarà

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

A

Catalunya, i a mig món, estem vivint
una realitat inèdita, ocasionada per
una emergència sanitària global,
que acabarà afectant socialment i
econòmicament una gran part de la
ciutadania mundial. Els experts vaticinen que, al nostre país, no havia
hagut una crisi de semblants conseqüències des del 1940; i a nivell mundial
s’intueix ja que serà econòmicament comparable al gran crack del 29. La pandèmia
de la Covid-19 ha provocat un confinament
massiu. S’ha paralitzat l’economia, els carrers han quedat deserts i s’han col·lapsat
hospitals. A més, els contagiats i els morts
han crescut exponencialment. Una situació així genera greus problemàtiques, però
també provoca en la societat la creativitat,
més proximitat i un obligat recés. Per sort,
el confinament massiu ha arribat en l’era de
la telemàtica globalitzada.

Entre les històries a ressaltar aquestes setmanes, n’hi ha una que és sorprenent perquè aprofita al màxim la virtualitat. Es tracta del projecte Ajudem.cat, que
aquest mes d’abril ha estat guardonat amb
el Premi del Hackovid, una iniciativa ciutadana organitzada per la Generalitat de
Catalunya i la Fundació i2CAT. Es tracta
d’una original, eficaç i enginyosa plataforma ciutadana per combatre els efectes de
la Covid-19 fomentant l’ajuda mútua en moments d’emergència. La iniciativa ha estat
impulsada per tres joves amics d’entre 17 i
21 anys, procedents del Baix Llobregat i la
Sagrera, inquiets i emprenedors, que els ha
motivat servir la societat, promovent-hi un
dels seus bens més preuats: la solidaritat.
Pau Riba Queijas, un dels promotors,
afirma que aquest projecte ofereix a la gent
la possibilitat participar en iniciatives solidàries i de voluntariat. La plataforma permet oferir i rebre serveis entre ciutadans
amb un valor afegit: l’altruisme. I això quan
cada vegada es fa més evident que el sistema competitiu en el qual vivim ens està portant al col·lapse. Havien de ser joves els que
es plantegessin promoure solucions creatives i transversals als problemes actuals i
fer-ho de franc. Ajudem.cat vol ser un punt
de trobada solidari on el més important és
l’actitud altruista de compartir i no de competir. Un web destinat a millorar les problemàtiques que ha causat el confinament i
pal·liar els greus efectes que ja genera.
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Les sandàlies

es sandàlies de goma feia dies que
eren a l’aparador. Havien perdut l’esperança que algú se les emportés
abans que les tornessin de nou al magatzem. Les pluges anunciaven la tardor, tenien el dies comptats. Tot i estar a les acaballes de l’agost, el dia era
assolellat. La Jana passava els quinze dies amb la seva mare, com havien acordat els pares després de la separació. Bronzejada, amb els cabells molt curts, morena, ulls marrons com la mel i
els seus tretze anys, feia goig de veure-la. Quan va
entrar a la sabateria, no va passar desapercebuda.
Anava darrere d’una dona que lluïa unes sabates negres de taló d’agulla. Les xancletes dels prestatges
es miraven de reüll aquells orgullosos talons que ressonaven per tota la botiga. La Jana es va plantar davant les sandàlies i les va assenyalar amb el dit. A les
sandàlies, deleroses per calçar aquells peus, se’ls va
estovar la goma i es van amorosir al tacte de la seva
pretendenta.
–Unes sandàlies! De veritat Jana, vols això? Hauries de portar aquest calçat–, va dir la mare assenyalant unes ballarines roses amb llaç negre. Les
sandàlies, en sentir-la, van endurir la goma, ofeses.
–Vols fer el favor de parlar, Jana. Aquesta nena,
no parla! Se li ha de treure tot a la força–, va dir la
mare amb cara de fàstic, mirant la dependenta.
–Vull aquestes sandàlies–, va contestar la Jana,
cansada d’anar vestida com la mare volia. La mare
solia anticipar-se a les decisions de la seva filla; per
això, la manca d’obediència a la seva proposta la va
agafar desprevinguda.
Les sandàlies estaven tan expectants a la resposta de la senyora dels talons d’agulla que la goma
s’esforçava a lluir esplendorosa.
Al migdia, la Jana anava a buscar la seva mare a
la sortida de la feina per anar a la platja. A les sandàlies, satisfetes de vestir aquells peus innocents,
se les veia contentes en trepitjar l’oficina de la seva

mare. La Jana, amb el biquini sota el pareo de conjunt triat per la mare, caminava en direcció al seu
despatx, quan una mà la va fer entrar d’una estrebada a una habitació mig a les fosques. Algú va tancar la porta, les sandàlies van reconèixer el calçat
de pell italianes, fetes a mà, del cap de la seva mare.
Les luxoses sabates es van apropar, les sandàlies es
van empetitir davant aquella ostentació de poder.
La Jana, temorosa, evitant fer res mal fet que pogués molestar el cap de la seva mare, no es va moure.
Aterrada, va notar com s’apropava fins a contactar
amb ella, que una mà pujava per les cuixes i envaïa les seves parts més íntimes. Paralitzada, notava
l’alè d’aquell home darrere mentre li deia “tranquil·
la, no diguis res, ara t’obriré la porta”. I es va quedar rígida, mentre l’home anava magrejant el seu jove cos. Les sandàlies van notar com s’humitejaven,
però qui eren elles per dir res davant d’aquell calçat
italià de luxe fet a mà?
Quan la Jana va sortir del despatx, la mare ja
no hi era. Va córrer cap a casa, va entrar a la dutxa sense treure’s la roba. Mentre l’aigua regalimava
pel seu cos, també regalimaven els seus ulls sense
aturador. Va agafar l’ampolla del sabó i se’l va abocar a raig, portava impregnada l’olor que desprenia l’home de les sabates italianes. Les sandàlies es
van avergonyir de l’aspecte que tenien amb la sivella descordada i plenes de sabó, les va llençar a l’altra punta de l’habitació. Es va posar els texans, una
samarreta, les bambes i va fer una nota: “Mare, ho
sento, me’n torno amb el pare, ja ens trucarem”. Va
fer una última ullada a l’habitació i, abans de tancar
la bossa, hi va afegir les sandàlies.

Una secció elaborada
en col·laboració amb
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imatge en
creixement

“Tants caps
tants barrets?
Cal comptar
amb tothom,
ser inclusius
i pensar que
cadascú aporta
la seva vivència i
experiència”
Miquel Lleixà
El fotògraf Miquel Lleixà publica cada dia
al seu compte d’Instagram una instantània
on introdueix reflexions adreçades al
creixement personal.

