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Editorial

Les coses realment
importants de la vida

Q

uè t’emportaries a una illa deserta? Aquest és una pregunta molt comú en grups de debat, en dinàmiques de grup, en
tests de personalitat... fins i tot es formula en entrevistes de
feina. Però també com a divertiment entre grups d’amics.
Només cal escriure aquesta qüestió al Google per comprovar que es tracta d’una pregunta mítica i que les respostes
poden ser ben diverses.
Les persones més pràctiques asseguren que en cas d’una
situació extrema s’emportarien coses útils: una caixa de llumins,
una navalla, una canya de pescar, una tenda de campanya, protector
solar... Altres, menys pragmàtiques, ja afegeixen a la llista un llibre,
un ordinador, un diari personal, un joc de cartes...
En el fons aquesta pregunta amaga una reflexió més profunda:
quines coses —sí realment són coses— són essencials a la nostra vida? A quines coses no renunciaries? Dit d’una altra manera, en una
escala de valors, qui o què estaria a dalt de tot del rànquing?
I això ens condueix a més preguntes: realment ho tenim clar? O la
vida és massa complicada, ràpida i està sobrecarregada de coses per
aturar-nos a buscar resposta a aquestes preguntes? Per què pensar
sobre això...? Viure ja és una feina prou complicada!
Després de dos mesos de confinament, de viure aïllats, sense
contacte físic, algunes persones han assegurat que aquesta experiència els ha servit per valorar les coses de la vida, allò que és essencial. Per exemple, confessen que abans no apreciaven suficientment la
família, la gent gran, els veïns o el personal sanitari. I, fins i tot, també
han tornat a requalificar valors abstractes com la llibertat, la salut, la
companyonia o l’esperança.
Curiosament, quan aquesta mateixa pregunta (Què t’emportaries a una illa deserta?) es fa a la mainada de forma més espontània
contesten “els amics!”. Realment cal una pandèmia perquè ens adonem de la importància d’aquestes coses? Potser les coses essencials
de la vida, si veritablement ho són, no s’haurien d’oblidar.

maria coll
i joan salicrú
Codirectors de Valors

LA Proposta

“Som cases
habitades per un
llogater del qual
no en sabem res”
Wajdi Mouawad
Escriptor, actor i director de teatre
canadenc d’origen libanès

Aquest estiu La Perla 29 presenta
des de la Biblioteca de Catalunya i a
diferents sales del país, Assedegats,
un muntatge dirigit per Oriol Broggi
i escrit per Wajdi Mouawad —autor
de textos d’alt contingut social i
reflexiu com Incendis, Boscos o Un
obús al cor— i Benoit Vermeulen. En
aquest cas, des de la mirada de tres
adolescents, es pregunta pel sentit
de la vida.
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L’actualitat comentada

àngel castiñeira

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

El Congrés dels
Diputats aprova
l’ingrés mínim vital
sense vots en contra

Trump retira els
Estats Units de
l’Organització
Mundial de la Salut

Es presenta el Codi
ètic del servei públic
de Catalunya perquè
el Parlament l’aprovi

L’autòpsia oficial
conclou que la mort de
George Floyd va ser
un homicidi

’ ingrés mínim vital és
una prestació adreçada a prevenir el risc de
pobresa i exclusió social de les persones que
viuen soles o estan integrades en una unitat de
convivència i no tenen
recursos econòmics bàsics per
a cobrir les seves necessitats
bàsiques. Garanteix un nivell
mínim de renda als que es trobin en situació de vulnerabilitat
econòmica. Persegueix garantir una millora real —una millora
molt petita, val a dir— d’oportunitats d’inclusió social i laboral
de les persones beneficiàries.
És una bona notícia. Pel
consens majoritari obtingut
en la seva aprovació al Congrés dels Diputats, pel grau
d’eficiència de la mesura, pels
incentius que generarà per a
transitar cap a una ocupació,
i perquè reduirà les desigualtats en un país on les classes
socials altes són especialistes
en la captura de rendes. Ara
caldrà que aquesta xarxa de
protecció no quedi aturada
en el garbuix cooperatiu entre
administracions.

l 19 de maig, el president
dels Estats Units, Donald Trump va enviar
una carta de quatre pàgines al director general de l’OMS, advertint-li
que retallaria permanentment els fons nordamericans i reconsideraria la
seva pertinença si l’organització “no es comprometia a fer
millores substancials importants en trenta dies”. Però només deu dies després, va anunciar la retirada del seu país.
El president Trump no negocia, amenaça. No busca reformes, sinó que utilitza els
errors (reals) de l’OMS per a
ocultar els seus propis desencerts en el maneig de la pandèmia de coronavirus. Perd influència i suports internacionals
significativament. I quan perd
es retira unilateralment donant un cop de porta i buscant
un cap de turc. La seva retirada
eleva la Xina a líder global per
als temes de salut mundial i fa
que els EUA perdin molta influència en la investigació de la salut global i la formulació de polítiques sanitàries. El lideratge
moral (o millor, la seva absència) va d’això.

l Comitè per a l’elaboració del Codi ètic del servei públic va presentar
a finals de juny a la Generalitat el Codi ètic
del servei públic de Catalunya. L’elaboració
d’aquest Codi respon
al mandat que el Parlament va
fer al Govern de la Generalitat a l’octubre del 2016. El Codi
té com a objectiu orientar l’actuació dels servidors públics
des de la clau dels valors, reforçant d’aquest manera la integritat de llur actuació i contribuint així a impulsar la millora
de la qualitat democràtica i la
recuperació de la confiança de
la ciutadania en les seves institucions. Si el Parlament l’aprova, el Codi serà adoptat pel Govern, les administracions locals
i les universitats i, per extensió,
les entitats concertades o contractades per proveir serveis
públics, sense que vagi en detriment dels codis sectorials,
organitzatius o professionals
ja existents. D’aquesta manera,
disposarem per primera vegada d’uns valors compartits sobre com entendre i aplicar el
servei públic al nostre país.

l juny van proliferar protestes a diverses ciutats
nord-americanes en resposta a l’assassinat policial de George Floyd, un
home negre desarmat. Es
van barrejar les manifestacions pacífiques amb
saquejos, incendis i violència.
La dimensió i rapidesa d’aquestes protestes no té precedents.
Els partidaris conservadors han
apel·lat a la llei i l’ordre, mentre
que els crítics tendeixen a veureles com accions cíviques justificades i explotades per provocadors. La qüestió és saber com un
país polaritzat pot resoldre unes
demandes de justícia racial que
es prolonguen durant més d’un
segle. James Mattis, exsecretari
de Defensa, va declarar: “Les paraules Igualtat de justícia sota la
llei estan tallades en el frontó de
la Cort Suprema. Això és el que
els manifestants exigeixen amb
raó. És un clam al qual tots hauríem de poder donar suport. Les
protestes estan definides per
persones de consciència que insisteixen que estiguem a l’alçada
dels nostres valors, com a persones i com a nació. Hem de rebutjar i responsabilitzar aquells que
en el càrrec es burlin de la nostra
Constitució”. Quanta raó!

L E E E

Jordi
Cussó

Àngel
Castiñeira

Maria Rosa
Buxarrais

Begoña
Román

Il·lustrat per

visualomelette
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L’entrevista

“Els principals
defensors dels drets
humans són les
persones migrades.
Ells responen a la
necropolítica amb
solidaritat, suport mutu
i defensa de la vida”
Helena Maleno
L’any 2002 Helena Maleno va decidir anar a viure a
Tànger (Marroc), on va denunciar la violació dels drets
de les persones que intenten creuar el Mediterrani fins
que un dia va ser acusada de tràfic de persones. Ara ha
volgut explicar la seva història al llibre Mujer de frontera:
Defender el derecho a la vida no es un delito (Ed.Península),
un relat de compromís i de valentia.

laura cera
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Q

uan vostè arribar al Marroc
va conèixer la realitat dels
boscos que voltegen Ceuta i
Melilla, on els joves esperen
per saltar la tanca. Però el
punt d’inflexió va ser la primera trucada de socors que
va rebre des d’una pastera...
Sí. La primera trucada va ser
l’any 2007. Va ser un company que havíem estat acompanyant anteriorment respecte altres drets. I em va trucar perquè es
trobava al mig del mar, confós, i necessitava ser rescatat. Jo, que en aquell moment
no sabia res sobre salvament marítim,
vaig desitjar no haver de viure una altra nit
igual. Però a partir d’aleshores tot va créixer sense en cap moment tenir un projecte concret.
Després d’aquella trucada en van venir
moltes més. Un cop rep la trucada com
actua? Com ajuda una pastera perduda
al mig del mar?
La nostra aposta sempre ha estat actuar
conjuntament amb els serveis públics de
salvament marítim, perquè els estats han
signat acords internacionals i tenen la responsabilitat de protegir la vida al mar, tant
si la víctima és un pescador com un immigrant. Per tant, nosaltres obtenim la major informació possible de l’embarcació i
després truquem els serveis de rescat, ja
siguin d’Espanya, del Marroc o d’Algèria.
Avui, per aquests serveis sembla que són
més importants les polítiques de control
migratori que la defensa al dret a la vida,
però nosaltres seguim lluitant perquè no
hi hagi més morts al mar.
Per aquesta acció, un dia la detenen i la
policia espanyola l’acusa de tràfic de persones. Un delicte que, a Marroc, comporta cadena perpètua. Ha necessitat tres
anys per provar la seva innocència...
Ha estat un procés molt llarg perquè al jutge marroquí li era molt complicat saber si
allò que deia la policia d’un estat suposadament democràtic com és Espanya era
veritat o mentida. Era la meva paraula contra la de la policia espanyola. L’ONU i moltes organitzacions internacionals em van
donar suport i, finalment, vaig ser absolta. Després d’això la meva vida ha canviat
completament. Ara tinc moltes denúncies

per amenaces i intents d’agressió. Malgrat
haver estat absolta, no hi hagut cap intent
de reparació ni una investigació per veure
qui va fabricar els informes contra la meva
persona i els va fer arribar al Marroc, perquè no ho van fer per les vies habituals de
cooperació hispano-marroquí.
Diu que aquesta experiència l’ha canviat.
Sí, ja no sóc la mateixa. Aquesta experiència m’ha generat moltes cicatrius, però
tampoc la canviaria. He après molt, he plorat molt, però també he rigut molt i molta gent m’ha regalat moments meravellosos. Durant aquest temps també m’he
omplert de valentia gràcies als companys
que m’han fent costat en aquesta frontera. A més, aquesta vida també m’ha permès retrobar-me amb la memòria dels
meus avantpassats, jornalers andaluses. A
Espanya hi ha dues coses complicades: la
memòria –tot es vol oblidar molt ràpid– i la
reparació –no s’intenten resoldre els mals
que l’Estat ha causat–. En aquest sentit,
el llibre també és una memòria a totes les
persones que m’han ajudat.
Els darrers cinc anys s’han detingut més
de 250 persones acusades d’ajudar a
immigrants. Hi ha més valents dels que
ens pensem o menys del que hi hauria
d’haver?
Hi ha molts valents perquè els principals
defensors dels drets humans són les persones migrants i això és el que no sabem
visibilitzar. Un exemple meravellós que teniu a Catalunya és el Sindicat de Venedors
Ambulants de Barcelona, més coneguts
com a manters, o els recol·lectors de fruita de Lleida. Les persones que travessen la
frontera són els propis defensors dels seus
drets. Només els hem de deixar més espai
perquè la seva veu pugui ser escoltada. Davant la necropolítica que mata, ells responen amb solidaritat, suport mutu i aposten per la vida.
La covid-19 ha silenciat altres temes,
però l’arribada d’immigrants no s’atura, especialment ara que arriba el bon
temps. Quina és la situació actual?
En aquest moment una de les rutes més
actives és la d’Algèria, una ruta de la qual
no se’n parla gaire. Des d’allà i pràcticament tots els dies arriben embarcacions al
llevant peninsular i a la costa d’Andalusia.

També està activa la ruta canària; per
aquesta via pugen embarcacions des de
Mauritània. És veritat que durant una pandèmia la circulació es restringeix, però cal
tenir present que no existeix un efecte crida, sinó un efecte sortida. Les persones
són expulsades dels seus territoris i, a pesar de què avui les condicions siguin terribles, es veuen forçades a moure’s. Les
persones en trànsit migratori si no aconsegueixen assistència no poden confinar-se
i, per tant, no poden sobreviure. Si no surten al carrer a la recerca de menjar es moren de gana. Les fronteres segueixen vives i, per tant, només podem esperar que
de la covid-19 sorgeixi un procés de reflexió i d’aquest un sistema amb major justícia social.
Quines conseqüències creu que pot tenir aquesta crisi mundial a les fronteres?
Segons el Govern, de la crisi sanitària només en podrem sortir units i sense abandonar ningú, doncs, de la crisi social i
econòmica, igual. Aquest és el desig, però existeix la por que augmenti el discurs
de l’odi que ja veiem als nostres carrers o
el discurs racista que hem vist als Estats
Units... i, per tant, que les polítiques de
control de fronteres s’intensifiquin. Per això demanem als governs valentia perquè
ningú es quedi enrere.
Ara que la seva veu és coneguda i escoltada arreu, com s’imagina el seu futur?
Una de les coses que he après aquests anys
és que cal viure el present. I el meu present
és un present ple lluita, de presència, d’esperança i de molta escolta. La meva veu és
una, però també cal donar espai a altres
veus per arribar a crear més justícia social.
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el perfil

Keita Baldé:
El futbolista
que ajuda
els temporers
Ramon Radó

T

ot va començar durant el confinament. En aquells dies en què
Instagram es va convertir en
la plaça del poble, l’entitat Casa Nostra, Casa Vostra va organitzar una conversa entre
l’actor Paco León i el treballador del camp a Lleida Serigne
Mamadou.
En un moment de la conversa, Mamadou explica com és el
dia a dia dels temporers i com,
en les setmanes de feina al camp, tenen un
desgast físic que els pot arribar a fer perdre vint quilos: “No menges bé, no dorms
bé, vius al carrer ... és una merda”. Comença a plorar i es desconnecta.
Entre els centenars de persones que
ho estaven veient aquesta escena hi havia,
a milers de quilòmetres, Keita Baldé. A casa seva, aquest futbolista del Mònaco internacional amb la selecció del Senegal,
també es va posar a plorar. Després d’escoltar Mamadou, Baldé va trucar a Nogay
Ndiaye, de l’associació Fruita amb Justícia
Social, que ajuda els treballadors del camp
a les comarques de Lleida, i va oferir-se a

“En temps de
l’eslògan ‘Black
Lives Matter’,
el futbolista del
Mònaco Keita
Baldé ha alçat
la veu”

pagar l’allotjament de dos-cents temporers durant quatre mesos.
Nascut a Arbúcies fa 25 anys, a Keita Baldé les ganes d’ajudar els altres li venen de lluny. Fill de pares senegalesos, va
passar la seva infantesa entre Sant Celoni
i Santa Maria de Palautordera i, des de ben
petit, va destacar jugant a futbol. Quan tenia nou anys el va fitxar el Barça i va passar sis anys a La Masia, on va marcar més
de tres-cents gols. Durant aquell temps,
quan acabava la temporada, agafava les
samarretes que li donava el club o les bambes de les marques que el patrocinaven i
les repartia entre els altres nois del barri.
Mai no en va fer bandera i, aquesta vegada, tampoc volia que fos així. De fet, Baldé va demanar als activistes de Fruita amb
Justícia Social que no se sabés que ell era al
darrere d’aquesta donació i que tota la logística es gestionés des de Catalunya mateix. Però, a l’hora de parlar amb hotels
perquè acollissin els temporers gratuïtament, molts s’hi van negar i d’altres van al·
legar que, després de l’aturada del coronavirus, encara no estaven a punt per reobrir.
És per això que, al cap de deu dies, el
futbolista va decidir fer un comunicat per
explicar públicament que s’havia ofert a
pagar allotjament, menjar i roba a desenes de temporers. En aquell moment, tant
el gest de Baldé com la negativa dels hotels
ja eren en boca de tothom i el davanter va
buscar fer pressió per intentar trobar una
manera de solucionar la situació.
Va recordar que molts dels treballadors passen els mesos de la campanya de
la fruita dormint al carrer, protegint-se
només amb cartrons i pràcticament sense
menjar per un sou de misèria. Finalment,
després de trucar a diverses portes, es va
aconseguir un acord per acollir, entre pavellons municipals i locals, unes 150 persones, a qui també es proporciona menjar i
roba pagat pel futbolista.
En temps de l’eslògan ‘Black Lives
Matter’, Baldé ha alçat la veu per denunciar que, per a molta gent, potser sí que importen les vides de negres com ell, futbolista amb un alt nivell econòmic, però les
vides dels negres que treballen de temporers en condicions “infrahumanes” no importen. En un país en què indignen més les
injustícies llunyanes que les properes, un
jugador de futbol mig desconegut ens ha
posat un mirall al davant.
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opinió

Anna pagès

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

E

Trasllat

ncara que sembli mentida i després del daltabaix del confinament, d’aquí uns dies faig un
trasllat. Amb la distància d’un temps i un espai
immòbils, que m’han fet estar a dins contemplant els objectes que m’envolten i que eventualment hauré de bellugar, des del més insignificant al més evident, des del que sempre m’ha
agradat fins el que decidiré llençar d’una vegada per totes, em pregunto quin és el valor real d’un objecte. Sovint
parlem de valors abstractes o ideals. Pot semblar estrany
esmentar el valor d’un objecte en un sentit ètic. Tanmateix, em sembla possible abordar aquest afer. Un dels autors contemporanis que més m’agraden i que ha escrit
sobre aquest tema és Edmund De Waal, en el seu llibre
La llebre amb ulls d’ambre (2010), història dels múltiples
trasllats d’una col·lecció de netsukes, figuretes japoneses
que van pertànyer a la seva família dispersa pel món durant generacions. En aquesta història, De Waal posa al damunt de la taula la qüestió del tacte. Diu que tocar un objecte i explicar una rondalla és la mateixa cosa. L’objecte
inspira l’espai que ocupa, la punta dels dits que l’han acaronat amb delicadesa, l’aspror o la suavitat que desprèn,
el contorn de la forma que s’endevina. De Waal no escriu la
seva biografia, encara que parli molt d’ell en el llibre i que
hi sigui molt present. La seva obra més aviat explica la història d’una sèrie de moviments: els objectes, per més petits que siguin (com els netsukes) adquireixen en el desplaçament una tonalitat diversa, es belluguen eixamplant
l’horitzó de qui els agafa de tant en tant. L’ombra de les
mans que els han tingut els acompanya, els aguanta.
Quan parlem del valor de les coses, a vegades fem servir l’adjectiu “sentimental”. Res més lluny de la idea filosòfica d’aquest autor amb qui estic molt d’acord. Les coses
no tenen un valor sentimental sinó material, corpori, de la
densitat humana que ocupen. No es tracta d’una materialitat crematística, d’intercanvi, el valor econòmic, sinó del
reflex d’un contacte humà historitzat. Sentimental seria
com quedar enganxat en la nostàlgia que l’objecte, amb la
seva presència ara i aquí, vol foragitar del tot. De Waal intenta explicar què és una col·lecció d’objectes, què li ronda al cap al col·leccionista. Hi ha un afer enmig força complicat: l’inventari de coses, la seva pertinença en forma de
casa, biblioteca, despatx, estudi, vestidor o cuina, posa
al descobert que necessitem un vincle topològic: un lloc
del que puguem dir que és d’on som. En aquest període

traumàtic de confinament, molta gent ha descobert que
té un lloc per viure. En canvi, molta altra gent ha constatat amb horror que el terra que trepitja trontolla amb força. Han descobert que no són d’enlloc perquè no tenen
on agafar-se. Tenir un objecte, posar-lo en un indret dins
de l’espai i el temps que habitem, ens fa viure en una geografia pròpia. Els objectes que tenim són l’inventari de la
nostra vida, que fiquem amb cura dins les capses del trasllat. Portem les peces amb nosaltres, les fem ser d’un altre
lloc, un indret que també ens pertany igual que els objectes que ens representen perquè són de la nostra història. Les coses intocables no són veritables coses perquè
no són per ningú. Per això diu De Waal que les vitrines no
haurien d’estar mai tancades amb clau.
En un text escrit l’any 1933, Walter Benjamin definí la
pobresa com una despossessió de l’experiència del relat.
En la modernitat ja no hi ha històries per explicar: les coses han perdut l’aura que les feia ser d’algú i s’han convertit en una pura materialitat d’intercanvi. Benjamin esmenta la duresa del vidre, material fred que rellisca i fa
caure els objectes. En canvi, el valor tangible del trasllat
coincideix amb la continuïtat d’una experiència humana que converteix els objectes en el nucli d’un relat a cau
d’orella, d’una transmissió en contacte que, a vegades, ni
la mort pot aturar.
Anna Pagès és professora titular a la Facultat
de Psicologia i Pedagogia Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull

“Les coses no tenen
un valor sentimental
sinó material, corpori,
de la densitat humana
que ocupen. És el reflex
d’un contacte humà
historitzat”
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dilemes ètics

Una llei només
per a nens?
El govern espanyol acaba
d’aprovar amb certa
polèmica la Llei de Violència
contra la Infància. Caldria
tractar de forma específica
les nenes? I els infants amb
discapacitats?

soraya Hernández

L

a nova Llei de Violència contra
la Infància és un pas endavant
en la lluita contra els maltractaments que pateix un sector de la
població especialment en risc. La
llei, elaborada pel Govern actual, respon a les demandes de diferents sectors que alertaven de
les necessitats concretes de cura
a la infància al nostre país. Els infants i adolescents pateixen una
violència sovint amagada i estigmatitzada i és gràcies a aquests esforços
que els maltractaments prenen la categoria de problema social i no de situació privada o de l’àmbit familiar. Recordem que
els maltractaments a la infància engloben
un seguit d’accions com la violència física o
els abusos sexuals però també d’omissions
com la manca d’atenció a les necessitats
emocionals, la negligència o l’abandonament. Aspectes de la llei com la obligatorietat de professionals a formar-se de manera
específica, la creació d’una nova figura de
protecció a les escoles o la modificació de la
prescripció dels delictes afavoreixen un escenari de tolerància zero amb la violència
cap als infants.
Però quan s’han anat coneixent els diferents punts del redactat algunes veus han

43%

començat a alertar d’una manca de visió de
gènere i un marcat to capacitista: no s’han
tingut en compte les especificitats de la violència contra les nenes ni la necessitat de
major protecció dels infants amb discapacitat. Davant d’aquesta crítica es desperta
un sector que considera que és millor generalitzar defensant que no cal revisar totes
les lleis amb perspectiva feminista o tenint
en compte la multiplicitat de realitats socials. Altres col·lectius expliquen que no es
pot parlar de nens i nenes perquè fins i tot
el sexe és una construcció cultural i per tant
les diferències dificulten la protecció.
No posar el focus sobre les violències
concretes que poden patir les nenes pel
fet d’haver nascut dones podria ser contraproduent? Cal posar èmfasi en l’alt risc
que els nens i nenes amb discapacitat tenen de patir un maltractament? S’han de
desenvolupar programes concrets que tinguin en compte aspectes racials i de classe?
És ètic apostar per una mirada inteseccional o s’ha de mirar per la majoria social? Es
tracta d’una decisió econòmica per no haver d’invertir diners en diversitat de problemàtiques o un “oblit patriarcal”?
El president de la Comissió dels Drets
del Nen de l’ONU, Luís Pedernera, va voler
especificar que es fa imprescindible tenir

Menors
d’edat
Segons el Ministeri
d’Interior, al 2018 el 43
per cent dels delictes
violents comesos a
Espanya va tenir a un
menor d’edat com a
víctima. En relació als
abusos sexuals, a l’entorn
d’un 15 per cent de nens i
nenes en pateixen abans
d’arribar als 18 anys.

en compte aquests aspectes ja que la forma
com es pateix la violència també té a veure
amb factors estructurals de la cultura dominant. En el cas del gènere, hi ha una necessitat de tenir-lo en compte sobretot en
l’abordatge del maltractament i posterior
seguiment. Va afegir també que en relació a
la discapacitat els infants amb necessitats
especials són els grans oblidats d’aquests
tipus de lleis. En contra, el president de la
Plataforma d’Organitzacions de la Infància
va declarar que avui no hi ha cap evidència
que en els delictes contra la infància hi hagi
una diferència en funció del gènere.
Malgrat les diferents lectures, les construccions socials i culturals haurien d’estar
presents en qualsevol procés d’elaboració
de lleis, programes o protocols. Els factors
socioculturals contextuals poden tenir un
impacte en la vida de les persones i com diu
Unicef a les seves guies i protocols les construccions socials poden influenciar en la vida dels nens i nenes.
Els dilemes que es plantegen demanen
reflexió entorn a com la societat marca i delimita qui és subjecte de drets o de privilegis. És ètic o just fer una atenció específica
a col·lectius històricament més vulnerables
o caldria mirar per la majoria per assegurar
uns mínims?
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albert dresaire
Consultor en TIC i gestió documental

El món és un mocador

B

en segur que més d’una vegada hem dit “el
món és un mocador”. Coincidim amb una
persona desconeguda i després de parlar-hi una estona descobrim, per exemple,
que treballa a la mateixa empresa que un
bon amic nostre. Aquella persona desconeguda, amb qui no hi teníem cap mena de
connexió, de cop i volta deixa de ser algú llunyà per passar a ser algú “proper”: està a només a un “salt” en la nostra xarxa d’amistats i coneguts.
L’any 1967, als Estats Units, el psicòleg social Stanley
Milgram va voler investigar si hi havia alguna raó que expliqués aquest fenomen. Per això va desenvolupar un experiment amb la finalitat de conèixer quina probabilitat
hi ha que dues persones, escollides a l’atzar, es coneguin;
o millor dit, quin nombre de connexions hi ha entre elles.
Milgram va demanar a diverses persones voluntàries
que enviessin una carta dirigida a un mateix destinatari; el destinatari era un advocat de Boston, però això no
és important. El que és rellevant és la condició que Milgram va establir per fer l’enviament: no s’havien d’enviar
les cartes directament a l’advocat, sinó que cada persona
havia de fer arribar la carta a algú altre que conegués personalment (un amic, un familiar, un company de feina...).
Tenint en compte aquesta condició de coneixença, la carta havia d’anar circulant fins arribar al lletrat de Boston.
Doncs bé, el nombre mitjà de passos que van fer falta perquè les cartes arribessin a destí va ser de sis.
Conclusió: als Estats Units qualsevol persona estava unida a una altra per només sis passos o intermediaris. I encara més (o menys!): es podria arribar a minimitzar aquesta dada si tenim en compte que l’experiment
de Milgram també va observar que bona part de les cartes que van arribar a destí coincidien en els tres últims
contactes.
Aquesta és la teoria dels “sis graus de separació”:
qualsevol persona pot connectar amb qualsevol altra
persona del món mitjançant una cadena de només sis
persones. Una hipòtesi que es va fer famosa fins al punt
que l’any 1990 va inspirar una obra de teatre, de la que
posteriorment, el 1993, es faria una pel·lícula.
Experiments recents fets a les xarxes de Facebook
demostren la validesa d’aquesta hipòtesi. Actualment,
sembla clar que en el nostre món global ha de ser fàcil validar una teoria així. És clar que també trobareu qui diu

que tot plegat no deixa de ser una llegenda urbana. Però més enllà que la teoria dels sis graus de separació sigui
certa o no, el que no es pot negar és que es tracta d’una
hipòtesi suggeridora. Perquè ens permet pensar que estem a menys de sis passes de poder contactar amb el nostre artista preferit, amb aquell actor o actriu que tant ens
agrada, amb el nostre ídol esportiu, amb aquella personalitat que admirem... És clar que, seguint el mateix principi, la teoria ens pot fer témer que estem molt a prop de
dictadors, terroristes i tota mena de mala gent! I, si hi
pensem una mica més, la teoria dels sis graus de separació ens avisa que estem molt més a la vora del que ens
pensem del pacient 0 de la pandèmia de la covid-19.
La crisi sanitària que estem vivint ens ha obligat a
confinar-nos, a aïllar-nos del món. I no deixa de ser paradoxal que aquest aïllament hagi estat provocat per un
fet, la pandèmia, que ha posat de manifest com estem
connectats, relacionats, amb tota la humanitat.
La pandèmia ens ha confirmat, per si encara en teníem algun dubte, que vivim en un món interconnectat, en un món global. I la conseqüència més important
que n’hauríem de treure és que allò que fem cadascun de
nosaltres pot repercutir a algú a l’altra punta del món. La
nostra responsabilitat ha augmentat. Ja no es tracta de
tenir bones relacions amb els veïns; ara els veïns són tota
la humanitat. I és que el món, sí, és un mocador.

Albert Dresaire és consultor
en TIC i gestió documental
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Tendències

L’art d’escriure
cartes a mà
La pandèmia ens ha ensenyat noves formes de comunicar-nos de
forma digital, però també ha generat la recuperació d’antics sistemes
que ja es donaven per obsolets, com l’art d’escriure cartes a mà.

Judith Vives

E

en col·laboració
amb Finques Pous

n plena era digital, amb tothom
connectat permanentment al
mòbil i a les pantalles, l’escriptura a mà semblava una cosa predestinada a l’extinció. Però com
acostuma a passar, les situacions
extremes provoquen moviments
de reequilibri i en el cas de l’escriptura s’està produint un fenomen curiós: la recuperació de l’art
d’escriure cartes a mà.
Aquesta és la idea subjacent en
exposicions i iniciatives artístiques que han
posat en marxa darrerament diversos museus i galeries d’art, i que d’alguna manera,
venen també a reivindicar aquest art d’escriure cartes com es feia antigament: amb
paper, sobre i segell.
Per exemple, la Cell Project Space, una
galeria d’art de Londres, acaba de posar en
marxa el projecte Queer Correspondence,
una iniciativa “que busca nodrir els espais
de possibilitat indeterminats que presenten les vides subculturals”, segons expliquen a la web. El projecte consisteix en demanar a diversos artistes i escriptors que
comencin una correspondència per establir connexions entre famílies que comparteixin escriptura, poesia, fotos i altres formes 2D, és a dir, en format físic i no digital.
Un altre projecte relacionat amb les
cartes i l’art postal que s’estava desenvolupant just abans de l’inici de la pandèmia es
el que tenia en marxa l’espai A.I.R Gallery
de Brooklyn, la primera galeria d’art cooperativa de dones creada als EUA. Basat en
el concepte “d’intimitat sense proximitat”

una nova
professió

definit per la pensadora Donna Haraway, la
galeria va demanar a la seva comunitat que
trobés fórmules per “transcendir la virtualitat dels seus mitjans de comunicació”. I
aquí, les cartes i postals de nou recuperen el
seu paper de connectors físics en la distància. La galeria confia en recuperar el projecte i reconvertir-lo en una exposició online on
es puguin veure tots els materials rebuts.
Aquesta galeria ha acollit aquest any la
mostra Fe*Mail*Art, que celebrava la història del mail art i la seva rellevància avui. L’art
postal o mail art, que va eclosionar amb força als any 70, entenia la correspondència
com una oportunitat per establir trobades
inesperades i transmissions íntimes.
Altres espais com la Dream Farm Commons, d’Oakland, la galeria Lawrence &
Clark, a Chicago, o la Printed Matter a Nova York impulsen també iniciatives de mail
art. Avui, en què la distància social s’imposa, és significativa aquesta proliferació
d’exposicions que reivindiquen l’art d’enviar cartes.

L’any 203, la pel·lícula de ciència
ficció distòpica d’Spike Jonze
Her ja prefigurava una professió
que qui sap si podria tenir
sortida en un futur imminent:
l’escriptor de cartes. El protagonista de Her és un home solitari
que treballa en una empresa
redactant cartes de tota mena
per a terceres persones. Un dia
es compra un sistema operatiu
basat en la Intel·ligència
Artificial i acaba establint una
relació romàntica amb la veu
femenina d’aquests sistema. El
film, doncs, també ens convida a
reflexionar sobre les formes
físiques i virtuals de relacionar-nos en l’època digital.
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francesc amat

Doctor en Ciència Política per la Universitat d’Oxford i investigador a l’IPERG de la UB

Quan plou sobre mullat

N

o sabem, encara, com serà el món
post-covid. Malgrat que alguns filòsofs i pensadors s’estan aventurant a
fer pronòstics, el cert és que sempre hi
ha un marge d’incertesa. Tot i això, sí
que comencem a tenir evidències que
la crisi sanitària i econòmica provocada per la covid tindrà conseqüències greus. De fet, en alguns aspectes econòmics i socials és cada vegada més
evident que la covid està actuant ja com un “gran amplificador” que està accentuant i aprofundint tendències i
divisions que ja existien abans de la pròpia pandèmia. El
propòsit d’aquest article és subratllar les línies divisòries
que la pandèmia està fent encara més visibles.
Primer, les desigualtats econòmiques i socials. Si la
tendència abans de la pandèmia ja era un augment de les
desigualtats, ara les desigualtats econòmiques estan reforçant-se encara més. La raó d’aquest reforçament és
que la crisi de la covid afecta desproporcionalment els
treballadors precaris i les famílies amb dificultats econòmiques —alerta sobretot a les famílies amb infants–.
Mentre que, paradoxalment, les famílies amb més ingressos han vist fins i tot augmentar els seus recursos.
Va passar una cosa similar amb la crisi del 2008, que va
tenir un impacte molt asimètric i focalitzat en treballadors joves i sense contractes permanents. Un altre exemple és el tancament de les escoles, que hauran aturat la
seva activitat presencial durant mig any, i sabem que això
té un impacte especialment negatiu per les famílies amb
menys recursos.
Segon: una altra fractura que s’està accentuant amb
la pandèmia són les desigualtats per gènere. Abans de la
pandèmia les desigualtats de gènere eren ja estructurals.
Les diferències salarials, de promoció laboral, de presència en tasques directives, de lideratge i representació o
de distribució de tasques domèstiques eren significatives i les dones no gaudien de les mateixes oportunitats.
En aquest context, la crisi de la covid ha tingut un impacte especialment negatiu per a moltes dones perquè ha
carregat en elles les tasques de la llar, les cures dels infants i de les persones grans. Disposem ja de dades que
mostren com durant la crisi han estat les dones les que
han assumit la major part d’aquestes tasques. Així, la
fractura anterior també s’ha reforçat perquè les dones
han hagut d’assumir càrregues addicionals.

Tercer, les tendències autoritàries d’alguns governs
i encara més preocupant, les preferències autoritàries d’alguns ciutadans. El cas de Victor Orbán a Hongria
potser sigui l’exemple més clar. Un polític amb clares tendències i pràctiques autoritàries — ja evidents abans de
la pandèmia— que ha aprofitat la crisi de la covid per decretar un estat d’emergència que li ha permès governar
amb mesures d’estat d’excepció eludint tota mena de
control parlamentari. Però no només és preocupant el
cas d’Hongria: en molts altres països els propis ciutadans
semblen haver-se decantat cap a posicions més tecnocràtiques, afavorint lideratges forts i una resposta hobbesiana a la pandèmia.
Quart, les tendències a la polarització política també s’han agreujat. Una de les incògnites és veure com
evolucionarà la situació als Estats Units, on el president
Trump ha menyspreat i perseguit les protestes democràtiques per l’assassinat de George Floyd. És evident
que Trump ha intentat instrumentalitzar les protestes
per desqualificar-les i propiciar un lideratge basat en la
llei i l’ordre. La conseqüència d’això, però, és un aprofundiment de la polarització política. Fins al punt que alguns
es pregunten si, arribat el moment que Trump perdés les
eleccions presidencials del novembre, acceptaria o no la
seva pròpia derrota. La democràcia passa pel consentiment dels perdedors i un escenari de forta polarització
pot dificultar aquest consentiment.
Francesc Amat és doctor en Ciència Política per la
Universitat d’Oxford i investigador a l’IPERG de la UB

“La crisi de la covid
afecta els treballadors
precaris, mentre les
famílies amb més
ingressos augmenten
els seus recursos”
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LA CONVERSA
el nou món virtual

— Hem passat de
complementar a
substituir, amb la
virtualitat. I aquí
venen els problemes.
— Enlloc de parlar
de no presencialitat
potser convindria
parlar de no
corporeïtat.

EDUARD
AIBAR
Catedràtic d’estudis de
ciència i tecnologia als Estudis
d’Arts i Humanitats de la UOC
i director del grup de recerca
sobre Ciència i Innovació
Obertes (OSI). Imparteix
docència als graus d’Humanitats, Ciències Socials i
Antropologia i als màsters
d’Història i de Filosofia per als
Reptes Contemporanis, de la
UOC, així com al Doctorat en
Societat de la Informació i el
Coneixement. Ha estat
professor associat a la UB,
investigador postdoctoral a la
Universitat de Maastricht i a la
Universitat de Salamanca.

begonya
saez
Professora de Filosofia de la
UAB. Des del 2001 investiga
sobre la identitat en clau
contemporània i des del
2005 com a investigadora
del grup Cos i Textualitat.
Algunes de les seves últimes
publicacions són
Representación fronteriza de
la memoria histórica de las
mujeres (2011) i, com a
editora, Cuerpo, memoria y
representación: Adriana
Cavarero y Judith Butler en
diálogo (2014).
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Moltes coses estan canviant
en les nostres vides a
causa de la covid-19. N’hi
ha una, però, que afecta a
gairebé totes les facetes de
nostre dia a dia: el salt de la
presencialitat a la virtualitat,
en la feina, les classes, les
consultes mèdiques, l’oci...
Quins valors perdem i quins
guanyem amb aquesta
transformació?

moderat per

joan salicrú

Sembla que ens encaminem cap a una vida
menys presencial i més virtual. Hem
assumit massa acríticament aquesta
transformació, els darrers mesos? Creuen
que falta reflexió al voltant d’aquestes
modificacions en la forma de viure que
estan esdevenint-se davant nostre d’una
forma tan profunda?
Eduard Aibar —Durant aquest període de
confinament, ha estat difícil tenir l’estat
mental necessari per reflexionar. S’han
publicat moltes coses però jo m’he trobat
amb molts companys i amics que fins i tot
tenien una mena de col·lapse a l’hora de
pensar en tot el que estava passant: se’ns
ha demanat obeir i això és el que hem fet.
Anant al gra: és veritat que s’han començat a fer moltes coses online, moltes més
de les que es feien abans, però voldria recordar que ja abans fèiem moltes d’aquestes coses online i que gran part de la feina
la fem a través de dispositius electrònics,
moltes vegades fora de la feina i en hores
no convencionals. Fins i tot a l’ensenyament, per molt que continués sent essencialment presencial, cada cop s’incorporaven més eines virtuals… el que passa, és
cert, és que totes aquestes activitats eren
una mena de complement. I ara hem passat de complementar en, alguns casos,
intentar substituir. I aquí és on venen els

problemes, perquè moltes d’aquestes plataformes virtuals no estan pensades per
substituir completament ni el treball ni
l’educació. I quan intentem fer-ho… Si parlem de valors, hi ha una cosa comuna en
el marc de la presencialitat que és el cos,
la corporeïtat. I això té molta importància, perquè en moltes d’aquestes activitats la interacció no és només la transmissió d’una paraula sinó de moltes més coses
que transmeten la proximitat i el cos. Una
altra cosa que ens passa quan intentem
substituir aquestes activitats a partir de
sistemes virtuals és la pèrdua de sentit col·
lectiu, de comunitat, de col·lectivitat, tan
en l’educació com en la feina: d’alguna forma se’ns aboca a una relació molt més individual, individualitzada, d’un individu
aïllat davant una pantalla a l’hora de fer
aquesta mena d’activitats.
Begonya Saez —Estic d’acord amb una
qüestió que ha comentat l’Eduard i de
seguida hi arribaré, però abans volia fer
una petita precisió en relació a la primera
qüestió que plantejaves, perquè amb perspectiva filosòfica, hi ha almenys tres temes
que em semblen rellevants per poder pensar la vida online.
El primer fa referència a com concebem la presència: en el context del
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pensament contemporani la presència és
una forma de ser que manifesta justament
el caràcter escadusser, fràgil, intermitent
de l’ésser. I aquesta és una forma de concebre la presència ja, per exemple, en Walter
Benjamin, en relació a la memòria i a qui ha
estat exclòs de la història i que, per tant,
n’està absent. (Cal pensar que Benjamin i
d’altres pensadors parlaran de “l’espectre” com el subjecte que és alhora present
i absent). Amb això vull dir que la subjectivitat contemporània fa manifest un mode
de ser entre la presència i l’absència; també entre la vida i la mort. Aleshores: establir una línia tan gruixuda entre la presència i l’absència… és revisable. Si més no en
termes filosòfics.
I el segon i el tercer element?
B.S. —La segona qüestió –i aquí és on estic
totalment d’acord amb l’Eduard– és que no
podem deixar de banda la dimensió radicalment material de la vida, que és igualment
constitutiva d’allò que som i sense la qual
no podem pensar-la. Així, enlloc de parlar
de no presencialitat potser convindria parlar de no corporeïtat, perquè em sembla
que no es tracta tant d’observar una pèrdua de presència com d’observar-ne precisament un excés. Ara, el cos sí que l’hem
perdut, a la vida online, això és evident. La
mirada, la veu… el seu efecte és incomparable en la versió diferida. I sobretot el tacte,
la temperatura, fins i tot. La pèrdua del cos
comporta la pèrdua de la dimensió afectiva
de la vida. En aquest sentit, em sembla important dir que no tots els cossos són objecte de la mateixa forma de pèrdua: hi ha
cossos i subjectes que són ara, en la vida online, també esborrats, exclosos i segregats.
I la tercera qüestió: en relació a aquesta vida online i la no presencialitat, penso
que cal considerar un excés de presencialitat. Per exemple, la hiperconnexió de la
qual també parlava l’Eduard és una forma
d’hiperpresencialitat. Convé que ens preguntem en termes vitals per aquesta exigència d’estar sempre presents, de fer-nos
veure arreu; també per la idea d’esborrar la
línia que separa l’espai públic de l’espai íntim i, per tant, de lliurar-nos a la colonització d’un espai per l’altre i de fer indiscernibles les dinàmiques que tenen lloc en l’un i
en l’altre. Aquesta hiperpresencialitat redunda en una hiperexposició, que és molt
perillosa en termes polítics, i que posa les

només es dona en una platja nudista. El
que passa és que els artefactes que estem
utilitzant ara són d’una certa complexitat i
plantegen una gran novetat; són molt diferents dels anteriors. En aquest sentit volia
dir que tots els artefactes incorporen valors; això també és una cosa que des de
la filosofia de la tecnologia s’ha remarcat
moltes vegades: tots els artefactes, en el
seu disseny, en la seva materialitat, tenen
inclosos una sèrie de guions sobre el quals
els individus poden o no intervenir.

—La major part
d’interaccions
humanes que tenim
estan mediades
per artefactes
tecnològics. Sigui per
edificis, habitacions,
mobles, per la nostra
indumentària...
bases per una societat de control i d’explotació sense mesura.
E.A. —Em sembla molt bé tot el que ha dit,
de fet, ha anat un pas més enllà en el que
jo ja havia apuntat. I sí, evidentment, tenim una sèrie de clichés establerts, en el
sentit que pensem que la interacció humana a través d’ordinadors, virtual, és
una interacció tecnificada, a través de la
tecnologia, i en canvi la resta d’interaccions no ho són, quan això no és cert, perquè la major part d’interaccions humanes
que tenim estan mediades per artefactes
tecnològics. Sigui per edificis, per sales i
habitacions, per mobles, per la nostra indumentària, etc. La interacció cara a cara,
sense cap mena d’interacció tecnològica,
com diu una mica en broma Bruno Latour,

B.S. —Sí, hi estic perfectament d’acord. Fins
i tot en el cas que apuntaves de la platja nudista… encara que no sé si la tecnologia no
hi està present, eh? [riu] Perquè la mirada
també és una tecnologia, també ho sabem.
No hi ha cap mirada neutra. I encara no estic arribant ni a la paraula! Per tant, no crec
que ni en una platja nudista estiguem prescindint de la tecnologia. Les relacions humanes, des de la perspectiva de l’hàbit, del
ritual… són relacions mediades.
Des del punt de vista educatiu, vostès que
tenen relació amb aquest món, com ho
veuen? Pensen que la virtualitat es pot
aplicar en les diferents etapes educatives?
E.A. —Jo que treballo en una universitat online, a distància, on fem un ús intensiu de la
xarxa per fer ensenyament, he de dir que
de vegades en els debats que hem tingut
aquests mesos s’ha pensat massa sovint en
l’ensenyament com una simple transmissió
de continguts i s’ha pensat que fer-ho a través d’una pantalla no seria tan diferent com
ho faria un professor en una aula. I això no
és així, evidentment; l’ensenyament és una
cosa molt més complexa que la transmissió
d’una sèrie de continguts, perquè hi ha una
sèrie de components col·lectius que tenen
molt a veure amb la interacció entre estudiants i entre estudiants i professors –en tots
els contextos, des de Primària a la Universitat– i que no es poden obviar en el moment
en què algú transposa aquest procés a l’entorn online. Això és una altra cosa que hem
observat els que fem ensenyament online:
la interpretació que s’ha fet d’haver-ho de
fer tot a través de la xarxa ha estat una simple transposició a la pantalla del que es feia offline. Hem vist professors de Primària
parlant als seus alumnes des d’una pantalla com si estiguessin a classe, la típica classe magistral. I això és erroni perquè dins

valors 19

l’ensenyament online també hi ha una tradició molt llarga de pedagogia, de mètodes
de fer les coses… i precisament a la UOC no
fem classes magistrals, perquè, per diversos motius, creiem que això no funciona.
B.S.— La meva experiència docent fins ara
ha estat una experiència offline, presencial, i l’esforç que he fet durant aquestes
setmanes de confinament té a veure amb
l’experiència que l’Eduard ha qualificat
d’errònia [riu]. Per bé que he provat d’assistir a algunes classes virtuals sobre el tema ofertes precisament per la UOC, hem
hagut de tirar endavant amb les eines rudimentàries que teníem a l’abast. Però sí,
estic d’acord que la modalitat de docència
online no ha de provar de replicar la docència presencial, tot i que sí que és cert que
en la docència online es repliquen imperfeccions de la docència presencial: dificultats per arribar a l’alumnat, per explicar
els continguts amb claredat, per proposar
activitats estimulants… això es pot donar
en ambdós casos.
Que la gent treballi més des de casa, que
els alumnes aprenguin des de casa… què
implica a nivell de valors, profundament?
S’atreveixen a fer un primer inventari del
que això pot suposar?
E.A. —En el tema de l’ensenyament, una cosa que s’ha posat de manifest quan es fa
una transposició del món presencial al virtual és que les desigualtats socials no desapareixen, al contrari: es posen més de manifest. I això és una de les coses que més
claríssimament s’ha vist aquests mesos.
No hi ha només una fractura digital en relació a què unes famílies puguin tenir estris
tecnològics, de bona connexió a internet…
sinó que ni tan sols tots els nens no disposen del mateix espai –idoni– per poder fer
la feina, per fer deures… Això s’ha posat de
manifest. El fet d’anar a l’escola tendeix a
igualar algunes d’aquestes diferències, però quan treballem a partir d’internet… tot
això rebrota.

b.S. –Jo deia abans que el repartiment de
la presència no és equitatiu i que també hi
ha cossos que ara, en la vida online, són esborrats, exclosos, segregats. En relació al
teletreball, la presència és selectiva, perquè les mateixes relacions de poder, de
domini, d’explotació, es fan valer ara en

el context del teletreball. Finalment, em
sembla que tal com s’estructura la vida online no és tan diferent de com s’estructura la vida, perquè hi ha fenòmens –encara
que ho semblin– que no són conjunturals:
la no presència online de certs col·lectius i
individus no és exclusiva del moment actual. Aquesta marginalització online reprodueix la marginalització de la vida, perquè
no n’està escindida, més aviat al contrari:
es produeix una intensificació. I parlo de
marginalització no només en relació a les
possibilitats d’accés a la tecnologia dels
infants, d’adolescents i adults a la xarxa
sinó que penso que només aquells individus que poden cedir a una demanda sense límit poden satisfer els requisits que imposa el capitalisme cognitiu, en tant que

—Cal preguntar-nos
per la idea d’estar
esborrant,
mitjançant les
videoconferències,
la línia que separa
l’espai públic de
l’espai íntim i, per
tant, de lliurar-nos a
la colonització d’un
espai per l’altre.

sistema de control de béns immaterials
com la intimitat, el temps de lleure, el benestar anímic... D’aquí que una –o potser la
màxima– virtut neoliberal que s’ha posat
de relleu en relació al teletreball és la flexibilitat. A banda d’això, el teletreball és una
de les formes en què es concreten de forma més exacerbada les qüestions que palesen una desigualtat econòmica, social i
cultural, una desigualtat que és estructural i que ha de ser abordada políticament
tant des de dins com des de fora de les
institucions.
I respecte l’educació específicament?
Quins canvis a nivell de valors pot
comportar, intensificar l’ensenyament
‘online’?
B.S. —En relació a l’educació deixeu-me dir
que cal defensar el dret constitucional
que tenen les famílies d’escollir un projecte educatiu en el que creuen, però si considerem l’infant de forma integral –sobretot
en la primera infància– jo em decanto per
propostes que prioritzen la realitat per
damunt de la virtualitat, com a àmbit primer d’aprenentatge, perquè poso en primera instància el cos: la relació sensorial
amb el món és la relació primera de l’infant
en el primer septenni; el cos és l’òrgan per
copsar i per copsar-se. La seva relació amb
el món és una relació radicalment corporal. En l’aprenentatge virtual, el cos queda
de banda. I el situa en un context de mediació –la pantalla–, que li és estrany. L’aprenentatge virtual té les seves virtuts, és clar
que sí, però convé fer-ne un ús específic.

El pensador sud-coreà Byung-Chul Han
deia fa uns dies, en relació al llibre que
acaba de treure al mercat titulat La
desaparició dels rituals: “El coronavirus ha
acabat amb els rituals. Ara ja ni tan sols
està permès donar-se la mà”. Què en
pensen? Creuen que hem de generar unes
noves fórmules de relacionar-nos, en
l’entorn digital? Qui les ha d’establir?
E.A. — És que de rituals en el món digital
ja n’hi ha, moltíssims: regles d’etiqueta, a
l’hora d’escriure emails, per exemple, tot
el món de les emoticones... De totes maneres, a mi la reflexió d’aquest filòsof coreà
no em sembla massa encertada, precisament, perquè hi ha una cosa encara molt
més important, que ha desaparegut, com
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— No hi ha només
una fractura en
relació als estris que
unes famílies puguin
tenir o la connexió
a internet... sinó
que ni tan sols tots
els nens disposen
d’un espai idoni per
poder fer els deures.
a mínim que s’ha aturat durant aquests
tres mesos, que és l’economia. Vivim en un
món on sabem que si a alguna cosa se’ns
demana que ens emmotllem és a les lleis
de l’economia. L’economia, que se’ns planteja d’una forma tan monstruosa… gairebé
s’ha aturat, de manera que un dels grans
dogmes de la nostra vida contemporània
hem vist que potser no ho era tant i que
potser hi ha coses que ens podem plantejar: si per exemple tots aquests valors associats a l’economia –la producció, l’eficiència, l’eficàcia, la competitivitat…– ara
tenim l’oportunitat d’haver vist que tot això s’ha posat en stand by durant un temps
i per tant veiem que potser es podrien replantejar alguns d’aquests conceptes a

més llarg termini. Fins i tot ens hem adonat que les feines més essencials no són
les que estan més lligades a aquests conceptes econòmics; les que més hem valorat han estat les cures, les de tenir cura de
la gent gran, dels nens i dels malalts. Sense voler dir que no em sembli important la
reflexió que fa Byung-Chul Han sobre els
rituals, crec que és sobre això que jo deia que podríem intentar pensar una mica
més a partir del que ha passat els darrers
mesos i replantejar-nos prioritats.
Quins valors creuen que haurien de guiar
aquesta nova època que s’albira, en
referència a com ens relacionarem? I quins
valors hauríem de bandejar?
B.S. — Ja que sembla que aquesta condició online de la vida s’ha imposat amb gran
força i sembla que per quedar-se, seria interessant pensar quines possibilitats ofereix aquesta nova modalitat de la vida per
a una transformació de la pròpia vida. Pot
ser enriquidor pensar en nodes de resistència que podem establir en aquesta vida online, nodes de resistència específics
al control i a l’explotació. Pensava en algunes de la propostes ciberfeministes que
han anat sorgint d’ençà que Donna J. Haraway publiqués el 1991 el manifest Cyborg
i que han donat lloc a reflexions crítiques a
l’entorn del caràcter ideològic de les xarxes socials o experiències subversives tipus Hacker, de cadenes algorítmiques,
que tenen en comú el seu caràcter plural.

— La relació dels
infants amb el món
és radicalment
corporal. En
l’aprenentatge
virtual, el cos queda
de banda. I el situa
en un context de
mediació, que li és
estrany.
D’altra banda, en un altre ordre de coses, penso que ara podem aprofitar el moment per atorgar a la ciència aquest caràcter situat, plural, horitzontal, democràtic
que molt sovint no té, perquè l’activitat científica no està exempta de la lògica capitalista, d’explotació, de segregació. Finalment, volia expressar que, abans de
pensar en valors des del contingut moral,
m’agradaria que la singularitat com a valor de la vida, del que cadascú pot aportar,
fos un valor en alça. Em sembla que aquest
valor de la singularitat viu una relació amb
el món i amb l’altre que desmunta la lògica
del mercat. És un valor que no se sotmet a
cap tipus de mesura, que no és previsible,
que no es compra ni es ven.
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capitalisme conscient

Isabel Nogueroles: “Estem en un
moment de gran polarització”
La fundadora de Corporate Leadership Advisor de Liderazgo3D
i consultora en lideratge i canvi organitzacional analitza la
importància del lideratge conscient en aquesta crisi.

Redacció

amb el patrocini de la
Fundació Capitalisme Conscient

U

na empresa familiar és més fàcil
que apliqui els pilars del Capitalisme Conscient que una que no
ho és?
Una organització només pot ser
tant conscient com ho és el seu líder o els seus òrgans principals.
Dit això, les empreses familiars tenen en el seu ADN els valors de la família i
la seva flexibilitat i agilitat els permet projectar-los tant interna com externament.
Les empreses familiars arrosseguen
una història. El passat és un llast?
En una família empresària el llast el conformen altres variables: no professionalitzar òrgans i competències, no tenir un bon
govern, la confusió de les relacions, el difícil equilibri entre les oportunitats de l’empresa i els desitjos de tots els membres de
la família, la manca d’una estratègia familiar per assegurar la continuïtat, etc. No
obstant això, estic convençuda del potencial de les empreses familiars, perquè també disposen del sentit de la responsabilitat, el compromís i la il·lusió. I, en aquest
sentit, la història pot ser un valor molt positiu. Recordar el relat dels fundadors, les
adversitats superades i l’adaptació als canvis, pot ser un gran actiu per dur l’empresa
cap al futur.
Quines empreses demanen assessorament per ser més conscients?
Estem vivint moments de gran disrupció i
de gran polaritat. Per una banda tenim empreses que no seran capaces d’adaptar-se
a aquesta nova normalitat i, per l’altra,

organitzacions que aprofitaran aquesta
experiència per crear noves oportunitats
i reformular els seus valors. El coronavirus treu el millor i el pitjor de les organitzacions i dels seus líders. Per això, en aquest
moment, és tan important aquesta pràctica del lideratge conscient.
Quins valors haurien de distingir un líder conscient?
Els valors d’un líder conscient es distingeixen en la pràctica diària. El lideratge sempre es construeix des de dins cap a fora i és
en l’impacte que genera al seu voltant on
veiem la seva efectivitat. Un líder conscient
es distingeix per mantenir la seva autencitat, ser proper, comprendre les seves emocions i les dels altres, conrear la serenitat;
també per ser capaç de generar confiança,
comunicar amb transparència, actuar amb
coherència i prendre decisions amb coratge; actuar amb flexibilitat i creativitat, saber treballar amb diferents sistemes i escenaris i oferir solucions creatives, focalitzar
en l’essència –les coses senzilles–, tenir agilitat i flexibilitat en les decisions, innovar i
generar oportunitats. I, finalment, és inclusiu, genera aliances internes i externes.
Un líder conscient ho ha de ser tan a l’àmbit empresarial com a l’àmbit personal?
Un líder conscient ho és en els diferents
contextos en què opera. En el cas de l’empresa familiar és fonamental saber llegir i
entendre la seva singularitat. En aquest cas
el líder ha d’operar en tres sistemes: la família, el negoci i la propietat. I, normalment,
la família és el primer. Precisament molts

dels conflictes que es produeixen són per
no entendre que a l’empresa familiar es
conviu amb aquests tres sistemes, i s’han
de saber liderar conscientment els tres. Si
només t’enfoques amb un i deixes de banda
els altres, sorgeixen moltes friccions i disfuncions que poden posar en risc la família,
el negoci o el patrimoni.
Un lideratge conscient com repercuteix
en els resultats de l’empresa?
Un lideratge conscient està directament
relacionat amb una organització més competent, efectiva i preparada per obtenir
millors resultats. El lideratge conscient
és un lideratge creatiu que genera noves
oportunitats i enfoca a l’organització cap
el futur. I no hi ha millor moment per practicar-lo que ara.
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monogràfic
Què t’emportaries
a una illa deserta?
Si haguéssim de triar
poques coses de la
nostra vida, sabríem
discernir quines són les
essencials? I si és així,
sense la necessitat d’una
pandèmia, les valorem?
OPINIÓ

OPINIÓ

ENTREVISTA

OPINIÓ

OPINIÓ

ENTREVISTA

Jordi
Cussó
Habitar una
illa deserta

Juanjo Fernández
Les coses més
importants de la
vida no són ‘coses’

“La pandèmia ens ha
donat la possibilitat de
repensar-nos”
Berta Meneses

Ferran Busquets
Quan no tens
sostre. Què és
essencial?

Mar
Galceran
Adonar-nos del
que és essencial

“Ens adonem
de la importància
massa tard”
Victor Küppers

Dibuixant sobre el tema

Toni Batllori
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Què t’emportaries a una illa deserta?

jordi cussó
Teòleg i economista

Habitar una
illa deserta

D

es de fa uns anys visc en una illa paradisíaca. Els seus paisatges són meravellosos, la
combinació de colors és inimaginable –hi ha
verds, grocs, vermells, taronges...– i a mesura que ens anem apropant a la costa, trobem
tota mena de blaus. A més, aquesta terra és
generosa, magnànima a l’hora de repartir els
seus fruits. I en darrer terme, però no menys
important, en aquesta illa hi viuen persones
que són com són, però que si no fossin elles...
això no seria la República Dominicana: podria ser una illa com moltes d’altres, però
el que li dóna una identitat pròpia és la seva
gent. Sense la seva gent aquesta illa ja no seria un paradís;
potser continuaria tenint els mateixos paisatges, els mateixos colors i les mateixes platges turquesa, tot seria encisador, potser fins i tot màgic, però no seria el paradís que
és ara. Jo, sense aquells que donen sentit al color i al paisatge, no hi voldria viure, malgrat que sovint siguin ells mateixos els qui amb la seva actuació ho facin malbé.
La proposta que engendra aquest article és que buidi
aquesta illa de la seva gent, la torni desèrtica i pensi quines
coses voldria endur-m’hi per viure-hi. Descarto d’entrada
les persones, que justament és el que considero més fonamental, i intento pensar quines són les coses que posaria
a una imaginària maleta.
Voldria ser una persona pràctica així que el primer
que hi posaria seria un equip de supervivència. Portaria
un matxet, llumins per fer foc, estris per purificar l’aigua,
una petita serra, fil de pescar, ham i una bona farmaciola. Com que no sóc un àngel, si vull sobreviure uns quants
mesos necessito menjar, beure i tenir el màxim d’elements
que m’ajudin a afrontar a la meva vulnerabilitat i fragilitat.
He de dir que m’he criat a la ciutat i em sento molt fràgil en

aquest entorn tant desconegut per a mi, tot i ser tant paradisíac. De fet, em sentiria gairebé incapaç de poder sobreviure en determinades condicions.
La segona cosa que posaria a la maleta seria una hamaca: necessito descansar bé per poder fer les coses amb
relativa calma. No és senzill dormir a terra, ni que sigui a
l’interior d’una cova, i això de construir una casa, encara
que sigui un cobert, demana els seus coneixements i el seu
temps. Per tant, començaria aprofitant els hàbitats naturals i una hamaca seria una bona manera de resoldre el
tema de dormir amb certa folgança. A l’hamaca hi afegiria quelcom fonamental en aquesta illa, una bona mosquitera. De dia encara em veig capaç de barallar-me amb els
mosquits i amb certs insectes, però de nit es fa realment
insuportable.
Llibres de records i de coneixements bàsics
Bé. Si puc menjar, beure i descansar, ja puc pensar en posar
altres coses a la maleta: doncs hi dipositaria quatre llibres
i un àlbum de fotografies. El primer llibre seria d’història i
geografia: entendre d’on vinc i qui sóc, quina és la gènesi i
l’origen de moltes coses, fins i tot, saber les causes del fet
que estigui aïllat a una illa, és important. No podem oblidar
els perquès, si volem viure en pau el present.
Al costat d’aquest llibre hi aniria l’àlbum de fotografies
de la meva petita història personal. Aquestes fotos m’ajudarien a no perdre la memòria, perquè sóc conscient que
no és massa bona. Recordar qui sóc i d’on vinc ho considero molt important. Potser estaré sol, però no sóc una casualitat o pols d’estrelles; sóc aquí, perquè els meus pares em
van regalar el do de la vida i, malgrat que ara no estiguin al
meu costat, sense ells no puc entendre el que sóc i el que
faig. Recordar amb emoció les persones estimades em fa
sentir més persona.
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El segon llibre seria de botànica. En aquest camp tinc
tant per aprendre! Si estic en aquesta illa vull conèixer els
noms dels arbres, dels animals, de les plantes, distingir els
seus fruits, les seves fulles, flors, entendre els seus processos... Sóc part de la terra i necessito viure en comunió amb
ella. No s’hi val dir arbre, quan puc dir pomer, llimoner o
mango. Cada arbre té un nom i posar nom a les coses és estimar i dominar (tenir-ne cura) la creació, parlar amb ella
amb propietat. Tindré molta feina, perquè sóc molt urbà i
aquesta illa és tremendament rica i variada.
El tercer llibre seria un llibre d’oficis. Cal saber treballar amb les mans, ser un petit artesà per fer front a les coses més senzilles de la vida. No sabem agrair el fet de trobar-nos-ho tot fet, que ho puguem comprar, sense valorar
la feina que hi ha al darrera. En aquesta illa començaria
una etapa on hauria d’aprendre a fer-ho gairebé tot. Hauria de ser una mica fuster, paleta, mecànic, pagès, etc.
El quart llibre que m’enduria seria un compendi d’espiritualitat. Cada dia m’agrada estar sol unes hores, però
una altra cosa seria saber estar sol la resta de la vida. Això
necessita una gran temprança. Es necessita molta virtut
per saber calmar l’ànima amb tot el que t’envolta. Si vull
escoltar els sons de la natura i tastar la presència de Déu
que s’amaga a tota la creació, necessito omplir-me dels
mestres d’espiritualitat, dels grans místics, que amb la seva experiència em poden oferir un camí de silenci i solitud.
Amb ells podria aprendre a viure un silenci ple de ressonàncies, que faria més càlida la meva solitud.
La música trenca el silenci
Després dels llibres, a la maleta també hi posaria un instrument musical. Per desgràcia només sé tocar la flauta i
l’harmònica. Però m’agradaria saber tocar un instrument
de corda que em permetés cantar mentre el toco. M’encantaria cantar i que els animalets s’acostessin a la cova
per escoltar: recordar cançons és també una manera de
sentir-te viu. Sé que no canto gaire bé, per això no buscaria que m’aplaudissin, sinó una mica de companyia. No hi
ha dubte que la música és quelcom que aplega tots els animals. No sé què té, però ens fa vibrar en el més profund del
nostre ésser i ens harmonitza amb tota la creació.
També carregaria la maleta amb papers i estris per escriure. Cada capvespre m’agradaria escriure, plasmar per
escrit les emocions, sentiments, paraules i pensaments
que durant el dia s’anessin gravant al meu interior. El que
sortís de mi, aquella paraula que brollés del meu cor en
aquella hora, el que hagués après aquell dia. I rellegir cada
dia les lletres escrites, per anar fent memòria de tot el viscut. Escriure és parlar amb un mateix i mentre tingués paraules continuaria viu i em sentiria persona.
Sense oblidar, és clar, que a la maleta també caldria posar-hi una mica de roba i calçat. No en necessitaria gaire,
perquè aquí no fa fred, però sí que m’hauria de protegir del
sol. Em caldrien unes bones sabates, perquè malgrat que
m’agrada anar descalç per casa, no podria caminar nu per
la terra pedregosa o pels matolls d’aquesta illa.

Finalment, m’emportaria uns quants sagraments de
vida, aquells objectes que fan present les persones estimades. Els miraria de tant en tant, per recordar aquells
que no hi són, però que sempre m’acompanyen, aquells
noms que formen part de mi, que m’han deixat petjada
i sense els quals la meva vida seria diferent. Puc estar físicament sol, però sempre estic acompanyat, ple de presències que omplen de sentit el meu ésser. Són petits sagraments, del gran sagrament de la Creació que és Déu
mateix.
I, en el darrer moment, hi afegiria una última cosa, que
segurament abans d’aquesta pandèmia que estem patint,
no hagués estat capaç de valorar en la seva justa mesura.
He de dir que no la valoro perquè jo pensi que és important, sinó perquè els altres me n’han fet veure la importància. Sí, el poc espai que em quedés a la maleta, l’ompliria de
paper higiènic; no sé si el necessitaria, però segons l’experiència d’aquests darrers mesos per a alguns sembla imprescindible per sobreviure.
Jordi Cussó és llicenciat
en Econòmiques i teòleg

“Entendre d’on vinc
i qui sóc, quina és
la gènesi de moltes
coses, és important.
No podem oblidar
els perquès, si
volem viure en pau”
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Les coses més importants
de la vida no són ‘coses’

U

s proposo un exercici. Concentreu-vos (us
diria que tanquéssiu els ulls, però llavors no
podríeu llegir l’article!): visualitzeu-vos escrivint en un paperet alguna cosa que ara
mateix us amoïni, us inquieti, us faci infeliços. Mireu-vos com ho escriviu… i ara, seguiu visualitzant com enganxeu aquest paper en un plafó de suro, dins del vostre cap.
Ja ho teniu? Sí? Al final de l’article reprendrem aquest paperet, però ara seguim.
M’atreviria a dir que en els vostres paperets hi ha escrites coses com “la salut”,
“perdre la feina”, “el futur”, “tenir prou diners per pujar els fills” o “problemes de comunicació amb
la meva parella”. Preocupacions que se’ns mengen, preocupacions que ens porten a pensar què és important de
debò en la nostra vida, i quin sentit té tot plegat.
Permeteu-me que us expliqui una història personal:
un dia d’abril de 1988 sortia per la Meridiana de Barcelona amb el meu Seat 127. Anava a la Universitat Autònoma a classe i aquell dia, a més, a fer-me la foto per a l’orla
(era l’últim curs de la carrera). Plovisquejava i hi havia força trànsit. El cotxe de davant meu va frenar, jo també, i el
cotxe darrera meu em va picar fort. En uns instants —que
se’m van fer eterns i que vaig viure a càmera lenta— el meu
cotxe va passar del carril de l’esquerra al carril de més a la
dreta i va quedar en sentit contrari a la marxa. El primer
que vaig veure va ser el frontal d’un camió enorme que venia cap a mi. No, no va passar res greu: el camió va frenar,
jo vaig sortir del cotxe i ningú va prendre mal. Però durant
força dies vaig tenir la sensació que havia “tornat a néixer”,
que aquell succés havia de representar un punt d’inflexió,
que d’alguna manera havia de demostrar que mereixia
aquella segona oportunitat.

Podríem anomenar-ho l’efecte Soldat Ryan. Ja sabeu,
la pel·lícula d’Spielberg on rescataven l’únic fill viu d’una
mare vídua. Conscient dels sacrificis personals que ha suposat que el salvessin, al final de la pel·lícula es proposa fer
que la seva vida a partir d’aquell moment valgui la pena.
Doncs jo he viscut l’ efecte Soldat Ryan? Estic convençut que molts de vosaltres també. Potser en més d’una ocasió i tot: superant una malaltia greu, sortint il·lesos d’un accident… Això, però, és paradoxal: si tantes persones hem
passat per l’ “efecte Soldat Ryan” i totes (o una gran majoria) ens hem plantejat fer millor la nostra vida omplint-la
d’alegria, pau i bé… com és que el món segueix anant tan
malament?
Doncs perquè els efectes de l’efecte Soldat Ryan no són
permanents. Tot i les meves bones intencions i la meva predisposició a canviar després de l’accident, el cas és que al
cap d’uns mesos ja tornava a enfadar-me per estupideses,
a moure’m per egoisme i a desaprofitar ocasions de viure
cada dia apassionadament. Això és així: la nostra capacitat d’adaptació és gairebé infinita. Ens acostumem ben depressa a la bona vida. De fet, no cal ni que sigui bona: ens
acostumem a la vida, senzillament. Donem la vida per sobreentesa, tot i les recurrents proves de la seva fragilitat.
És com quan patim una gastroenteritis i enmig de la febre, dels vòmits i de la diarrea ens prometem alimentar-nos
tota la vida només de pa lleument torrat i pernil dolç. I quan
ho pensem i ho expressem en aquell moment som sincers…
però així que ens trobem millor, ràpidament tornem als excessos i a la nostra dieta més o menys desastrosa.
Llavors, si no donem prou valor a la nostra vida, a la
nostra salut... on posem les nostres esperances i desitjos?
En coses materials. La nostra societat (que no controla un
grup de gent molt dolenta i poderosa tancada en una habitació secreta, sinó tots, perquè la societat som tots) ens
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promet felicitat, sovint a través de la publicitat. Quan van
sorgir els primers microones (sí, sóc prou gran com per recordar quan no n’hi havia), la casa Sharp, que els comercialitzava, tenia una cançó per als seus anuncis que deia: “Et
soluciona la vida: forn microones Sharp”. “Et soluciona la
vida”! Aquell armari de quinze quilos que, si encara el teniu a casa, serveix per escalfar el cafè amb llet, per descongelar alguns productes o —els més avançats— per cuinar
amb Lekué. Allò t’havia de solucionar la vida!
No, un microones no et pot oferir la felicitat. Ni un cotxe. Ni un mòbil. A veure, ens poden fer molta gràcia i poden ser molt útils, però no són la resposta a les nostres
preguntes sobre el sentit de la vida. De fet, hem de desconfiar de qui vinculi la felicitat a les coses materials. Aquell
que diu “jo tinc totes les respostes”, normalment no ha entès les preguntes.
La felicitat es treballa
Volem la felicitat. Volem “el” secret de la felicitat. Perquè
n’hi ha d’haver un, oi? Un secret de la felicitat, alguna cosa
que puguem comprar… No sé… una app! Però que sigui gratis, eh? Ara no em facis pagar per la versió premium... Però la felicitat no es compra. La felicitat, com la terra, és per
a qui la treballa. Però no estem massa disposats a treballar-nos la felicitat, que rau en coses senzilles i humils com
l’alegria, la satisfacció, el compromís i la pau. La felicitat
només se’ns pot fer present si desenvolupem els nostres
set superpoders: pensar en positiu, eliminar les queixes
i les comparacions, donar gràcies, ser generosos, perdonar i demanar perdó, assaborir els petits plaers i cuidar el
nostre cos. Això no és autoindulgència, no és optimisme
il·lús: és un recordatori de la nostra capacitat per ser feliços al marge de l’esclavatge de les coses materials. Però no
és evident ni immediat. Al cap i a la fi, tots els superherois
i superheroïnes han d’entrenar-se per desenvolupar els

seus poders, ja sigui per haver nascut al planeta Krypton o
per haver patit la mossegada d’una aranya!
Hem de posar valor en allò que realment val. I el que val
són les persones, les relacions, l’amistat, l’amor. Ho hem
constatat durant la pandèmia. Què hem trobat a faltar?
Sí, d’acord, paper higiènic i farina, però, sobretot, què hem
trobat a faltar? És clar, petons i abraçades de les persones
que estimem. Potser fins i tot en aquests dies ens hem promés que, quan ens retrobéssim, seríem més pacients i més
afectuosos. Fem-ho doncs, donem valor a allò que val, celebrem la vida sense acostumar-nos-hi, sense donar res per
suposat. Mirem-nos, somriguem i, per poc que puguem,
abracem-nos i fem-nos petons. Diguem-nos que ens estimem, i demostrem-nos-ho. Amb generositat, amb pensament positiu, sense queixes estèrils, perdonant i demanant perdó. Perquè les coses més importants de la vida no
són “coses”: el més important de la vida són les persones.
Recordeu l’exercici de l’inici de l’article? Els vostres paperets amb les preocupacions? Torneu a visualitzar-vos
escrivint ara en un nou paperet. Un de més gros. Però en
aquest vull que hi escriviu alguna cosa que us faci feliç.
Ara, en aquest moment, amb la vostra gent. I poseu aquest
paper en el plafó a sobre de l’altre, que quedi ben tapat. Ho
teniu? De nou, sense conèixer-vos, m’atreviré a fer una suposició sobre el que hi heu escrit. Potser coses com “estar
amb la família”, “fer coses junts”, “els somriures i els petons dels meus fills”… Estic segur que els vostres papers
estan plens… de gent. La vostra gent. Família i amics. Estic
segur que no hi ha cap paper que digui “el meu mòbil nou”
o “el meu cotxe híbrid”. Oi que no? I ja sabeu per què, oi?
Efectivament, perquè les coses més importants de la vida no són… “coses”!
Juanjo Fernández és conferenciant, escriptor
i ‘visual thinker’ (www.juanjofernandez.com)
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berta meneses

“La pandèmia ens ha
donat la possibilitat
de repensar-nos”
Conversem amb aquesta religiosa filipense i mestra zen per
descobrir quines són ‘les coses’ essencials de la vida a les quals
mai hauríem de renunciar i per què ens costa tant identificar-les.

maria coll
Les coses importants de la vida es poden
posar dins d’una maleta? És a dir, les coses més importants de la vida són coses?
Les paraules coses i importants necessiten
aclariments. Si entenem per coses objectes
necessaris sense els quals seria molt difícil
viure en aquesta societat, serien des d’elements bàsics (aigua, aliments, vestit...) fins
a altres que estan condicionades pel lloc on
vius o pels diners. També són bàsiques la
seguretat, la pertinença, la realització... però de tot això no se’n pot dir coses. És més,
encara existeixen altres coses importants
que tenen a veure amb aspectes més transpersonals o espirituals com són la veritat,
la bellesa, la bondat, l’amor, la justícia, la integritat... Ara bé, importants vol dir necessàries? Aleshores hem de respondre que
els éssers humans tenim necessitats importants que no es poden posar dins d’una
maleta però que són molt necessàries. És
important la connexió, la relació, el reconeixement... a més de les ja esmentades.
Segons vostè, quines són les ‘coses’ veritablement essencials de la vida?
Hi ha una frase d’un important mestre Zen
del segle IX, Rinzai, que diu: “Solament hi

ha una cosa important en la vida, de tal manera que si oblides tota la resta i no oblides
aquesta cosa tu estàs salvat; en cas contrari, perds la vida”. Però podem pensar
que només hi ha una cosa essencial? Possiblement hem d’afirmar que sí, encara que
aquesta Realitat essencial única es presenta a la vida amb múltiples facetes, té múltiples maneres d’abordar-la i hi ha múltiples
camins per apropar-s’hi. És la experiència del nostre Ésser essencial, és una saviesa que uneix coneixement i amor. La vida és un procés continuat d’apropar-nos a
aquests desitjos nobles: coneixement profund d’un mateix, solidaritat, amor, respecte, equitat, admiració, gratuïtat, creativitat... no podem anomenar-los tots. Són
grans aspiracions del nostre ésser. Però
hem de ser conscients que l’aspiració més
veritable del nostre ésser és aquella que ens
situa en la pista per adonar-nos de la Veritable essència que ens porta a la experiència
del qui sóc Jo. Aquesta essència dona sentit a les nostres vides, ens fa viure i somiar.
Aquest anhel més pregon del nostre cor és
l’anhel essencial que ens porta a assumir
els petits desitjos, a integrar-los i a transcendir-los, experimentant la unió amb allò
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que realment ens transcendeix i és misteri
amagat pels sentits
En aquest moment, la societat valora
aquestes coses o més aviat les menysté?
Crec que la societat en general valora la veritat, la bondat, la bellesa, l’amor... però això no vol dir que les prioritzi, ni tan sols que
que les faci possible en els diferents àmbits
de la societat: família, educació, cultura, salut, política, economia... O que aquestes elements estiguin presents en el clima que es
respira a les nostres societats.
Per què creu que sovint ens costa discernir respecte què és realment important i
què no és important, a la vida? Quins serien els impediments?
Tenim una llarga història humana on la lluita per la supervivència marca el funcionament primari del nostre cervell i això motiva en quina mesura les necessitats bàsiques
són part fonamental de l’home. És a dir, tot
el que és matèria, el que es pot veure, mesurar i tocar passa per davant. En general,
es prioritza el tenir per sobre del ser, fruit
d’una falsa identificació del jo. A més, la velocitat a la qual ens veiem impulsats per la
tecnologia, ens fa perdre perspectiva i visió clara de la vida, de les persones, de nosaltres mateixos. No tenim temps! L’ull que
mira precisa temps, silenci, contemplació.
L’ànima aspira a la Unitat, a la trobada amb
Déu, dit d’una altra manera, amb el seu Ésser essencial.
Som nosaltres el que decidim què és realment important o més aviat és la pròpia vida, les circumstàncies, les que
decideixen?
En realitat som nosaltres qui decidim, encara que estem molt condicionats per factors de tipus divers, ja que pel sol fet de ser
persones, som un nus de relacions i aquestes relacions condicionen les nostres vides
des dels aspectes més físics i materials fins
als més transcendents o espirituals. La família, els mitjans de comunicació, la cultura, entre altres, exerceixen una influència
tan forta que sovint deixa poc espai per saber discernir correctament què essencial
en les nostres vides. Però, en el fons, tot depèn de quina és la força última, l’aspiració
que ens motiva en la pròpia vida.

Quines eines tenim per ajudar-nos a discernir sobre què és realment important?
Hem de conèixer i potenciar els medis hàbils, des de la “saviesa del cos” fins el veritable coneixement de la nostra psique.
I com alimentem la nostra ment?
Necessitem temps de contemplació, de silenci i de meditació per arribar a veure la visió integral. La visió integral considera que
la força motivadora última de la vida humana és la recerca de la Unitat. Necessitem actualitzar que som naturalesa divina
i aquesta vivència donarà sentit a tot el que
fem i vivim.
Creu que aquesta pandèmia de la covid-19 i la crisi sanitària, social i econòmica que se n’ha derivat ha canviat la
nostra manera de valorar les coses?
Crec que ha canviat el ritme de les nostres
vides, ens ha donat la possibilitat de repensar-nos, d’apropar-nos a nosaltres mateixos, de preguntar-nos què sentim i què valorem. La importància de les relacions més
enllà de l’espai virtual, el poder dels vincles,
de la natura... aquestes són realitats que
ha posat en evidència la pandèmia. Tots
aquests aspectes han obert una nova manera de coneixement personal i de valoració de la vida, alhora que ha creat una crisi
en l’estructura psicològica de moltes persones. Avui se’ns demana equilibri, creativitat i cercar quelcom nou que solament
podrem construir des d’un lloc més interior i realment revolucionari.
Segons un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya durant la pandèmia
hi hagut un increment de l’espiritualitat. Quina lectura en fa, vostè, d’aquest
fenomen?
Hi ha diverses lectures possibles. El fet de
tenir més temps ha generat que moltes
persones hagin exercit alguna pràctica espiritual que fins ara havia estat important
a la seva vida però no sempre prioritzada. Una altra raó més profunda ha estat la
trobada amb la fragilitat i la impermanència de l’ésser humà i el fet de desvetllar des
d’aquesta comprensió la necessitat de trobar quelcom més profund que ens alliberi, no negant aquesta realitat si no abraçant-la, sentint que són més que un cos

“La societat
valora la veritat, la
bondat, la bellesa,
l’amor... però això
no vol dir que les
prioritzi ni que les
faci possibles”
físic i que desvetllar el nivell més pregó de
la nostra consciència genera en nosaltres
pau, serenor, confiança i gratitud, en definitiva, una acceptació de la realitat tal com és
i una nova percepció transcendent de nosaltres mateixos.
Alguna raó més?
Sí, també hi ha raons psicològiques, entre
les quals la por. Els factors psicològics són
importants en el col·lectiu de la humanitat. El fet de veure la pandèmia amb un rostre de mort, tema molt sovint oblidat o negat, i sentir mancances interiors –la pròpia
història personal i altres ombres del nostre
inconscient– ha fet que algunes persones
acudeixin a l’espiritualitat com a antídot a
la seva por.
Això vol dir que després d’aquesta experiència serem diferents?
La humanitat fa els canvis amb molta lentitud. La espiritualitat, però, ens ajudarà
a mantenir la tensió continuada que implicaran les noves condicions: ser-tenir,
vida-mort, moviment-quietud, seguretat-incertesa... Sabem que cada nou desenvolupament implica una mort. Hem après
algunes coses i possiblement aquestes ens
donaran una obertura major d’esperit.
Confiem que aquesta crisis arribi a ser genuïnament transformadora.
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Quan no tens sostre.
Què és essencial?

U

na persona que viu al carrer ho ha perdut tot.
I de tot el que ha perdut, el més important i
difícil de recuperar és la confiança amb tothom. M’atreveixo a dir que aquesta pèrdua
de seguretat amb els altres és fins i tot més
important que el fet de no tenir un habitatge
on viure o dormir.
Quan un s’adona que les circumstàncies
l’aboquen al carrer, fa el que calgui per evitar-ho. S’aferra a qualsevol opció per molt
complicada que sigui. La desesperació és
molt gran, perquè ningú, absolutament ningú, vol viure al carrer.
Abans d’arribar a aquesta situació intenta trucar a
amistats, familiars o coneguts. El que sigui. Però no sempre és tan fàcil ni possible. Potser no tenim ningú a qui acudir i llavors, quan arriba el moment fatídic, som perfectament conscients que tot i tothom ens ha fallat.
Després de molts anys treballant amb persones que viuen al carrer he aconseguit comprendre una mica un sentiment que he sentit expressar molt sovint a persones que
estan passant o han passat aquest malson de no tenir una
llar on viure o dormir.
Quan algú aconsegueix recuperar aquesta confiança i
troba persones que l’ajuden a sortir del carrer o que li donen un cop de mà, i pren consciència que aquestes persones sempre estaran allà, diuen que són la seva família.
Evidentment, hi ha famílies i famílies, però aquesta atribució és sobretot per aquell model de família que no et fallarà mai.
Durant un temps, quan una persona s’apropava al centre obert de la Fundació li havíem de dir que no el podíem
atendre perquè estàvem saturats. I, amb tota raó del món,
marxava enfadada. La frustració de rebre una altra porta

tancada després de tantes i tantes és realment desesperant. En un principi ho atribuíem al fet que la persona ens
traslladava el seu enuig per la situació que vivia, però nosaltres no hi podíem fer res. Obviàvem un detall significatiu.
Un dia vam fer un canvi important. Enlloc de dir a la
persona que no podíem arribar a més, vam decidir seure
una estona amb ella i escoltar-la. Al final, igualment, li acabàvem dient que no li podíem oferir res més, però pel fet
d’estar una estona xerrant i escoltant, l’agraïment era molt
i molt gran. No se li havia ofert una dutxa o un lloc on dormir, però sí un espai on sentir-se algú.
Tenir algú a qui poder expressar allò que un sent, en la
mesura que cadascú pugui, algú a qui canalitzar les emocions desbordades és, segurament, el més important que
podem tenir. Tothom necessita algú amb qui comptar ni
que sigui per a ser escoltat.
Per aquest motiu, algunes persones consideren les persones que l’han ajudat com la seva família, perquè són qui li
ha fet recuperar la confiança en què més endavant, passi el
que passi, estaran al seu costat. La confiança en algú altre
és la cosa més essencial que necessitem tots.
Però no és només la necessitat que algú ens escolti, el
que en realitat necessitem és algú que ens estimi. I no tothom té aquesta sort. Segurament els qui ho han tingut
sempre, no són conscients de la importància que té perquè
és tan fonamental que no ens podem ni plantejar l’opció de
no tenir-ho.
No som conscients de les petites coses que tenim i que
altres no tenen. Les persones que viuen al carrer ens ho demostren constantment. Fa us dies es va morir en Lute, que
havia viscut molts anys al carrer. Una de les coses que recordava amb afecte és el moment en què li van dir “senyor”
després de molts anys que no l’anomenessin així. Hi ha
persones que quan per Nadal reben algun regal, per petit
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que sigui, ens ho expliquen amb il·lusió perquè no recorden el darrer cop que en van rebre un. O, fins i tot, hi ha qui
està satisfet perquè sap que el dia que es mori no estarà sol
a l’enterrament. Petits detalls insignificants per a molts,
però plens de vida per qui ho ha perdut tot.
Ara mateix ens trobem enmig d’una pandèmia sense
precedents que ens ha fet adonar de coses essencials de
les quals fins ara no érem gens conscients. No cal dir que
el primer punt és la importància d’una llar. No tothom s’ha
pogut confinar o no tothom ha pogut garantir les mesures
d’higiene. També hem vist com d’un dia per altre hem hagut de deixar de fer petits detalls i gestos quotidians.
Durant aquests dies, en un dels missatges que vaig enviar acompanyat d’un “com esteu?”, una persona em va
donar una resposta que m’ha vingut al cap tot sovint. Em
deia que estaven bé i que aquest confinament els havia donat l’oportunitat que per darrer cop ells i els seus fills, ja
universitaris, estiguessin junts a casa de nou. “Segurament ja no passarà mai més”. Automàticament, com que
els meus fills encara són infants, això em va canviar la meva pròpia mirada del confinament.
Ara que no ho tinc
No cal dir que no valorem el que tenim fins que ho perdem.
Qui no ha trobat a faltar una visita a un amic o familiar? Qui
no s’ha adonat de la importància de poder abraçar algú?
Qui no ha trobat estrany no poder sortir al carrer sense
tenir justificació? I, per suposat, l’immens dolor de les persones que n’han perdut d’altres i no han pogut ni acompanyar-les en els seus darrers moments.
Aquests dies m’he llegit La mida justa de Jostein Gaarder. L’autor busca reconciliar-nos amb la vida, el món i, per
suposat, amb les persones. Ens diu que les persones són el
més essencial de la vida i d’aquest món. Tenir algú que t’estimi i et faci sentir estimat és del més ric i important que hi
ha per poder donar sentit a la vida. El títol em sembla apropiat perquè aquesta mida justa és el que costa més de trobar quan valorem què és essencial i que no.
Si persones que viuen al carrer durant anys i anys continuen tirant endavant només pot ser perquè tenen l’esperança que algun dia trobaran aquest algú, malgrat la
dificultat de recuperar-se del trauma que implica la seva
situació. I aquest esperar a algú altre no cal que sigui una
persona per sortir del carrer. De fet, vivint al carrer, la importància d’un mirada, un somriure o algun gest que faci
sentir-se estimats és un estímul per continuar.
Som el fruit de totes les persones que s’han creuat a la
nostra vida, tant de les persones de les quals hem après i
ens han ajudat com de les persones a les quals hem donat i
hem ajudat. Per això les relacions humanes són tan importants en la nostra vida i per això no tenir-les és tan dur per
a moltes persones.
Per això més important que tenir algú amb qui comptar és assegurar-nos de ser algú amb qui algú pugui comptar. Hi ha moltes persones que no tenen garantit aquest
suport emocional tan important. Des de les persones que

tenim més a prop fins a les que no tenen ningú. En aquest
sentit, per exemple, les tasques de voluntariat són imprescindibles per a totes les persones que necessiten sentir-se
acompanyades per algú.
Estar atents a les nostres vides i a la dels altres. Aturar-nos per a ser observadors del que ens passa i del que
passa al nostre voltant. Aquesta estimació i confiança són
processos de foc lent que són totalment contraris a aquest
immediatesa que aixeca un mur i que ens impedeix valorar
allò que és essencial.
Els petits tresors de les nostres vides que ja donem per
assumits i imprescindibles són fites inabastables per a
moltes persones que ho han perdut pràcticament tot. Per
això és tant important desprendre’ns del que realment no
és essencial per tal que qui no ho tenen puguin recuperar
la confiança en la vida mateixa.
Ferran Busquets és director d’Arrels Fundació

“Som el fruit de
totes les persones
que s’han creuat a
la nostra vida, tant
de les persones
de les quals hem
après com de les
persones a les
quals hem ajudat”
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mar galceran

Cordinadora de projectes a l’entitat Lloc de la Dona

adonar-nos del
que és essencial

F

a unes setmanes, encara en fase de confinament, passejant pels carrers de Vilassar, vaig
veure un seguit de cartells i dibuixos infantils
penjats d’una corda en el mur d’una casa. En un
d’ells hi posava: “No oblidarem mai el que ara
ens ha unit més”. La frase va despertar en mi un
lleuger somriure de malfiança, però, més enllà
de les meves sospites, aquesta ingènua afirmació, em fa l’efecte que volia ser també expressió
de desitjos essencials en les nostres vides.
En primer lloc que restar units és un bé
escàs d’un valor inimaginable. Tant, que desitgem gravar-ho per sempre més en la nostra
memòria. Estar units els uns amb els altres, sentir-nos
corresponsables dels bens col·lectius, tenir-nos cura mútuament. Saber-nos interdependents. En definitiva, estimar-nos com a iguals, més enllà de les nostres discrepàncies, diferències, prejudicis....
I és que, en definitiva, no podem viure sense estimar i
ser estimats. I estimar vol dir tenir cura de l’altre, a cada
moment, a cada respir, en cada petit gest. Perquè si alguna cosa ens ha mostrat també aquesta pandèmia és que
al final de la vida... què ens queda? Un silenci dens. Carregat d’estima i de tendresa, malgrat sigui, fins i tot, per videoconferència. Al final del camí, ens queda únicament
el saber-nos pensats per algú altre, com deia fa anys una
dona que exercia prostitució, o saber-nos estimats i haver estimat en aquesta vida. Tan sols això ens permet travessar la pitjor desolació.
Aquesta és també l’experiència que relatava Viktor
Frankl en el seu llibre El hombre en busca de sentido. Tan
sols sobrevivien al pitjor anorreament del camp de concentració aquells que encara podien contemplar, des del
seu interior, la imatge dels seus éssers estimats. Tan sols

el record profund d’aquesta estima, podia mantenir el
sentit que els aferrava encara a la vida.
El segon aspecte essencial és la capacitat d’admirar-nos davant la bellesa de la vida, malgrat el seu profund dolor o aparent lletjor que pugui envoltar-la. I és que
l’amor, en les seves infinites manifestacions és profundament bell. Viktor Frankl ens relata com se li feia lluminosament bella la imatge de la seva esposa enmig de tanta
atrocitat. I també nosaltres hem pogut experimentar enmig de la pandèmia com la vida i la creació explotaven de
bellesa durant aquest temps en què s’ha vist disminuïda
considerablement la nostra agressió vers ella. Hem assistit a imatges insòlites que havíem eliminat de la nostra
quotidianitat, quan realment haurien de formar part del
curs habitual d’una naturalesa sana: dofins i balenes passejant-se tranquil·lament pels nostres mars, animals gairebé en perill d’extinció que novament s’han deixat veure
en els entorns que els havíem manllevat, cels i mars d’un
blau intens com feia temps que no vèiem...
Tenir cura els uns dels altres i tenir cura de tot allò
creat, ens permet gaudir de la bellesa de la vida. Perquè
l’amor és bell i genera sempre bellesa al seu voltant. I la
bellesa ens guareix també de les nostres ferides i malalties, les físiques i les de l’esperit. Per això aquests dies no
ens ha deixat de commoure com alguns sanitaris treien
als seus pacients de covid-19, encara enllitats, a veure el
mar com a font de teràpia i guariment. Sí, contemplar la
bellesa de la creació i la bellesa dels gestos d’estimació
ens salva també de la desesperació i el sense sentit. Ens
ho recordava també no fa gaire l’entrenador de futbol
Juan Carlos Uzué quan informava públicament que pateix la malaltia de l’ELA: “La vida mereix la pena, inclús
quan sembla que s’estigui ensorrant. N’hi ha prou en ser
capaços de valorar allò essencial. I, des del meu punt de
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vista, l’essencial és tenir el privilegi d’haver-nos despertat, tots els que estem aquí”. L’experiència de la malaltia
i la proximitat de la mort ens fa valorar la vida en si mateixa i el privilegi d’estar vius.
I aquest fet té a veure amb la segona expressió essencial que amaga la frase trobada al mur de la casa de Vilassar. Què és el que ens ha unit? Ens ha unit la vulnerabilitat, la pèrdua de la salut i de les nostres suposades
seguretats, ens unit el dolor de les absències, ens ha unit
el que, aparentment, podríem dir que ha estat una catàstrofe. Paradoxes de la vida...
L’essencial és invisible als ulls
Sí, ens ha unit la presa de consciència que som ésser necessitats, que no tot està a les nostres mans ni tot ho podem resoldre per nosaltres mateixos. Que la condició humana, com ens recorda el grup Txarango en el seu darrer
disc, és tremendament fràgil. Som de vent i ales i esmercem esforços i energies en coses supèrflues que en qualsevol moment se’ns en poden anar en orris, quan, en el
fons, al final del camí tant sols ens quedarà un t’estimo.
La vulnerabilitat ens retorna de nou a l’amor, a la cura
de l’altre i de tot allò creat, totalment contrària a l’ego i a
la supèrbia tan imperant de les nostres societats. Afirma
Àfrica Sendino en el llibre de Pablo D’Ors Sendino se muere: “No he pogut marxar d’aquest món sense deixar-me
ajudar pels altres. Deixar-se ajudar suposa un nivell espiritual molt superior al del simple ajudar (...). Sí, el més
difícil d’aquest món és aprendre a ser necessitat”. I per
aprendre a ser necessitat cal deixar-se estimar.

Ja ho deia el Petit Príncep: “l’essencial és invisible
als ulls”. I d’essencial tan sols n’hi ha una cosa: l’Amor.
L’amor que és sortir de nosaltres mateixos i anar a l’encontre dels altres i de tot el que ens envolta per a tenir-ne
cura i cercar el seu bé. L’amor ineficaç que és tendresa i
es vessa en allò de més fràgil, vulnerable, desestimable,
marginal o inútil als ulls del món.... perquè es regeix per
criteris de generositat, de gratuïtat i de compassió.
Al final, l’únic que ens cal en aquesta vida és la companyia silenciosa de l’estima.
“No oblidarem mai el que ara ens ha unit més”. No ho
oblidarem? Tant de bo!
Mar Galceran és doctora en Pedagogia per
la URL i coordinadora de projectes a l’entitat
Lloc de la Dona

“Al final, l’únic
que ens cal en
aquesta vida és
la companyia
silenciosa de
l’estima”
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victor küppers

“Sovint ens adonem de
la importància de les
coses quan ja és tard”
Aquest llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i doctor
en Humanitats es mostra convençut que descobrir les coses
importants de la vida genera alegria, base de l’entusiasme vital.

maria Coll
Segons vostè, quines són “les coses” veritablement essencials de la vida?
Hi ha una frase del nord-americà Stephen
Covey que m’agrada molt. Diu: “El més important de la vida és que el més important
de la vida sigui el més important”. Sembla
un simple joc de paraules però és una frase
que diu molt. Quan tu tens la teva vida organitzada i el més important es troba al centre és quan pots viure amb una mica d’alegria. Dit això, per mi, allò més important a la
vida són les persones que estimes: la família, la parella, els pares, els fills, els germans,
els amics. És a dir, la cosa més important a
la vida són les relacions humanes que estableixes amb les persones que estimes.
Per què ens costa tan descobrir quines
coses són essencials a la vida?
Descobrir les coses essencials de la vida és
el gran secret d’aquesta. La vida és una recerca de sentit, allò que alguns li diuen missió. Qui té la missió sap que va en la bona
direcció i això l’ajuda a aixecar-se cada dia
amb ganes, amb il·lusió i optimisme.
Per què creu que sovint ens costa discernir respecte què és realment important i

què no és important a la vida?
Hi ha persones que no descobreixen mai
les coses importants de la vida perquè fer
aquesta reflexió exigeix silenci i fer una
pausa i, en general, vivim en un món massa sorollós i ràpid. Tot és per ara mateix i
tot és urgent... i quan un viu com un pollastre sense cap... només corre, però no pensa.
Generalment, només quan la vida ens dona un disgust molt gran, quan ens toca viure un veritable drama, ens aturem per pensar. La gran paradoxa del ser humà és que
sovint ens adonem de la importància de les
coses quan ja és massa tard.
Quina importància té l’actitud, l’entusiasme i l’autoconeixement en el fet que
les coses importants realment esdevinguin importants?
Són importants les capacitats, la intel·
ligència, l’experiència... però, al final, allò
que marca la diferència entre la persona extraordinària i la persona ordinària és l’actitud: l’alegria, la resiliència, la voluntat de
ser proactiva, la capacitat de lluita, la honestedat, la generositat, l’educació, el respecte, la preocupació pels altres, la tolerància... Tot això és més important que la

intel·ligència. En el fons la intel·ligència és
un do —has nascut així—; en canvi l’actitud
és una decisió. Té molt més mèrit.
Som nosaltres el que decidim què és realment important o és la pròpia vida? Són
les circumstàncies?
Depèn. Si t’atures a pensar i a reflexionar
seràs tu qui decidirà què és realment important a la teva vida. Si no ho fas i només
corres, corres i corres serà la resta del món,
la societat, el teu cap o la teva parella qui decidirà per tu. La diferència és clau: aturar-se
o no aturar-se. Per aquest motiu avui hi ha
tanta frustració. Molta gent avui corre molt
per pujar una escala i quan és al darrer replà
se n’adona que no és l’escala que volia pujar.
Primer pensa i no et deixis influenciar.
Creu que aquesta pandèmia i la crisi sanitària, social i econòmica que se n’ha derivat ha canviat la nostra manera de valorar les coses?
Ja no sóc tan innocent per pensar que amb
aquesta pandèmia la societat canviarà.
Quan l’11 de setembre del 2001 van caure
les Torres Bessones també es parlava del final d’una era i es creia que aquell atemptat
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“Allò que marca
la diferència
entre la persona
extraordinària i
l’ordinària no és
la intel·ligència,
sinó l’actitud”

havia estat un gran trauma. Durant la crisi
econòmica del 2008 també es parlava d’una
societat nova i de la crisi del capitalisme. No
podem aspirar que la societat canviï —perquè això és un concepte abstracte— però sí
que podem aspirar a canviar nosaltres mateixos. Hi ha situacions que vivim i hi ha situacions que ens canvien i aquesta pandèmia ens hauria de canviar i ens hauria de fer
reflexionar sobre què volem a la nostra vida.
Ser conscients de quines són per nosaltres les coses importants de la vida ens

pot ajudar a “triomfar” en altres àmbits
vitals com el professional?
Organitzar la nostra vida, ser conscients de
què és important i donar un paper destacat
a aquestes coses et dona alegria i una energia que després pots traslladar a qualsevol
àmbit de la teva vida, òbviament també el
professional. Allò que ens mou és l’ànim. I
posar les coses importants de la nostra vida al centre de l’existència ens genera alegria. L’alegria —i no cal que sigui sorollosa
ni exterior— , sempre ens fa treure el millor
que portem dins.
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Qüestions
essencials

ignasi llobera
L’hedonisme i
la màquina de
les experiències

El Plaer
Alguns pensadors
relacionen aquest
concepte amb el desig,
però altres amb el dolor
o la llibertat. I tu?

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

S

egons John Stuart Mill, l’hedonisme (identificar
el bé amb el plaer) és una qüestió de fet i d’experiència: “trobar una cosa desitjable [...] i trobar-la
plaent, són una i la mateixa cosa” (L’utilitarisme,
cap. IV, pàg. 52). Identifiquem allò desitjable amb
allò plaent? I això ens permet identificar el plaer
amb el bé? És aquesta la nostra experiència? Segons els hedonistes, sí: el plaer és el bé!
Robert Nozick reflexiona sobre l’hedonisme amb
un experiment mental que presenta al seu llibre Anarquia, estat i utopia (1974): “La màquina de les experiències”. Imagina que t’ofereixen connectar-te a una màquina que et fa tenir les experiències que desitges, per
exemple escriure una gran novel·la, fer amics o llegir un
llibre interessant (exemples de Nozick). O també practicar esports d’aventura o afartar-te d’exquisits menjars (exemples propis). Si t’hi connectessis, ho viuries
tot com si fos cert, però en realitat el teu cervell estaria
connectat a una màquina i seria aquesta la que crearia
les teves experiències. Així doncs, la màquina et permetria experimentar el màxim plaer i el mínim dolor possibles. T’hi connectaries?
Si respons que sí, potser ets hedonista i les teves experiències de plaer són les úniques coses que trobes valuoses. És així? Per contra, Nozick està convençut que
ens resistirem a connectar-nos a la màquina. Segons ell,
això demostra que hi ha altres coses valuoses més enllà
de les nostres experiències (més enllà del plaer que sentim). Segons Nozick, el seu experiment mental demostra que l’hedonisme és fals.
Si estàs d’acord amb Nozick, per quin motiu et resistiries a connectar-te a la màquina? Què és allò que valores més que les teves
experiències plaents?
“Què és allò que
Alguns dirien que és la
valores més
llibertat. D’altres, l’auque les teves
tenticitat. O potser és
experiències
una altra cosa. Sigui el
que sigui, potser ben
plaents? La
mirat no són res més
llibertat,
que unes altres experil’autenticitat...
ències plaents. Si fos aio potser és una
xí, contra Nozick, l’healtra cosa”
donisme seria cert.
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Albert Botta
La gestió de
l’existència i
el plaer

L

a reflexió sobre el plaer permet dos grans enfocaments. Un és teòric: és el de l’antropologia cultural que cerca la descripció asèptica del fet humà
i, de retruc, obre pas al relativisme. La neutralitat
de l’antropologia és incerta, perquè mai no escapem ben bé d’una cultura: no es pot pensar (o pensar-nos) “fora” o prescindint d’una cultura. 		
Beneviste adverteix com el llenguatge —els llenguatges— sotmeten el món i a nosaltres a les seves pròpies determinacions, i condiciona l’objectivitat descriptiva. Aquesta objecció pot temperar-se afirmant que hi
ha una naturalesa humana. L’evolució hauria fet l’humà amb uns universals lingüístics profunds (hipòtesi de
Chomsky) que afloren en cada llengua, i uns universals
morals que emergeixen en cada moral (hipòtesi anàloga
de Hauser). Això donaria un mínim comú denominador
sobre el plaer (i el dolor) en totes les cultures: pràctiques
mèdiques, analgèsics, ús de drogues per apaivagar el dolor. També la descripció científica dels mecanismes cerebrals de plaer i dolor remet a una naturalesa humana.
El segon enfocament és pràctic: com gestionar la
vida? Hi ha ètiques que identifiquen el bé amb el plaer.
Epicur defensa el càlcul racional del plaer i l’hedonisme auster (l’excés de plaer causa dolor), l’estalviar-nos
desitjos (per evitar frustracions), i viure d’acord amb la
natura. Per l’utilitarisme cal fer el que tingui les millors
conseqüències.
El budisme cerca el control mental del desig i el benestar espiritual i material. Plaer es relaciona amb felicitat, salut, tranquil·litat, equilibri, benestar i harmonia
interior, amistat, i... coneixement. És sabut que per sortir-se d’una drogadicció (que acaba causant més dolor
que no pas plaer), cal reflexionar (raó) i prendre
“Aristòtil
una decisió (voluntat).
vincula el plaer/
Aristòtil, en canvi,
la felicitat amb
vincula plaer/felicitat
l’excel·lència
amb excel·lència humana o virtut (areté). L’arehumana o la
té suposa pensar i filovirtut (areté),
sofar. Afegim-hi l’actuar
que suposa
segons la gestió intel·
pensar o
ligent (i plaent i feliç) de
filosofar”
la vida.
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La princesa que va ser
monja i va salvar jueus
Alícia de Battenberg, la sogra de la reina Isabel II d’Anglaterra, va tenir una
vida extraordinària. Entre les seves gestes destaca la fundació d’una ordre
d’infermeres religioses ortodoxes capacitades per cuidar nens pobres i malalts.

Redacció
era i es feia
la sorda

Q

uan el juny de 1953 Alícia de Battenberg va viatjar a Anglaterra
perquè la seva jove Isabel havia
de ser coronada reina d’Anglaterra no semblava pas una princesa,
més aviat una religiosa. Impossible reconèixer en aquella velleta
amb toca la donzella que abans de
la Primera Guerra Mundial era retratada
amb joies i vestits de tul.
Alícia, neta de la reina Victòria, va néixer a Windsor el 1885, però va passar bona
part de la seva vida entre Anglaterra, Alemanya i el Mediterrani. De ben petita li van
diagnosticar una sordesa congènita, però va aconseguir parlar diversos idiomes.
L’any 1903 es va casar amb el príncep Andreu de Grècia i Dinamarca i va marxar a
viure a Grècia, d’on van haver d’exiliar-se el
1917. L’any 1930, quan ja havia estat mare de
cinc fills, va ser diagnosticada d’esquizofrènia i ingressada a un sanatori.
Quan va esclatar la Segona Guerra Mundial va decidir tornar a Grècia per
treballar per la Creu Roja sueca. Malgrat

algunes de les seves filles casades amb alemanys van defensar els nazis, ella va acollir
jueus perseguits a la seva residència d’Atenes —vivia en un pis de dues habitacions—
i per això va ser reconeguda pòstumament
com a Justa de les Nacions.
El 1949 va crear una ordre d’infermeres religioses ortodoxes capacitades per
cuidar nens pobres i malalts seguint el model fundat el 1908 a Rússia per la seva tia,
la duquessa Isabel Fiódorovna Románova.
Com a mare superiora de la comunitat monàstica de Marta i Maria va recaptar fons
per comprar dues cases: una per malalts
i una altra per formar sanitàries. El 1967,
després del cop d’estat dels Coronels va
abandonar Grècia.
Quan va morir a Anglaterra dos anys
més tard ja no tenia cap de les possessions
que li havien estat concedides com a princesa. El 1988, complint el seu darrer desig, les seves restes van ser traslladades al
Convent de Santa Maria Magdalena a Getsemaní, a la muntanya de les Oliveres de
Jerusalem.

La princesa Alícia va decidir
canviar les joies i el luxe pel
servei als més desfavorits. Els
anys més difícils van ser
durant la Segona Guerra
Mundial, època en què també
va morir el seu marit, el
príncep Andreu de Grècia i
Dinamarca. El desembre de
1944, Atenes va ser alliberada
dels nazis, però en aquell
mateix moment britànics i
comunistes lluitaven pels
carrers de la ciutat. Malgrat el
perill, cada dia ella sortia a
repartir menjar als infants.
Quan l’advertien del risc de
ser ferida per una bala
perduda ella deia: “M’han dit
que un no sent el tret que el
mata i, en qualsevol cas, jo
sóc sorda. Llavors, per què
preocupar-me?”.
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Històries de pau

Gorbatxov i la fi
d’una dictadura
A través de Federico
Mayor Zaragoza, que el va
conèixer, perfilem el líder
rus que va pactar amb
Ronald Reagan i va guanyar
el premi Nobel de la pau.

Xavier Garí de barbarà

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

U

n dia Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO,
em va parlar amb força detall de
dos grans líders mundials, que ho
van ser perquè es rebel·laren contra les estructures que els van nomenar, que presidien i que varen
acabar desmantellant: el líder soviètic Mikhaïl Gorbatxov (Secretari General del PCUS, 1985-1991) i el líder sud-africà
Frederik De Klerk (President de Sud-àfrica,
1989-1994). Avui parlarem del primer, però
la transformació que protagonitzaren tots
dos és molt similar, cosa que els va portar
a ser valedors de la pau i la reconciliació i a
guanyar el premi Nobel de la pau. La primera trobada entre Mayor Zaragoza i el rus es
va produir quan aquest el van convocar al
Kremlin per liderar un col·lectiu d’experts
mundials que el pogués assessorar per a la
renovació de l’URSS. Mayor Zaragoza recorda que ell havia de pronunciar un discurs que portava escrit. Quan Gorbatxov

es va adonar que llegia el va interrompre i
li va demanar que parlés espontàniament.
Va ser l’inici d’una gran amistat que els
portà a moltes confidències. Després de la
desfeta de l’URSS, Gorbatxov va reconèixer a Mayor Zaragoza que per desactivar
la Guerra Freda calia “manegar” els americans, però també “distreure” els soviètics.
El líder rus estava convençut que la cursa
armamentista no es podria aturar si no es
portava a terme des de dins de l’URSS, però
també des de fora. I així va ser com Gorbatxov va anar donant passes que culminaren
amb la fi de la dictadura, la desaparició d’un
imperi i la desactivació d’una guerra mundial. Va ser un dictador, però es va posar al
costat del poble i no dels estaments dictatorials. Va aconseguir que l’Exèrcit no pogués actuar fins que ja fou massa tard, quedant sense capacitat per a revertir el procés
de transformació política. Les relacions bilaterals amb els EUA van seguir la mateixa
tònica: amb Ronald Reagan va establir una
bona relació personal. Al cap de mesos de
converses, els dos van acordar una rebaixada d’un terç de l’armament a banda i banda,
però Gorbatxov encara ho trobava insuficient, i l’esperonava a millorar l’acord: “Amic
Ronald, què haurem guanyat si en comptes
de poder destruir el món quinze vegades,
només ho podem fer deu?”. Gorbatxov ens
deixa una lliçó clara: tot és possible amb el
diàleg si hi ha voluntat política, per més distants que siguin els sectors a conciliar.
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el conte

elisenda flo
Il·lustrat per

marc torrecillas
42 setmanes i 3 dies

A

vui a les 8 del vespre ingressaràs a
l’hospital i et provocarem el part” em
va dir el ginecòleg de l’hospital. Quina
gran decepció vaig tenir, després de
preparar-me tant pel part, me’l provocarien químicament… No vaig poder
evitar que em caiguessin les llàgrimes
allà mateix. Per què no em posava de
part? Per què no es decidia a néixer la meva filla? No ho entenia. Ho havia provat tot, caminar molt, acupuntura, meditació, ioga, infusions de fulles de gerd, xocolates amb canyella… però res, el coll de l’úter estava igual. Abans d’anar
a l’hospital em vaig fer una banyera i encara amb la sensació de l’aigua al cos vam anar cap a l’hospital. La meva parella, com a persona previsora que és, havia agafat de tot: aigua, suc, Aquàrius, un coixí d’espígol, la bossa de la nena…
perquè no ens faltés res durant el part ni després, i la veritat és que ho vam fer servir tot! Quin luxe! La benvinguda
va ser horrible, ens la va fer una infermera molt estúpida
i antipàtica. Ens va dir que si anàvem de vacances amb tot
allò que portàvem, la molt imbècil! Em va fer passar al box
i jo em vaig desmuntar. “En aquell lloc tan fred havia de tenir la meva filla? Amb aquella gent tan poc apàtica? Amb
aquella bata aspre i una via clavada al braç?” No m’agradava gens. La ginecòloga, sense quasi ni avisar, em va fer un
tacte tan bèstia que em va fer sagnar moltíssim, em van posar les prostaglandines a la vagina per dilatar i van començar les contraccions. Eren cada vegada més fortes. Quan
em van posar el monitor de seguida van pampalluguejar els
números de les constants i va sonar l’alarma. Jo estava espantada, a diferència del cor de la meva filla el meu anava
a mil. Van venir tres o quatre persones, em van portar a la
sala de parts i allà van començar les deu hores d’escoltar
com disminuïa el ritme del cor de la nostra nena cada dos
per tres. En aquell moment em va venir al cap el pla de part
que havia escrit, riure per no plorar: part natural, sense epidural, sense oxitocina, banyera per dilatar, mirall per veure
el part… Res, absolutament res va ser com havia desitjat i
imaginat. Quan em van dir que per controlar el pH sanguini
li havien d’agafar mostres del cap vàries vegades i que feia
mal, vaig preferir que em posessin l’epidural tot i que sabia

que a partir de llavors hauria d’estar tombada a la llitera durant tot el part. Internament vaig dir adéu a les diferents
posicions per parir que havíem practicat i que afavorien
més la sortida del nadó. La gran sort va ser tenir constantment la meva parella al meu costat, cuidant-me moltíssim
i dient-me un munt de paraules tranquil·litzadores, va fer
un acompanyament excel·lent. Una bona decisió va ser posar-me els auriculars i escoltar la llista de música que m’havia preparat pel part, em vaig relaxar tant que vaig dilatar
molt ràpid. Tothom es va sorprendre. A les vuit del matí van
fer canvi de torn i va arribar una llevadora que encara estava adormida i que no se n’assabentava de res. Ella i la ginecòloga em van obligar a empènyer quan em deien. Jo estava indignada perquè allò era precisament la cosa que a les
classes de prepart m’havien dit que no havia de fer. “Empeny més fort”, em deien. Com volien que empenyés amb
la quantitat d’epidural que tenia a les venes? No notava res,
per molt que ho intentés no podia dirigir la força cap a la
vagina! Era impossible! El més fort va ser quan, sí o sí, em
van posar els fòrceps. No sabeu la impressió que fa veure
aquells ferros sortint de la vagina. De cop i volta, la sala estava plena gent, dues ginecòlogues, la llevadora, dues infermeres, un noi de pràctiques i la seva tutora, i jo què sé qui
més. Quin espectacle! El naixement de la meva filla, que havia de ser un moment íntim, tranquil, bonic… i jo estava envoltada d’ulls que em miraven i una ginecòloga maldestre
tibant tres vegades el cap de la nena. Quan per fi la van treure, ràpidament me la van posar a sobre i les dues vam esclatar a plorar. Ella i jo ens vam mirar als ulls per uns segons,
quin moment tan brutal, és difícil d’explicar amb paraules,
sempre el tindré gravat a la retina.

Una secció elaborada
en col·laboració amb
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imatge en
creixement

“D’una manera
o altre tots
busquem la llum,
i no sempre per
inspirar-nos
o perquè ens
guiï. Hi ha cops
que tan sols la
necessitem per
ajudar-nos a
entendre què
passa al nostre
voltant”
Miquel Lleixà
El fotògraf Miquel Lleixà publica cada dia
al seu compte d’Instagram una instantània
on introdueix reflexions adreçades al
creixement personal.

