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Editorial

La democràcia
està en perill?

E

l virus de la covid-19 s’ha convertit en una pandèmia amb diversitat d’efectes secundaris. Va començar amb una crisi sanitària, però s’ha transformat també en una crisi econòmica, en
una crisi social... i potser també en una crisi del sistema democràtic? Alguns estudiosos com el politòleg basc Daniel Innerarity afirmen que la democràcia actual “s’ha quedat desfasada
pràcticament en tot”, però els seus valors (la idea d’autogovern,
de representació, de llibertat, d’igualtat, de justícia...) continuen vigents. Però fins a quin punt el coronavirus també s’està menjant
aquests pilars bàsics dels sistemes liberals?
Des de la crisi econòmica del 2008 que es parla de la inestabilitat
de la democràcia. Així, organismes com l’Instituto Internacional para
la Democracia y Ayuda Electoral (IDEA) alerten d’un important descens en el nivell de qualitat democràtica, que es demostra en elements
com la dificultat per organitzar plebiscits, la reducció de la transparència per part de molts governs o l’augment de barreres a la llibertat
d’expressió. Signes que en major o menor mesura es detecten a la majoria de països democràtics.
Però quina importància té pel sistema aquesta nova estocada? És
només una nova esgarrinxada o, per alguns estats, pot ser una ferida
mortal? Aquests dies hem pogut sentir veus de ciutadans occidentals
admirats per la capacitat del govern xinès de donar una resposta contundent al virus malgrat la coerció dels drets, però al mateix temps
també ciutadans indignitats perquè en nom de la seguretat col·lectiva
i la salut pública els seus drets individuals eren vulnerats. Recordem,
per exemple, que els positius en coronavirus no van poder votar a les
darreres eleccions a Galícia o al País Basc.
Estem en un moment d’incertesa i desconeixem els camins pels
quals podria transitar aquesta crisi. Si la pandèmia s’allarga es podria
emprendre una nova deriva il·liberal i autoritària emparada per la necessitat de protegir el bé comú? No es descarta. Els politòlegs no tenen boles de vidre. Però la tendència és preocupant i si el tema no es
posa sobre la taula i no som conscients de què està en joc en aquesta partida, el virus —amb el nostre permís— continuarà devorant la
democràcia.

maria coll
i joan salicrú
Codirectors de Valors

LA Proposta

“Ningú em va
escoltar fins
que no van
saber qui era”
Bansky
Pseudònim d’un artista britànic d’art urbà,
conegut per la seva misteriosa identitat.

L’Espai Trafalgar de Barcelona acull
la mostra ‘The World of Banksy’, on
es poden veure grafitis d’aquest
autor que ja s’han convertit en
veritables icones del nostre temps.
Aquesta exposició, però, no compta
amb l’autorització explícita de
l’artista, que sempre ha rebutjat la
comercialització de l’art.
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Els Reis d’Espanya fan
una gira per diverses
comunitats
autònomes

Catalunya planteja un
nou projecte de llei
per donar estabilitat
a la ciència

La vacuna d’Oxford
contra el coronavirus
ofereix grans
resultats

Espanya entra en
recessió després d’un
enfonsament històric
del PIB

quests dies hem vist el
retorn del que pensàvem que cert progrés
en la qualitat democràtica i la consciència moral d’un país havia quedat enrere. Els
reis d’Espanya s’han
passejat pel país i això ha estat
notícia. Ha estat com un NODO. Aquesta normalitat no és
precisament la que hauríem
de recuperar. I no em refereixo
a la qüestió del futur de la monarquia, sinó a la mitomania i la
creença en el pensament màgic
que amb un passeig reial s’apujarà la moral de la ciutadania
i es reactivarà l’economia. La
societat espanyola no volia un
monarca que caçava elefants i
tampoc li agrada que no hagi de
retre comptes sobre conflictes
d’interessos en nom de la impunitat. Genera tristor constatar l’infantilisme en el tracte
vers els ciutadans. Igual que un
decideix deixar de ser audiència, també cal donar l’esquena
a determinats actes, no ananthi ni donant-los cobertura. Hi
ha institucions que han de canviar, i no només de nom —de Joan Carles a Felip—, d’ordre —de
I a VI— o de NODO a Telediario.

a Generalitat ha redactat un avantprojecte de
llei de la Ciència. La importància que està agafant aquesta activitat al
segle XXI demana pensar-la a fons. La ciència
va fent i, després, sobre
la marxa, anem veiem tot el seu
poder, en mans de qui està, i qui
i com ens fem càrrec dels seus
impactes. Més que la ciència de
l’economia cal atendre l’economia de la ciència. Necessitem
saber, per exemple, en mans de
qui posem els diners públics i el
tipus de concert privat-públic
que es promou. La ciència però no només genera prosperitat, cal que ens faci més lliures,
alliberant-nos de la ignorància. Fer ciència avui requereix
interdisciplinarietat. La ciència ja no es pot compartimentar tant. Actualment s’ha evidenciat més que mai la pressió
del publicar o morir, perquè la
recerca del coneixement s’ha
convertit en un exercici de concurrència agònica que no sempre garanteix el fair play necessari. La ciència és una activitat
humana, que requereix molt
rigor i precisió i, precisament
perquè és humana, s’equivoca,
té pressions i cal gestionar-les.

és de dos- cents
grups de recerca
busquen la vacuna de la covid-19.
Sembla que el més
avançat, amb un
80 per cent de seguretat, és el grup
de la Universitat d’Oxford, liderat per Sarah Gilbert, mare de
tres bessons que, bioquímics
com ella, han acceptat provarse-la. Una senyal d’exemplaritat que mostra com de segurs
estan dels seus coneixements,
procediments (i de la seva mare). Saben que no es tracta només de competir per obtenir
fons i arribar els primers a la
vacuna; es tracta de què sigui
segura i fiable. Mentrestant, els
grups anti-vacunes i els amants
de les conspiracions aprofiten
l’avinentesa per ferir greument
la institució científica. Un cop
tinguem la vacuna també caldrà pensar en la justícia distributiva: qui la podrà pagar. Cal
fer transferència de coneixement, posar-lo a disposició de
tots, un cop recompensats els
esforços abocats, esforços públics i privats. Els diners no són
l’únic motor que mou als científics, però sense ells no hi pot haver grans moviments.

em vist els disturbis racials més greus ocorreguts els darrers cinquanta anys als EUA.
Hi ha massa esquerdes
en el consolidat sistema nord-americà. Els
factors socials determinants de la salut han fet que
la població negra i llatina surti més mal parada de la pandèmia i de la crisi. Els candidats a
les futures eleccions presidencials busquen dones, negres i amb
èxit professional per a ser vicepresidentes. Però les estructures bàsiques del món no es resolen afegint dones de color. Ara
bé, paga la pena està amatent al
que passa allí, perquè ens passa
a tots. La pandèmia ha fet baixar el PIB dels països europeus,
però a Espanya més: un 18 per
cent, al nivell de la crisi del 2008.
Allí, com aquí, els més vulnerables estan a l’atur, amb serveis
indispensables o teletreballant
massa, els que tenen el privilegi de treballar. Però és clar, Europa té sistemes de salut i educació públiques i serveis socials,
sistemes que ara es posen a prova. Ens cal repensar molt la fraternitat; no és qüestió de colors
ni de títols, sinó de decència.

A L M H

Jordi
Cussó

Àngel
Castiñeira

Maria Rosa
Buxarrais

Begoña
Román

Il·lustrat per

visualomelette
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L’entrevista

“Les primeres
vacunes contra la
covid-19 no tindran
un cent per cent
d’efectivitat i no
n’hi haurà per a
tothom”
Rafael Vilasanjuan
Laboratoris i universitats de diversos països estan treballant a
contrarellotge per desenvolupar la vacuna de la covid-19. Això
mentre la pandèmia segueix incontrolada. Rafael Vilasanjuan
és director del Departament d’Anàlisis i Desenvolupament de
l’Institut de Salut Global de Barcelona i membre de la junta de
l’Aliança Global per la Vacunació (GAVI), entitat que acaba de
guanyar el premi Princesa d’Astúries de Cooperació 2020.

laura cera
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C

entenars de projectes busquen la vacuna de la covid-19.
Aquesta carrera contrarellotge és positiva o negativa?
És positiva ja que hem passat a
no tenir pràcticament recerca
per a vacunes infecciones a tenir pràcticament dos-cents projectes en marxa. Ara bé, si unifiquéssim totes aquestes recerques podríem aconseguir millors resultats? En tot cas, mai
abans s’havia treballat així per buscar una
vacuna en un temps record.
Quines possibilitats d’èxit hi ha?
La vacuna de la sida, amb la qual es treballa des dels 80, encara no ha aparegut. Una
vacuna normalment triga una dècada en
desenvolupar-se i aquesta s’intenta aconseguir en un any. Una vacuna que entra en
assaig clínic fase 1, que és provada en humans, només té un vint per cent de probabilitats de convertir-se en vacuna. Per tant, si
dels dos-cents projectes actius en aquests
moments només tretze han entrat en fase
humana és probable que a finals d’any puguem tenir una o dues vacunes viables.

Els laboratoris que acabin en primer lloc
aquesta cursa, quin poder real tindran?
Primera cosa que cal dir: les primeres vacunes que surtin no tindran un cent per cent
d’efectivitat. En segon lloc: no n’hi haurà
per a tothom. La producció de vacunes actualment no supera el vint per cent de la
població mundial i estem treballant amb
aquests límits. En aquest marc és molt més
intel·ligent pensar a nivell mundial que a nivell regional o nacional. La raó és molt senzilla. Podríem tenir una vacuna del setanta per cent d’efectivitat i, fins i tot, podríem
vacunar el setanta per cent de la població
catalana. Però si un trenta per cent de la
població no genera anticossos, què farem?
Tancarem fronteres? Per tant, és molt més
interessant no pensar per zones sinó per
grups de risc sobre els quals focalitzar. Per
exemple, els professionals sanitaris, essencials si hi ha un rebrot de la pandèmia.
La vacuna podria ser monopolitzada?
Si només hi ha una vacuna –cosa poc probable–, és important que no sigui monopolitzada. Una part molt important de la recerca
inicial s’ha fet amb diners públics, per tant,

aquí els estats han de pressionar per intentar que aquestes vacunes siguin accessibles
i que tinguin una gran efectivitat. Aquesta,
però, encara és una batalla molt prematura.
L’ètica quin paper juga en el negoci de les
vacunes?
Té una importància transcendental en la
part de la seguretat i de l’eficàcia. No podem oblidar que les vacunes s’injecten a
persones sanes; per tant, no poden tenir
efectes secundaris. El mercat de les vacunes no és diferent al mercat d’altres productes. Si al final no hi ha prou vacunes, els
estats hauran de pressionar perquè el preu
d’aquest producte no sigui el de mercat, sinó en funció de la capacitat de compra i de
la necessitat humana per salvar vides.
I quan es podria distribuir?
Al gener potser tindrem una vacuna que hagi passat tots els assajos, però no una vacuna per ser injectada al braç. La producció
serà lenta i s’hauran d’establir prioritats.
La pandèmia ha estat global, però les decisions s’han pres a nivell nacional...
Pensar que els països haguessin pogut actuar de forma conjunta hauria estat l’ideal, però ara mateix no hi ha país que vulgui
prescindir dels seus interessos nacionals i
apostar per la via internacional. I això que el
virus no coneix fronteres.
L’Organització Mundial de la Salut ha fet
un bon paper en aquesta pandèmia?
Ha tingut errors però ha actuat dins de les
seves possibilitats. Pensem que l’OMS respon a 192 estats i no pot imposar-se a cap.
Quan diu una cosa, deixa en mans dels estat la decisió o no d’aplicar-la. A l’inici de la
pandèmia l’OMS podia haver denunciat Xina perquè no els va permetre una investigació, però no ho va fer. L’OMS aquesta vegada ha actuat molt més ràpid que en el cas
de la pandèmia d’ebola –allò sí que va ser un
fracàs– però s’ha trobat limitada pels estats, que manen.
Més enllà de la vacuna de la covid-19, en el
segle XXI, les vacunes encara són el privilegi d’uns pocs?
Gràcies a la feina de l’Aliança Global per la
Vacunació, les vacunes ara estan cobrint totes les malalties que estan matant els menors de cinc anys. Penseu que la covid-19 ha

provocat més de mig milió de morts al món,
però cada any a nivell mundial moren vuitcents mil infants per pneumònia. Podríem
dir el mateix del xarampió, la malària o la sida. Vacunar un nen africà els primers cinc
anys de vida de les dotze malalties principals costa quaranta dòlars. En relació a
aquest càlcul hauríem de saber quin hauria
de ser el preu de la vacuna de la covid.
Abans augmentaven els moviments antivacunes. Després d’aquesta pandèmia,
creu que aquesta tendència canviarà?
Per una banda crec que s’agreujarà, perquè hi ha persones d’aquests moviments
que argumenten la llibertat individual per
no vacunar-se, cosa estúpida perquè amb
el seu gest posen en risc la resta de la comunitat. La vacuna només és una barrera
per evitar que un virus entri. També creixerà per la desconfiança, perquè la vacuna no tindrà un cent per cent d’efectivitat,
etc. Ara bé, una cosa és segura, les vacunes
són la única via per a la millora de l’esperança de vida.
Fins a quin punt aquesta crisi pot ser
una oportunitat per canviar el sistema?
A Espanya la inversió per habitant en salut és de 2.900 euros/any, a 35 països de
l’Àfrica està per sota dels setanta dòlars/
any. Amb aquesta diferència no hi ha possibilitat de tenir una salut global. Cal començar a pensar que la salut no és només
un tema de solidaritat, sinó de seguretat.
En aquest sentit, penso que aquesta pandèmia ens ha fet perdre la supèrbia. Igual
que després de la Segona Guerra Mundial es van pensar mecanismes per evitar un
conflicte global, ara manquen organitzacions per evitar riscos globals.
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el perfil

Aroa López:
La mirada
des de la
primera línia
Ramon Radó

T

ant de bo jo no fos aquí, pronunciant aquestes paraules.” Estava davant del rei, el president
del govern espanyol, ministres,
presidents autonòmics, dirigents de la Unió Europea i incomptables autoritats, però
Aroa López sabia que la seva
intervenció a l’acte era un “privilegi trist” perquè era indestriable de la mort de —fins llavors— més de 28.000 persones
a tot Espanya.
El 16 de juliol passat, en el funeral d’estat per les víctimes del coronavirus, just
després de treure’s la mascareta per fer
la seva intervenció, aquesta infermera de
l’Hospital Vall d’Hebron va parlar en nom
del col·lectiu sanitari, però també de tots
aquells que van treballar en la primera línia en contra del coronavirus. Metges i infermeres, però també transportistes, botiguers, caixers, farmacèutics o cossos de
seguretat de l’estat, entre molts altres.
En cinc minuts de rellotge i poc més de
sis-centes paraules, va pronunciar un discurs que va escriure pràcticament d’una

“Les seves
paraules són un
testimoni des de
la trinxera dels
mesos més durs
que ha viscut la
sanitat del país”

tirada i que, ràpidament, va començar a
córrer com la reivindicació d’un col·lectiu
que, com va insistir, no formen herois sinó
persones. La seva repercussió va sorprendre-la a ella mateixa.
Aroa López és la infermera supervisora del Servei d’Urgències de l’Hospital Vall
d’Hebron de Barcelona, el que més casos
de covid-19 ha atès a Catalunya durant la
pandèmia. Formada a l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona, treballa a aquest hospital des del 2003 i, des de
l’any 2017, n’és la supervisora d’Urgències.
Les seves paraules al pati d’armes del Palau Reial de Madrid són un testimoni des
de la trinxera dels mesos més durs que ha
viscut la sanitat d’aquest país i, a la vegada, un recordatori sobre l’essència de la
professió. Potser perquè ella coneix bé les
dues cares d’aquest món.
Aroa López sap què és estar ingressada a l’UCI, sap què és que t’intubin i
sap què és tancar els ulls perquè et sedin.
L’any 2016, es va contagiar de grip A, va tenir pneumònia i va derivar en una insuficiència respiratòria. Va passar onze dies en
coma induït a l’UCI del centre on treballa,
cuidada pels seus mateixos companys de
feina, fent el pas d’infermera a pacient.
D’aquella experiència, en conserva el
convenciment que la sanitat pública li va
salvar la vida i la capacitat de desxifrar allò
que reflecteix la cara dels seus companys.
Potser per això, en el discurs, va recordar com, en ple esgotament físic i emocional per la pandèmia, l’única part del cos
que els EPI deixaven a la vista eren els ulls
i com, en els moments més durs de la crisi sanitària, havien après a comunicar-se
amb la mirada.
Unes mirades que condensaven converses senceres amb els pacients. Mirades amb què els demanaven una videotrucada, que els acostessin el telèfon per
acomiadar-se de la família o que els donessin la mà. Una mirada que per les persones
que estaven soles a l’UCI ho era tot. Per als
que lluitaven entre la vida i la mort, els ulls
dels sanitaris ho eren també dels familiars
i dels amics. Eren la cura, l’afecte i el consol. Tot en una mirada.
Quan queden lluny els aplaudiments
de les vuit del vespre i la nova normalitat
cada cop s’assembla més a la vella, Aroa
López és la veu de la consciència que ens
recorda allò que sovint oblidem.
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opinió

Àngel puyol

Professor de Filosofia moral i política de la UAB

M

El risc de viure

edellín és una ciutat particularment perillosa. Punt de cruïlla
de la violència enquistada de la
guerrilla i els paramilitars colombians durant molts anys, i bressol mundial del negoci de la droga als anys noranta amb la figura
de Pablo Escobar com a gran icona del narcotràfic a escala global (fins i tot Hollywood li ha dedicat alguns films
i sèries de televisió), Medellín va arribar a patir més de divuit assassinats diaris per cada cent mil habitants, sense comptar els milers de desapareguts i la xacra invisible
de la violència masclista. Per això, no ens hem d’estranyar
que, quan el 2007 es va construir la Biblioteca d’Espanya
al barri de Santo Domingo, situat en un turó perifèric i un
del indrets més pobres i violents de la ciutat, la imatge
d’un immens edifici cultural d’arquitectura contemporània enmig de les inacabables barraques multicolors despertés la curiositat de tot el món.
Des d’aleshores, centenars de turistes hi accedeixen
cada dia a través d’un telefèric que, en la seva lenta i llarga pujada, va obrint unes vistes immillorables de la misèria i la decadència de la zona mentre s’engrandeix l’edifici imponent i avantguardista de la biblioteca. Ja al cim, la
visita és curta perquè gairebé ningú gosa endinsar-se en
un suburbi sinuós, caòtic i ple de mirades desconfiades i
desafiants, excepte la gent que s’hi ha criat, que hi transita amb la naturalitat de saber-se a casa a cada cantonada, com la meva amiga Lucía, que va poder sortir i estudiar a la universitat, i, de tant en tant, torna a visitar la
família i els amics de la infantesa. Davant de la por gens
dissimulada del turista i l’estrany en baixar del telefèric
i saber-se tan a prop de la marginalitat, ella sempre diu
que la percepció del risc és cultural. La Lucía no té por a
caminar pel barri perquè no se sent intimidada per tot
allò que li és proper i familiar.
A l’altra banda del Pacífic, Nova Zelanda és el segon
país més segur del món segons l’Índex de Pau Global, per
darrera d’Islàndia. I, dins del petit estat oceànic, la ciutat
de Wellington és particularment tranquil·la, amb un índex de criminalitat anual per sota d’una persona morta
violentament per cada cent mil habitants. Fa un temps,
però, van saltar totes les alarmes de percepció del risc
perquè una nena de nou anys va patir un accident mortal en ensopegar la seva bicicleta amb un esvoranc en una

calçada en mal estat. La ciutat es va despertar a l’endemà
amb la convicció que la ciutat havia deixat de ser segura
per a la canalla. Pares, mares, mestres i tot el veïnat es
van mobilitzar amb rapidesa per mostrar les seves queixes davant les autoritats, i no van parar fins que aquestes
van reparar els possibles desperfectes de tots els carrers
de la ciutat i es va restablir així la legítima sensació de viure en un entorn segur.
La Lucía viu ara a la ciutat de Wellington a Nova Zelanda i mai s’ha sentit més segura que al seu barri natal
de Medellín. Tot i això, també va participar de la protesta
ciutadana dels seus veïns per tal de recuperar la tranquil·
litat social momentàniament perduda per la tragèdia de
la nena accidentada. Al cap i a la fi, li podia haver passat a
la seva filla de la mateixa edat.
En efecte, la meva amiga té raó. La percepció de la inseguretat va per barris. Aquesta és una màxima que podem aplicar-nos també en aquest temps de pandèmia, en
el qual la por al contagi i la malaltia, a la pèrdua de la feina, a l’aïllament, a morir sol, a abraçar el avis o les nétes,
a trobar-se amb els amics, a tenir sexe amb desconeguts,
a portar el fill petit al parc, a viure amb por o amb coratge, a no saber quan acabarà tot això, depèn tant i tant del
barri interior on cadascú habita, de la gestió personal de
la incertesa, però també de la percepció socialment compartida del risc de viure.
Àngel Puyol és professor de Filosofia moral i política
de la UAB i consultor d’Humanitats de la UOC

“La percepció del risc
és cultural. La Lucía
no té por a caminar pel
seu barri perquè no se
sent intimidada per tot
allò que li és proper i
familiar”
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dilemes ètics

Revisionisme
o censura?
El moviment Black Lives
Matter ha provocat un
debat sobre la necessitat
de censurar, revisar o
contextualitzar productes
culturals actuals o antics que
avui puguin ofendre certes
minories.

soraya Hernández

E

l dia que la plataforma d’streaming HBO va anunciar que retirava la pel·lícula Allò que el vent
s’endugué els mitjans de comunicació es van fer ressò d’un fet
sense precedents. Les xarxes
socials treien fum vers una acció
que es consideraven censura. I
personatges del món de l’art van
alçar la veu per defensar la tesi:
ningú pot decidir què és o no és
correcte de veure.
Malgrat la pel·lícula nord-americana
està considerada per la crítica com una de
les millors produccions de cinema de la història, HBO creia, en el marc del moviment
Black Lives Matter, que s’havia de retirar
del seu catàleg de manera cautelar argumentant que es tracta d’una història plena d’estereotips i imatges que podien ferir sensibilitats. Setmanes més tard van
decidir tornar-la a pujar però aquesta vegada acompanyada d’una explicació contextual. Encara que moltes persones han
vist aquest gest com a necessari, d’altres
es pregunten: per aquesta regla de tres, no
s’haurien de contextualitzar tantes i tantes
obres d’art de contingut masclista, hipersexualitzat, violent, esclavista o racista fetes en qualsevol moment de la història?

1%

On hi ha
més censura?
Eritrea, amb només un 1 per cent de la
població connectada a Internet, amb 16
periodistes presos i sense ni un sol mitjà
de comunicació independent des del
2001, encapçala la llista de països amb
més censura del món, segons un informe
del Comitè per la Protecció dels
Periodistes. Darrera d’aquest estat africà
hi ha Corea del Nord, Turkmenistan,
l’Aràbia Saudita, la Xina, Vietnam, l’Iran,
Guinea Equatorial, Bielorússia i Cuba.

No fa gaire també hem sabut que els
moviments revisionistes han arribat a demanar la retirada d’estàtues i monuments
dedicats a personatges considerats esclavistes o racistes. Per exemple, a Suècia, s’ha
demanat la retirada de la imatge del científic Carl von Linné, pare de la taxonomia biològica moderna, mètode a partir del qual es
classifiquen les espècies, amb l’argument
que les seves teories van ajudar als europeus a creure que els blancs són una raça
superior, i, per tant va instigar a la deshumanització dels negres.
De fet, no totes les obres retirades han
estat de caràcter històric. La novel·la Persecució, de l’escriptor Toni Sala i premi
Crexells d’enguany, no serà publicada als
Estats Units. L’editorial americana que
n’havia comprat els drets s’ha fet enrere
perquè en aquesta història s’assassina una
persona negra. Sala ha assegurat com el fet
d’amagar la violència cap a col·lectius oprimits o discriminats no fa més que crear un
tabú envers temes que ja normalment no
són còmodes de tractar.
Tenint en compte que cada època té
unes característiques culturals específiques i la producció científica i artística està impregnada dels relats predominants o
hegemònics, cal revisionar els continguts i

adaptar-los a la realitat actual? Què fa que
la cultura postmoderna contemporània sigui considerada vàlida com a marc de referència? És ètic demanar la retirada d’obres
d’art, novel·les o pel·lícules perquè tenen
contingut que a dia d’avui ens sembla reprovable? És ètic censurar obres que no exposen una societat perfecta o poden molestar un col·lectiu concret? Estem limitant
el lliure esperit artístic?
Davant aquests conflictes ètics tenim
l’opció d’entendre que tot allò passat no
sempre ha tingut en compte els drets de
les minories o de col·lectius històricament
oprimits. Això significa que les produccions artístiques poden reflectir la normativa de l’època sense voler dir que avui s’estigui volent perpetuar un missatge negatiu.
Una segona opció és una contextualització
o una explicació, la qual podria facilitar la
comprensió i el revisionisme. I, una tercera
opció passa per la censura, per treure narracions del mercat per evitar ferir sensibilitats encara que això pugui suposar una
perduda de la llibertat d’expressió.
La pregunta, en els dos darrers casos,
és: i només s’ha d’actuar davant el racisme
perquè ara és visible? Què passa amb el sexisme o el masclisme, no haurien de tenir la
mateixa consideració? On són els límits?
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marta camp

Graduada en Psicologia, menció en Clínica i Salut, i postgrau en Psicopatologia Clínica

I les cèl·lules, què n’opinen?

V

aig començar a estudiar kinesiologia fa poc més de quatre anys.
Va ser arran del meu interès d’endinsar-me en un camp de coneixement amb una aproximació a la
persona més natural i menys intel·
lectual o acadèmic. Quan vaig finalitzar el meu grau en Psicologia tenia més preguntes que
abans de començar-lo. Preguntes que es multiplicaven:
Què és la persona? Com definim el comportament? Què
suposa un procés de canvi? Què és el dolor? El dolor mental i físic són diferents o la mateixa cosa? I si no hi ha percepció de dolor, segueix existint?
A poc a poc, em vaig anar interessant per la persona
com un tot, un ésser complet, també enmig de tot –però
d’això en parlarem un altre dia–. Sempre des de la psique,
integrant el cos en el procés terapèutic: per què només
conversar o només meditar, quan el cos té tantes coses a
dir? Per què no fer-lo parlar? La psicosomàtica, les malalties o alteracions nervioses i somàtiques sense diagnòstic mèdic, tenen per mi un interès rellevant. També les
que són “només” nervis o estrès.
Un pacient amb migranyes va al neuròleg, li fan les
proves pertinents i li diuen que “no té res”. Tampoc el deriven a cap altre especialista, però aquest senyor pateix
en silenci un dolor recurrent que no es veu, però sí que
sent i li genera una mala qualitat de vida. Una noia, després d’haver-se sotmès a una operació quirúrgica per extirpar-li un quist ovàric, diu que sent la cicatriu a l’àrea
púbica com si li estiressin la pell i després de visitar-la, el
metge li diu que la cicatriu està perfectament cosida i cicatritzada. Tanmateix, la noia se sent incòmode i percep
la zona amb una sensació desagradable. “Cap a casa, que
tu no tens res!”. Quanta frustració!
Si tot està bé, per què no em sento bé? Aha! De la mateixa manera que podem tenir aquest pensament a la
nostra vida quotidiana —“tinc parella, fills, una feina fixa,
salut, amics... però estic trista!”— també ens passa el mateix quan és el cos qui ha après a expressar qualsevol malestar: les proves surten bé, però jo no percebo el cos bé.
Per començar, hauríem de deixar de parlar del cos
en tercera persona, com si no fos nostre. Nosaltres som
el cos, nosaltres som biologia, cada una de les nostres
cèl·lules som nosaltres. Encara no sé si tens el poder de
transformar-les, però el que sí tinc clar és que sense cada

una de les teves cèl·lules tu no series tu i que tenen molt a
dir. Potser no parlen a través de la boca, però sí pel color
de la pell, l’olor corporal, a través de la postura, les punxades a l’estómac, els mals de cap, el cansament, la falta o
excés de gana, i altres símptomes.
A vegades la causa del nostre malestar físic —sense
resposta mèdica— no es troba a la psique, però a vegades
sí. Cal molt estudi i honestedat per saber-ho veure. Per
exemple: una persona amb dolor lumbar pot tenir perfectament suturada la columna vertebral i pot trobar la
solució amb unes plantilles i no amb una sessió de kinesiologia, simplement.
Ara bé, reprenent el cas del meu client amb migranyes recurrents, va millorar notablement quan li vaig demanar que fes sessions de fisioteràpia. D’una banda, hi
havia emocions no expressades, molta rigidesa —aspecte
psicològic de la meva competència— i, de l’altra, una gran
falta d’afecte que va veure’s compensada en ser tocat.
El tacte cura, el tacte té valor i estar en contacte amb
els altres és una de les premisses que qualsevol amant de
l’assistència humana hauria de tenir present.

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

El plaer
de caminar
Després de mesos sense moure’ns hem descobert les virtuts de
caminar. Un exercici menystingut per la seva quotidianitat però que
ens permet reflexionar, meravellar-nos i, fins i tot, perdre’ns.

Judith Vives

D

en col·laboració
amb Finques Pous

esprés del confinament, els
carrers es van omplir de gent
caminant sense rumb. Amb
les botigues, teatres, escoles,
gimnasos i restaurants tancats, passejar es va convertir
en la principal distracció. I, en
aquest context, s’ha revaloritzat el fet de caminar.
L’acció de caminar ens va definir com a humans a partir del
neolític, i des d’aquella època
remota, homes i dones hem definit i fixat
els vincles amb el territori. Els filòsofs antics van considerar el caminar com la l’atmosfera propicia a la reflexió, i són molts
els autors que han escrit sobre les virtuts
de passejar.
Els humans hem estat nòmades durant molt de temps i avui encara algunes
cultures ho són. Algunes religions també
incorporen, en els seus rituals, les marxes
i peregrinacions a peu: les rutes a La Meca
o el Camí de Santiago en són alguns exemples. També hi ha hagut marxes pacífiques
a peu que han servit per reclamar drets i
denunciar injustícies, com les que va liderar Martin Luther King.
A la França del segle XIX, la figura del
flâneur va definir un nou perfil urbà, el del
passejant sense rumb que es deixa meravellar per les troballes que veu en el seu camí, en una època on apareixien els primers
magatzems i bulevards.
El caminar també ha tingut un vessant
creatiu. A la dècada dels seixanta del segle
passat va sorgir un moviment anomenat

els beneficis
de caminar

walking art que integrava l’acció de caminar com a part del procés artístic, el qual
incloïa la intervenció en el paisatge. Avui
en dia, dins aquest moviment destaca Clara Garí, qui organitza l’anomenat Grand
Tour, una iniciativa artística que convida a
recórrer el país a peu, reivindicant la connexió que s’estableix entre el cos en moviment i el territori.
Tornant al confinament, els mesos a
casa han revaloritzat l’acció de caminar.
A Barcelona, on només un 32 per cent dels
desplaçaments es fan a peu, en les darreres
setmanes hem vist modificar-se l’aspecte
d’alguns carrers. S’han ampliat voreres i
s’han creat nous espais transitables per als
vianants. L’Ajuntament vol aconseguir que
aquest percentatge arribi al cinquanta per
cent.
La frase feta “és més vell que l’anar a
peu” ens recorda una activitat que ens ha
acompanyat des dels nostres orígens, i a
la qual ara tornem, en un moment de gran
canvi, per poder seguir fent via.

En els darrers mesos s’han
publicat alguns llibres que
reflexionen, des de diversos
punts de vista, sobre el fet de
caminar. Així, per exemple, el
neurocientífic Shane O’Mara ens
parla, a Elogio del caminar, dels
beneficis que té per la ment i el
cos caminar i fer passejos a diari.
A més, fa una defensa en contra
del sedentarisme que afecta la
societat occidental. A Una guia
sobre el arte de perderse,
Rebecca Solnit reflexiona sobre
l’acció de deambular, perdre’s i
endinsar-se caminant en allò que
ens és desconegut.
Anteriorment, autors com
Virginia Woolf o Robert Walser
també havien cantat les virtuts
del caminar.
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xavier serra

Professor de Filosofia i director de l’Institut “Salvador Espriu” (Salt)

S

Sé. Puc. Vull?

eguim tenint por. En el moment d’escriure aquest article ja no estem del tot confinats, però sí que seguim aïllats: separats
físicament els uns dels altres per mascaretes i per la por a la proximitat corporal, i
també separats mentalment per la “incertesa”. Sovint el cap s’omple de preguntes
com: “I vostè, no durà pas algun d’aquest virus tan malcarats que ens tenallen?”.
Ara bé, tenim la convicció que —tot respectant les
mesures que les autoritats competents dictin— això no
pot pas durar sempre. Els humans —tots, i no pas només
els infants i els adolescents— necessitem abraçar-nos,
fer-nos manyagues, olorar-nos de prop i dir-nos coses a
cau d’orella, exercir la intimitat en la família i amb qui vulguem, i -en una paraula- estimar de manera manifesta,
amb expressió humana.
No pretenc tornar a comentar els típics tòpics
d’aquests darrers mesos. Només volia arribar a aquest
punt: “estimar”. Estimar és una manera de “voler” i, tant
la literatura com les xarxes, van plenes de consideracions comparatives. La més clàssica conclou que “es volen”
les coses, les desitgem, ens adonem de l’afany que siguin
nostres, de fer-nos-en propietaris, d’arribar-hi; i, en canvi, “s’estimen” les persones, se’n vol el seu bé, i no pas la
seva possessió per la nostra part. Els qui estimem de debò no els volem pas com a “bé dominat”.
Així i tot —i entesos com a moviment de la voluntat—,
sovint es confonen voler i estimar o, fins i tot, es combinen: del desig es pot arribar a l’amor, i de l’amor a la possessió interior respectuosa. No m’allargo en aquest punt,
d’abast filosòfic perquè és de fàcil consens excepte en el
cas de perversos o immadurs.
M’interessa l’esglaonament que he posat al títol.
Tampoc és superoriginal —de fet, prové d’un lema comercial observat en una passejada matinal pels carrers
de la meva ciutat—; no és original, però serveix. Si vostè,
com jo, vol fer un món millor — ja sigui a escala de barri, de
ciutat o de país, o potser fins i tot a escala mundial— haurà de començar per algun punt. No n’hi ha prou amb “voler-ho” fer. Convé analitzar si sabem què caldria.
Fa unes setmanes que visc concentrat en temàtiques
educatives: permetin-me breus exemples vinculats amb
la feina professional. Cada centre educatiu té una “visió”,
la concreció de què espera aconseguir en un mig termini

(potser no “demà”, però tampoc “al segle XXII”). Es necessita un objectiu. Una de les pitjors crítiques a un jove,
que el pot dur a la inacció i al fracàs vital és aquell: “... si és
que no saps què vols!”.
El segon esglaó és adonar-nos que sí que podem: un
col·lega, a qui admiro, em va confessar fa uns mesos per
què s’havia embrancat a ser director d’Institut (avui una
de les feines més “perilloses” del mercat laboral). Ell tenia un projecte educatiu però, sent només docent, no hi
havia manera de dur-lo a la pràctica; ara li sembla que podrà (no només ell, sinó amb tot el seu equip). Força milions d’éssers humans tenen bones idees, saben què cal
per dur-les a terme, però —senzillament— “no poden!”.
Hi ha estructures perverses, ben consolidades, que els
ho impedeixen. No calen els detalls.
I, finalment, el tercer esglaó: De debò “vols” complicar-te la vida lluitant per dur a la pràctica el que cal per
a realitzar la “visió”? Si la resposta als tres verbs, “saber,
poder i voler” és afirmativa, potser fins i tot en poden
sortir coses bones.
Això s’aplica a l’educació i a tot, en la vida: segur que
ja ho han copsat.
Xavier Serra és Professor de Filosofia i Director de
l’Institut “Salvador Espriu” (Salt, Gironès)

“Els humans —tots, i no
pas només els infants
i els adolescents—
necessitem
abraçar-nos, fer-nos
manyagues, olorarnos... estimar de
manera manifesta”
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LA CONVERSA
els lideratges arran de la covid-19

— La gestió de la
pandèmia que s’ha
fet als països de
caire populista ha
estat un fracàs.
— Els líders
que han actuat
amb sinceritat i
determinació han
sortit reforçats.

àngel
castiñeira
Professor del departament
de Societat, Política i
Sostenibilitat d’ESADE i
director de la Càtedra de
Lideratges del mateix
centre. Des d’aquesta
càtedra va crear l’Observatori dels Valors i recentment
l’Observatori dels Objectius
de Desenvolupament
Sostenible. Les seves àrees
de recerca són el lideratge,
l’ètica aplicada, el pensament geopolític i les
polítiques de sostenibilitat
aplicades a organitzacions.

Pep
Garcia
Llicenciat en Ciències
Econòmiques i Empresarials
per la UB, MBA per l’IESE i
Màster en Comunicació
Digital i Innovació
Tecnològica per l’Abat
Oliba-CEU. Empresari,
fundador i CEO de Maxchief
Europe. President del Consell
Acadèmic del Club Marketing
Barcelona, i Vice-President de
la Fundació per a la
Creativació Apassionat de
l’emprenedoria, la internacionalització i el lideratge.
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Lideratges populistes
que queden en entredit,
lideratges més clàssics
que tornen a imposar-se,
lideratges científics que
prenen un poder fins ara
desconegut… la crisi del
coronavirus també es pot
analitzar des d’aquest prisma.

moderat per

joan salicrú

Quins efectes creuen que ha tingut la
pandèmia de coronavirus en els lideratges
públics d’arreu del món? La pandèmia ha
amplificat els vicis dels lideratges actuals?
àngel castiñeira —El que diré pot semblar
molt negatiu però no ho és: no estem al començament del final sinó al final del començament de la pandèmia i, per tant, tot el que
es digui sobre els lideratges en aquest moment ha de ser agafat provisionalment. Dit
això, podríem fer algunes diferències molt
senzilles i clares. La primera: aquells països asiàtics —alguns d’ells democràtics, altres autocràtics— que havien patit anteriorment altres epidèmies com el SARS o la
grip aviar estaven mentalitzats, preparats
i ensinistrats per donar una millor resposta a l’emergència sanitària. Això s’ha pogut veure a la Xina —malgrat els errors de
lideratge que si voleu després podem comentar— fins a països com Singapur, Taiwan, Corea de Sud... L’exercici del lideratge des del punt de vista de l’efectivitat i de
la barreja d’un sistema de confinament força autoritari i un seguiment científic o tecnològic molt efectiu ha funcionat. Per altra
banda, la gestió que s’ha fet en els països de
caire populista —seria el cas de Boris Johnson, del president Trump o de Bolsonaro—
ha estat un fracàs espectacular. Aquella visió que els problemes complexos es resolen

amb receptes simples i al marge de l’ajuda
científica i dels experts sanitaris s’ha demostrat totalment fracassada. Entremig
ens trobem les llums i les ombres dels lideratges exercits en diversos grups: Alemanya o Canadà surten reforçats en l’exercici del seu lideratge, mentre que en d’altres
casos com podria ser el francès o l’espanyol
surten afeblits. I, dins d’aquesta comparativa surten bastant ben parades les dones
líders, especialment les dels països democràtics en comparació amb els homes.
pep garcia —Coincideixo amb l’Àngel. Per
la meva feina en el camp empresarial, tinc
molta relació amb Orient i he viscut la pandèmia i la forma com s’ha gestionat a la Xina, on tenim fàbriques, o a Taiwan, on hi ha
els nostres socis. Sí que és veritat que ells
tenien una certa experiència en això de les
pandèmies però també és veritat que són
unes societats més disciplinades i més organitzades. De totes maneres, com deia ell,
hi ha lideratges que han sortit reforçats i altres afeblits. Aquí tots ens hem enfrontat
a una situació de màxima incertesa. El que
està passant ha generat una situació nova
per a tothom i aquí s’han demostrat els lideratges bons i els que no ho són tant. Els
líders que han actuat amb sinceritat, determinació i honestedat, que s’han deixat
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aconsellar pels científics i han parlat amb
franquesa a la població, han sortit reforçats. En canvi, els líders populistes, que han
negat el problema i han intentat manipular
la informació, han sortit deteriorats.
En general, els han sorprès les actituds dels
principals líders mundials o els ha semblat
tot bastant previsible?
À.C. —En el model més populista s’ha reproduït l’estereotip. És a dir, hagués estat una sorpresa grata que gent com Boris
Johnson o el president Trump haguessin
dit: “No en tenim ni idea, ens hem de posar
en mans dels experts i seguirem els seus
consells”. Però, en aquests moments, en
aquests països la política no ve determinada per les persones sinó pels personatges.
És a dir que reprodueixen en les actituds fil
per randa la idea del personatge populista.
Ara bé, respecte la resta de líders —la majoria d’ells democràtics— hem de vinculat
actituds i conductes. Per exemple, tinc davant meu un editorial del diari Le Monde
del 20 d’abril titulat Extreure les lliçons de
l’exemple alemany el qual diu: “és de lloar el
pactisme i el consens de l’Alemanya federal
que ha comptat amb els länder en comptes
de l’autoritarisme de ‘l’ordena i mana’ de
la França centralista”. I això ho diu un diari francès! Què vull dir amb això? Que teòricament el model de gestió de la cancellera
Merkel era molt més complex perquè havia
de treballar amb els estats que formen Alemanya, la qual cosa exigia una tasca cooperativa, col·laborativa, i tanmateix ha tingut
més èxit que el model centralista, de coordinar des de dalt, que han usat països com
França i Espanya. Per tant, aquí també es
veuen actituds que responen a cultures polítiques i de lideratge. Unes més federals, en
un sentit ampli, i d’altres més centralistes.

P.G. —És un avantatge poder comentar la
jugada “després del partit”. Però vaja, si
haguéssim fet una travessa no ens hauríem equivocat gaire. A mi no m’han sorprès
les actituds que he vist. Segurament a priori tots haguéssim dit que els països nòrdics gestionarien bé o que els presidents
Trump, Bolsonaro i Johnson s’equivocarien. També destacaria la capacitat de lideratge d’Angela Merkel, que és una de les
poques líders que ens queden en aquests
moments. És una sort la coincidència que
Alemanya hagi assumit la presidència de

— Els lideratges
positius són els
que transmeten
confiança. I si no
en generen, són
dèbils perquè han
d’apel·lar al poder,
a la manipulació i a
l’autoritarisme.
la Unió Europea aquest segon semestre de
2020. Merkel ha tingut una visió molt resolutiva per gestionar la pandèmia a Alemanya i ha demostrat que sempre es resolen
millor els problemes quan s’hi està a prop i
això s’ha vist molt clar en el cas del sistema
federal alemany, que respecta la singularitat i la capacitat de decisió dels estats... Ho
ha fet molt bé. Però a banda crec que Merkel té una visió i un sentit de lideratge d’Europa que també és molt remarcable. És a
dir, l’elogi és doble: cap amunt i cap avall.
Per les seves intervencions es podria deduir
que, davant d’una situació d’emergència, la
ciutadania ha donat un vot de confiança als
lideratges clàssics, sobretot aquells que
són més cooperatius que competitius?
À.C. —Coincideixo amb què estem fent

l’anàlisi al final del partit. No tinc clar ni que
estiguem ni a la primera part del partit i això és important perquè veurem rebrots
que podrien generar sorpreses en relació
als lideratges. Però vaja, torno a la idea inicial: agafeu la presidenta de Taiwan, la primera ministra de Nova Zelanda, la cancellera Merkel, la primera ministra danesa,
finlandesa, noruega, islandesa... la directora del Centre de Control de Malalties de
Corea del Sud... totes elles han reeixit en la
gestió de l’emergència sanitària. Totes són
dones, sí, però volia destacar el perfil de
Merkel. Ella és una física reputada, i això vol
dir que a l’hora d’afrontar el problema ha
incorporat una anàlisi superfina, la qual cosa ha donat un grau de confiança de primera magnitud a totes les persones que participen en la gestió de la pandèmia. En segon
lloc, són gent que han sabut fer equip: segurament saber liderar equips en una situació de crisi no és fàcil. Diguem que en els
galliners, especialment quan hi ha “galls”,
és molt difícil superar els egos. I en aquest
cas s’han superat.
I, en tercer lloc, una cosa és comunicar durant una emergència de manera inaguantable, durant hores i hores, i una altra
cosa és connectar amb la gent. I la connexió
no t’obliga a estar 45 o 60 minuts fent una
roda de premsa interminable, no. Connectar vol dir entrar en la dimensió més personal i emocional de la gent per activar elements molt profunds. Sobre les incerteses,
les pors, el què vindrà... i en mans de qui estem. Aquesta connexió profunda l’han
aconseguit totes aquestes dones —també
Justin Trudeau al Canadà— però altres no.
Per exemple, Putin tampoc ho ha fet. El president xinès Xi Xinping tampoc. Ell va mentir, va intentar ocultar la pandèmia i no va
saber reaccionar fins molt més tard.
Em sembla que aquí hi ha elements i dimensions dignes de ser esmentats pel que
fa a la manera d’exercir el lideratge que situa —i només en l’àmbit simbòlic— Alemanya i a la seva cancellera en una situació
molt important. La crisi reforçarà el lideratge alemany, perquè tots els països forts de
la UE —inclosa França— que no han sabut
fer una bona gestió de la crisi en sortiran
perjudicats. Hi haurà canvis substancials a
Europa. Una mala gestió... això acaba generant guanyadors i perdedors i canvia el rànquing d’autoritats dins la UE. Per cert, tenim la coincidència, que les dues dones que
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ara exerceixen el lideratge a la UE —Merkel
i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen— són alemanyes.
P.G. —Comparteixo la reflexió sobre l’emoció i la raó. Els líders que són sincers i, a la
vegada, competents, són capaços de transmetre seguretat... i això és fonamental, en
aquests moments. Perquè davant aquest
moment d’incertesa extrema, els lideratges positius —sobretot a nivell polític però
també a nivell organitzacional— són aquells
capaços de transmetre confiança. Si no generen confiança, els lideratges són dèbils
perquè han d’apel·lar al poder, a la manipulació i a l’autoritarisme.
Veníem d’un període en què havien emergit
lideratges més informals com el de Greta
Thurnberg. Amb aquesta pandèmia els
lideratges polítics han recuperat poder?
À.C. —Hem d’intentar entendre el signe dels
temps. Veníem d’una emergència —encara vigent—, que és l’emergència climàtica. I
aquesta emergència desatesa parcialment
pels governs va ser liderada per l’àmbit social per part de forces com les que podria
representar la Greta Thunberg. Per part
meva res més a dir a part d’aplaudir aquesta nova generació. Ara, però, l’emergència
sanitària deixa a l’ombra part d’aquest lideratge social i potencia sobretot el lideratge
polític, més que el lideratge científic, que
ha guanyat importància i en tindrà encara més quan es descobreixi la vacuna. Ara
bé, en una situació d’emergència sanitària
i econòmica el que veurem és una acumulació de poders per part dels governs: el paper de l’estat retorna i ho fa amb força. Un
efecte derivat de la pandèmia és la paralització parcial de la globalització i la sospita
que aquelles cadenes de subministrament
de productes bàsics que dominava la Xina
—sobretot productes sanitaris bàsics— difícilment els governs els deixaran en mans
de tercers. I, indirectament això afectarà
els lideratges perquè anem cap a una tendència d’acumulació de poder, inquietant
en països com Hongria o Polònia.

P.G. —És molt normal que en moments com
els que hem viscut, d’una crisi sanitària
sense precedents, els científics hagin agafat molta rellevància. Jo, però, no parlaria
de lideratge científic; simplement diria que
els bons líders, quan no saben prou d’una

matèria, són capaços d’envoltar-se de bons
tècnics i en aquest cas calia confiar en els
científics. Personalment desconfio dels líders polítics que no tenen entre el seu vocabulari les frases: “m’he equivocat”, “no ho
sé” o “necessito ajuda”. Liderar no és saber
de tot, sinó saber envoltar-te de les persones necessàries i actuar cada moment recolzant-te amb les persones que veritablement en saben. No crec que el lideratge
científic que ara es pugui haver manifestat
hagi fet disminuir en cap cas el lideratge
polític, en tot cas l’ha reforçat.
Un altre tema és decidir per quin model apostem. En aquest sentit, Europa ha
de jugar un paper de contrapès important.
Aquesta crisi portarà fortes conseqüències a nivell de canvis en l’equilibri geopolític
—ho estem començant a veure en la pèrdua

— Teòricament el
model Merkel era
més complex perquè
havia de treballar
amb els estats que
formen Alemanya
però ha tingut més
èxit que els models
centralistes.

de lideratge global dels Estats Units motivada per la manca de visió del president
Trump i el nou paper que, a la vegada, està agafant la Xina— però continuo pensant
que Europa és qui ha de trencar aquesta
dualitat. Europa ha de garantir la supervivència i l’extensió d’un model que continuï
generant progrés econòmic i social i, a la vegada, que respecti les llibertats individuals
i col·lectives. Tan de bo siguem capaços de
seguir liderant en aquest sentit.
El món de l’empresa també viu grans canvis
(producció, formes de treball...). Pep Garcia,
com a protagonista també d’aquest àmbit,
com valora els lideratges en aquest sector?
P.G. —L’impacte econòmic i vital generat
per la crisi sanitària de la covid-19 ha estat,
segurament, la situació més complexa a la
qual ens hem hagut d’enfrontar els professionals que estem ara en actiu. És un tsunami inesperat, d’un impacte sever i d’una
durada incerta. Davant d’aquestes situacions extremes, s’amplifiquen les virtuts
i també les mancances; els bons lideratges s’han reforçat i els dolents han mostrat la seva pitjor cara. El veritable lideratge és aquell que inspira, que no és seguit
per obligació. En aquests moments tan difícils els bons líders empresarials han hagut de ser capaços d’equilibrar raó i emoció. Han hagut de ser sincers, honestos,
autèntics, però, a la vegada, ferms i decidits. Realistes, però capaços de visualitzar
un futur que ofereixi esperança a les persones de l’organització. I no és fàcil actuar així davant d’una situació que posa en
perill la pròpia supervivència de l’organització i davant d’una situació que altera la
manera de treballar de forma obligada per
una llei.
Davant d’una situació en què s’han de
prendre decisions molt importants i amb
molt poc temps i informació (com els ERTO i els ICO). I tot això ha calgut fer-ho
mantenint la mirada elevada cap al mig
termini per visionar oportunitats innovadores que permetin reinventar-nos: una
tasca heroica. Els bons líders pensen en
el bé comú abans que en el seu propi benefici. Això no vol dir que, a vegades, calgui prendre decisions difícils i doloroses.
De fet, he de dir que vist lideratges molt
millors, molt més sincers i autèntics en
l’àmbit empresarial i social que en l’àmbit
polític.
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— Necessitarem
un lideratge
transformador i
això vol dir sortir
d’aquesta situació
sense repetir els
mateixos esquemes
empresarials i
econòmics dels
quals procedíem.
À.c. —El 2019 es va accentuar una tendència mundial per part del sector empresarial a defensar una contribució a la sostenibilitat, al “capitalisme dels stakeholders” i
a l’acompliment dels objectius de l’Agenda
2030. La recent crisi de la covid-19 i el seu
important impacte econòmic posa en risc
de continuïtat aquests propòsits i podria
representar el retorn al “business as usual”. No obstant això, alguns estudis i iniciatives recents demostren que aquesta crisi
permet també a les empreses i els governs
dissenyar i impulsar un model de reactivació econòmica que faci compatibles les prioritats econòmiques i les prioritats mediambientals. De manera que les polítiques
verdes, ben dissenyades i ben dirigides,

poden reactivar l’economia, generar nous
llocs de treball, disminuir la desigualtat i
al seu torn complir els objectius ambientals. Els plans de recuperació econòmica
que es desenvolupin a partir d’ara podrien
comptar amb el lideratge de les empreses i
oferir l’oportunitat de construir una nova
economia sostenible i competitiva.
Quins valors hem d’exigir als nostres líders
i quines actituds negatives convindria
eradicar?
P.G. —Valors clau del lideratge són la responsabilitat, l’empatia, l’honestedat, la
humilitat, la confiança, la gratitud... valors universals que han d’inspirar qualsevol lideratge. En moments de màxima incertesa, també seran molt importants els
valors que tenen a veure amb la resiliència
i l’adaptabilitat, perquè aquesta situació
genera molta incertesa. Com deia abans,
els bons lideratges han d’inspirar a través
del propòsit compartit i dels valors, i han
de generar confiança. A la vegada, cal eradicar tot el que no funciona: el tacticisme,
l’egoisme, la mentida, la manipulació, la
desconfiança... tots els contra-valors que
afebleixen els lideratges i la societat.

À.C. —Per una banda, necessitarem un lideratge transformador: no sortirem
d’aquesta situació repetint els mateixos
esquemes empresarials i econòmics dels
quals procedíem. I una transformació profunda vol dir anar cap a un model molt més

— En aquests
moments els bons
líders empresarials
han hagut de ser
capaços d’equilibrar
raó i emoció. Han
hagut de ser sincers,
honestos, autèntics,
però, a la vegada,
ferms i decidits.
distribuït pel que fa a la generació de riquesa, d’economia verda, de circularitat...
en aquest sentit Europa pot ser un bon referent a tot el món. I, per altra banda, un
lideratge distributiu, un lideratge cooperatiu. El demana el món és molta més cooperació, més multilateralisme. El que no
podem fer és respondre amb la teoria del
“campi qui pugui”. Tenim greus problemes globals –el sanitari, l’econòmic i l’ecològic– i no trobarem una sortida basada
en franctiradors. I, per tant, el lideratge
no pot ser només cosa d’un sinó que han
de ser lideratges compartits. I en això, tot
i que sempre critiquem la UE veiem que 27
països es poden posar d’acord i contribuir
a la governança global.
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capitalisme conscient

“Hem passat de competir
a compartir per millorar”
Juan Carlos Angeles, el director general d’Hipertin, un dels
principals fabricants espanyols de productes de cosmètica capilars,
analitza com una empresa pot ser ètica en aquest sector.

Redacció

amb el patrocini de la
Fundació Capitalisme Conscient

P

er què les empreses avui han de
ser “conscients”?
És una evolució natural de les empreses coherent amb l’elevació del
nivell de consciència de l’ésser humà. En aquest sentit Hipertin és
un bon exemple. Quan l’empresa
es va fundar el 1944 el seu objectiu
era monetari: es volia cobrir una necessitat i produir en cadena. En aquest procés
les persones no eren el centre d’atenció. En
una segona etapa es va millorar la qualitat i
els costos a través de la mecanització. I, per
tant, es van especialitzar els treballadors.
El propòsit, però, seguia sent econòmic.
Després el projecte es va orientar a millorar
la vida dels consumidors. Es va invertir en
R+D i es va apostar pel disseny i la tecnologia. En aquest moment es treballa en equip.
I ara quin és el plantejament?
Actualment la proposta és crear valor a tot
l’entorn de l’empresa. Es posa el focus en la
responsabilitat social i en el desenvolupament sostenible. En l’actualitat el projecte és un espai d’autoconeixement amb un
propòsit més elevat que l’econòmic i uns
valors sòlids. I la persona en tota la seva extensió (treballadors, clients, entorn ...) passa a ser la prioritat. Evolucionem de competir per millorar a compartir per millorar.
Hipertin exporta a 45 països. La internacionalització es contradiu amb l’ètica?
Vam crear el nostre codi ètic precisament
quan vam començar el projecte d’expansió.
L’objectiu era congregar tots els nostres
valors en un únic document que plasmés

amb claredat la nostra forma d’actuar arreu de món. El nostre compromís implica a
propietaris i accionistes. També a administradors, directius, treballadors directes o
indirectes, clients i proveïdors. A més, marca responsabilitats clares cap a la competència, a la societat o el medi ambient.
Com es poden fer tints i ser una empresa
respectuosa amb el mediambient?
En primer lloc assumint que fabricar tints
i altres cosmètics implica molts processos
que demanen que estiguem atents a l’impacte que generem en el nostre entorn.
El compromís mediambiental de la nostra empresa es materialitza des del 2004
a partir d’un sistema de gestió de la qualitat i de la gestió ambiental. També hem posat en marxa un equip de treball orientat a
fer que tots els treballadors participin de la
política ambiental de l’empresa. Un objectiu important d’aquest últim any ha estat la
reducció dels residus dels llots resultants
de la neteja dels equips de producció en un
percentatge significatiu. També analitzem
de manera habitual l’eficiència energètica.

flexibles, teletreball, política flexible de vacances... Treballem molt la comunicació interna (grups de treball específics) i el treball en equip. Aportem propostes per a la
gestió de les reunions. Planifiquem activitats durant la jornada laboral i externes per
connectar les persones, algunes relacionades amb la gestió emocional. Fins i tot tenim una petita rutina d’estiraments per al
personal de la cadena de producció.

Com aconsegueix construir un entorn
de benestar entre els seus treballadors?
Intentem, entre totes les persones que participen en el projecte, actualitzar de forma
regular una visió compartida del projecte alineant valors i metes. Procurem conèixer i potenciar les fortaleses de cadascú. Posem molta energia al programa de formació
anual de personal. Al treballador li oferim
la màxima autonomia per al desenvolupament de la seva responsabilitat amb horaris

Vostè practica la meditació. Com l’ajuda?
És molt útil per l’autoconeixement i la relaxació, però també m’ajuda a millorar l’atenció, la capacitat d’escolta o la gestió de les
emocions. Personalment col·laboro amb
l’associació Sangha Activa, un projecte
d’inspiració budista amb la missió de servir
a l’evolució de les persones a través de diversos pilars, el primer dels quals és la meditació. Ara estem preparant un programa
formatiu per a les empreses.
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La covid-19
posa en risc la
democràcia?
La pandèmia torna a
ser una nova sotragada
pel sistema. Ens estem
tornant immunes a
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“En la incertesa
es prefereix la
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La covid-19 posa en risc la democràcia?

kevin casas-zamora

“En la incertesa
es prefereix la
dictadura al caos”
L’exvicepresident de Costa Rica i secretari general del Instituto
Internacional para la Democracia y Ayuda Electoral (IDEA)
adverteix que estem en un moment crític per a la democràcia.

maria coll
La covid-19 posa en risc la democràcia?
La pandèmia planteja tres riscs intensos
per a la democràcia que abans ja navegava
en aigües complicades. Un primer grup de
perills està lligat a l’expansió indeguda dels
poders d’emergència que molts sistemes
democràtics estan fent servir per alleugerir una situació excepcional com aquesta.
Els sistemes d’emergència, en una situació
com l’actual, s’han d’activar de forma temporal, han de ser proporcionals al context
i han d’estar subjectes a controls per part
del Parlament i dels poders judicials. Actualment, però, veiem com en alguns països els poders d’emergència s’usen més enllà de quotes raonables. Personalment, em
preocupa la utilització de potestats d’emergència per atacar la premsa independent,
quan ara més que mai és imprescindible
que la informació circuli de forma lliure, ja
que només així la ciutadania pot prendre
decisions respecte el seu comportament i
el seu benestar sustentada en evidències.
Aquest seria un primer risc: un ús indegut dels poders d’emergència. I el segon?
Un segon grup de perills estan lligats a l’alteració dels calendaris electorals. Quasi

setanta països, per raons que en podríem
dir raonables, han posposat comicis que estaven programats per diversos moments
d’aquest any, però aquesta no és una resolució sostenible en el temps. Es poden
posposar eleccions però sempre amb l’expectativa que en algun moment o altre se
celebraran. Quan l’aplaçament es perllonga massa existeix el risc que esdevingui una
crisi institucional. Per tant, aquesta és una
decisió que s’ha de prendre amb molta cura. Per altra banda, també és cert que els
estats que han decidit celebrar eleccions
en plena pandèmia han tingut experiències
problemàtiques. Per exemple, a França, on
a finals de juny es va celebrar la segona volta de les eleccions municipals, els nivells de
participació es van desplomar. En conclusió, qualsevol decisió que es prengui genera
problemes, però l’alteració dels calendaris
electorals s’ha de fer amb molta cura, especialment si tenim en compte que a molts països les eleccions, a part de ser l’instrument
més bàsic d’exercici dels drets polítics per
part de la ciutadania, són també l’eina més
primària per solucionar conflictes polítics i
socials en moments d’alta pressió com ho
és l’actual. Són una vàlvula de seguretat.

I el tercer grup de riscs?
El tercer tipus de perills estan lligats a la
possibilitat d’inestabilitat política i a què
apareguin problemes d’ordre públic com
a conseqüència de la greu crisi econòmica a la qual estem immersos. Aquest grups
de riscs encara no s’ha manifestat, però
amb tota seguretat es produiran els propers mesos i anys i per això ens preocupa
molt. Aquest grup és segurament el més
problemàtic.
Tots els països en més o menys mesura
pateixen aquests tres tipus de riscs? Estem parlant d’un problema global?
La crisi de la democràcia es manifesta de diferent manera a cada país. Ara bé, sí que és
cert que aquests riscs es manifesten amb
més potència en aquells països on abans
de la pandèmia ja tenien condicions preexistents de debilitat democràtica, és a dir,
que patien un deteriorament de la seva qualitat democràtica. Aquests estats són molt
més vulnerables a les pressions que està generant la pandèmia. El cas d’Hongria és un
exemple obvi. Aquest és un país que en la
darrera dècada ja ha patit un procés de degradació evident del sistema democràtic,
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per tant, no és sorprenent que davant l’arriba de la pandèmia el govern aprovi poders d’emergència sense data de caducitat. En aquest país la pandèmia permet un
increment de l’autoritarisme. Ara bé, fins i
tot en aquells països on els poders d’emergència s’han usat de forma adequada hi ha
un risc preocupant: ens estem acostumant
a què els poders d’emergència siguin la nova normalitat en els sistemes democràtics i
no perquè un líder autoritari els imposa sinó perquè la ciutadania atemorida ho consent. Dit d’una altra manera, ens estem tornant immunes a un paper de l’Estat molt
més invasiu respecte la nostra privacitat i
en l’exercici de la nostra llibertat. I, aquest
sí que és un risc molt general.
Vostè parla “d’immunitat” de la ciutadania. Quines raons hi ha per explicar la
poca resposta de la ciutadania respecte
aquestes actituds governamentals?
Aquesta és una discussió complexa. Ara
sortir al carrer no és impossible –com hem
vist amb les manifestacions antiracistes
vinculades al moviment Black Lives Matter–, però les limitacions sanitàries han
fet aparèixer noves formes més sofisticades d’activisme i d’organitzacions cíviques
a través de les plataformes socials. I això
–com moltes coses noves que ens ha portat
aquesta pandèmia– arriba per quedar-se.
En aquest aspecte, no sóc pessimista. Crec
que hi ha possibilitats de reacció social. Ara
bé, la condició sine qua non de l’activisme és
que la gent senti que té alguna raó per manifestar-se i aquest pot arribar a ser el problema. La ciutadania podria acceptar com
una qüestió quotidiana la invasió de l’Estat. De fet, aquesta tendència s’ha demostrat històricament: quan el termòmetre de
la incertesa social puja, brolla un impuls humà natural de buscar l’abraçada d’una figura autoritària sota la qual protegir-se. Dit
d’una altra manera, la gent prefereix la dictadura al caos. Però en quins nivells d’incertesa els ciutadans comencen a trobar atractives les solucions autoritàries? No se sap.
La història, però, també ha demostrat
que quan en moments d’incertesa s’ha
optat per la via autoritària el futur encara ha estat més caòtic.
Cert. Avui la magnitud de la crisi és tan gran
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que moltes societats es veuran obligades a
renegociar el seu contracte social, la distribució de càrregues entre grups socials i la
relació entre Estat, societat i mercat. Només els països que siguin capaços de fer això podran sortir d’aquesta crisi amb institucions polítiques més democràtiques,
amb estructures econòmiques més justes i societats més inclusives. Això, més o
menys, és el que va passar a Europa després de la Segona Guerra Mundial. En canvi, l’opció contrària és terrible. Si ens quedem tancats en un cicle d’autoritarisme,
violència i inestabilitat política, repetirem
la història que va passar en alguns països
just després de la Gran Depressió. Ambdós
resultats tenen precedents històrics, per
això és important que en aquest moment
els països apostin per processos de diàleg
social i polític.
Al segle XX estava més clar quins països
eren democràcies i quins països eren
dictadures. Ara no tots els països d’aparença democràtica ho són realment. Això dificulta l’anàlisi?
Sí. Els darrers anys ha aparegut amb força
una nova categoria: els règims híbrids. Fa
quaranta anys eren casos residuals, ara ja
en són una vintena. Són règims que conserven alguna parafernàlia democràtica, però
que no respecten els cànons democràtics
més elementals.
I manca crítica per part de les organitzacions supranacionals, com per exemple
la Unió Europea, vers aquests països?
Una part de la meva carrera la vaig fer a
l’Organització d’Estats Americans (OEA).
Aquest ens custodia l’aplicació de la Carta Democràtica Interamericana aprovada
el 2011, un instrument pioner adoptat per
tots els estats del continent. Quin problema hi ha? L’aplicació de les clàusules de la
Carta és molt complicada d’emprar des
del punt de vista polític, però sobretot,
perquè aquestes van ser concebudes davant amenaçades cada vegada menys habituals: frau electoral obert i ostensible
i cop d’estat tradicional. En aquests moments, en el cas d’Amèrica Llatina, aquestes amenaçades pràcticament no existeixen. De fet, són els propis governs populars
i electes els que perverteixen el sentit de la

democràcia. Però els instruments internacionals no contemplen aquests casos. Per
tant, el repte és gran. Com adaptar les clàusules de les nostres organitzacions internacionals per protegir la democràcia a una
nova realitat en la qual són precisament els
propis poders executius —membres integrants d’aquests organitzacions— la principal amenaça per la democràcia?
A Espanya els mitjans han comparat la
Xina i els països democràtics en termes
d’eficàcia. Acceptar que un país, per ser
democràtic, és menys eficaç, és un error?
Hi ha molta gent i molts països, especialment la Xina, interessats en què la pandèmia, a nivell mundial, sigui presentada com
una espècie de competència entre règims
democràtics i règims autoritaris. Veure el
món amb aquestes ulleres és un error. Per
mi, la pregunta davant la pandèmia no és
quin tipus de govern té un país, sinó quin nivell de governabilitat té. I amb això vull dir
com d’eficaces són les seves institucions
públiques per combatre una situació com
l’actual. Des d’aquesta perspectiva les coses canvien.

Posi alguns exemples.
Hi ha règims autoritaris amb alta capacitat de gestió (Xina o Singapur), però també règims amb nivells molt baixos de capacitat estatal (Veneçuela). De la mateixa
manera, hi ha democràcies amb altíssim nivell de gestió estatal (Corea del Sud, Alemanya i Nova Zelanda) i democràcies amb
molt baixa capacitat, la majoria de països
d’Amèrica Llatina. L’eficàcia de les institucions públiques és, per mi, la única divisió
important davant aquesta pandèmia. I això
passa per temes relacionats amb el disseny
institucional, amb la salut fiscal de l’Estat,
amb la qualitat de l’administració i la gerència pública i amb la quantitat de confiança de la ciutadania vers les seves institucions. En conclusió, la discussió no hauria
de ser “com sortir corrents vers a sistemes
autoritaris”, sinó com equipem els sistemes
democràtics per respondre de forma més
eficaç a les demandes de la ciutadania. La
pandèmia ha afegit un grau d’urgència al
debat, però aquest ja hi era molt abans.
De fet, l’any 2008 ja es parlava de la crisi
de la democràcia.
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Avui no sabem si els sistemes democràtics
o els sistemes autoritaris seran millors per
afrontar aquesta pandèmia; dependrà de
moltes coses i de cada país. Però sí puc fer
una afirmació: respecte la prevenció de futures pandèmies les democràcies són millors. Això, sí! Perquè per evitar una situació com l’actual els dos millors instruments
que tenim són la circulació lliure de la informació i la capacitat de la societat per
organitzar-se i demanar respostes als governants. Aquest és el millor sistema immunològic. Fa molts anys l’economista indi i premi Nobel d’Economia, Amartya Sen,

“El millor sistema
immunològic és
la circulació lliure
de la informació
i la capacitat de
la societat per
organitzar-se”

es preguntava: per què no hi ha fam en els
països democràtics? Doncs per aquesta
mateixa raó. No és casual que aquesta pandèmia hagi sorgit en un país (la Xina), en el
qual no hi ha lliure circulació de la informació i en què la societat no té cap possibilitat d’organitzar-se de forma lliure. I ara el
preu que estem pagant la resta del món és
colossal.
Aquest últims anys també ha crescut
amb força el populisme. Aquesta pandèmia pot fer revertir aquesta tendència?
En general, la pandèmia és molt problemàtica per a qualsevol governant. Els propers anys, com és habitual després de
qualsevol crisi, veurem canvis a la majoria de governs. En aquest context, però,
els governs populistes han estat un desastre. I ho han estat per raons molt predictibles. En primer lloc perquè part de l’èxit
dels governs no populistes ha recaigut en
la predisposició dels polítics a escoltar els
científics i els experts en salut pública. La
democràcia i la ciència moderna comparteixen certs valors: ambdós són filles de la
Il·lustració, ambdós estan sustentats en
el debat obert i en la confrontació d’opinions... I a tot això els governants populistes hi són al·lèrgics! Els populistes fan una
impugnació als valors que Occident ha assumit com a propis. Quan el populisme —
basat en un discurs emocional— rebutja la
ciència, també rebutja la raó. No és una casualitat que a Bolsonaro, a Trump o a Ortega ara els hi vagi malament.

Això vol dir que en aquests països hi poden haver canvis significatius?
Encara s’ha de veure. Només estem a l’inici del procés. Viurem una successió de crisis que duraran diversos anys. Ara tot just
estem a l’emergència sanitària, que tindrà
diverses onades. Després vindrà l’emergència econòmica, que tot fa preveure que
serà d’una gran magnitud. I, finalment, vindran les conseqüències polítiques, que seran molt profundes: inestabilitat política i
problemes d’ordre públic. A molts països
és possible que l’ordre públic es trenqui i
aleshores els estats aplicaran els poders
d’emergència, ja no per gestionar una situació de salut pública sinó per controlar
la ciutadania. Podem identificar alguns perills, però és massa aviat per identificar qui
al final d’aquest relat en sortirà ben parat
i qui no.
IDEA ha presentat el document Una crida a defensar la democràcia, signat per
vuitanta organitzacions i cinc-cents líders mundials. Quin és l’objectiu?
Aquesta carta és un crit d’atenció a la ciutadania i als organismes internacionals.
Necessitem estats democràtics per superar aquesta pandèmia i per prevenir les
pròximes. I la resposta rebuda demostra
que hi ha una preocupació important per
l’estat actual de la democràcia. Darrera
aquesta carta també hi ha la voluntat de
generar una coalició de gent preocupada
per aquest tema. Aquesta no és una lluita
conjuntural, sinó generacional.
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mergències com l’actual posen en risc la democràcia. No cal anar gaire lluny per avalar aquesta idea. L’estat d’emergència decretat per Turquia el 2016 després d’un intent de cop d’estat
s’acabaria allargant dos anys, en els quals es
van erosionar les institucions democràtiques,
es van empresonar milers de persones i es va
perseguir durament la llibertat de premsa.
En els estats democràtics, els poders d’emergència —com l’estat d’emergència o el d’alarma— serveixen per esquivar temporalment
restriccions habituals davant de la necessitat
de combatre amenaces existencials. Hem pogut comprovar en la crisi de la covid-19 que l’amenaça ha
derivat en l’abús d’aquests poders i en un risc important
de pèrdua de llibertats en algunes democràcies. Aquest
fet ha estat particularment intens en països que ja havien donat avisos d’un retrocés democràtic important en
els darrers anys. Per ara, no sembla que a Espanya hi estigui havent un retrocés democràtic derivat directament
d’aquesta crisi. El govern espanyol ha tingut un comportament similar al d’altres governs europeus, si bé aquestes
situacions d’emergència poden afavorir a tensionar encara més la democràcia espanyola en la seva pota més coixa:
la qüestió territorial.
Les respostes dels governs a la crisi es poden considerar democràtiques si atenem les condicions de “proporcionades, necessàries i no discriminatòries” que estableix l’ONU. Per tant, és democràticament acceptable
que, dins d’uns límits, les mesures d’emergència preses
puguin alterar el funcionament, els procediments i els
drets en una democràcia. Per exemple, és raonable pensar que per evitar la propagació de la pandèmia s’hagi de
garantir la distància física entre persones. I això només

es pot assegurar mitjançant la restricció de la llibertat de
moviments o d’assemblea. L’important és que aquestes
restriccions siguin necessàries i proporcionades a la situació d’emergència. No seria raonable, en canvi, que continuessin vigents en absència del risc ni que s’infringissin altres drets fonamentals no associats amb la situació
d’emergència. En aquest sentit, observatoris de democràcia com Freedom House o V-Dem no han detectat una
especial afectació dels estàndards democràtics en la majoria de democràcies europees.
Plou sobre mullat
On sí que s’han detectat violacions importants és en els
països europeus on la democràcia ja estava seriosament
en risc abans del començament de la pandèmia. Tot sembla indicar, per tant, que la crisi ha servit en alguns països com a amplificador d’aquesta deriva antidemocràtica. El cas més flagrant és el d’Hongria. El primer ministre
Viktor Orbán ha adquirit poders extensius de governar
per decret sense control parlamentari de manera indefinida. Altres mesures d’emergència preses, com penes de
presó per publicar notícies falses sobre la pandèmia, tampoc obeeixen els criteris de proporcionalitat, necessitat i
no discriminació. Casos semblants s’han produït a Polònia i a Bulgària, i en menor mesura, a Malta, Xipre i Grècia, amb un ús excessiu dels poders d’emergència, restriccions importants a la llibertat de premsa i discriminació
de minories ètniques.
El comportament d’Espanya en la crisi ha estat similar al d’altres democràcies europees i no s’ha detectat
cap violació flagrant dels estàndards democràtics associades directament amb la situació d’emergència. Sí que és
cert, però, que a meitats d’abril la primera versió del Pandemic Democratic Violations Index elaborat per V-Dem
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situava Espanya amb un risc mitjà de retrocés democràtic a l’alçada de Polònia o Turquia. Això era degut a una
mala puntuació en llibertat de premsa a causa del filtre
imposat pel govern espanyol a les preguntes de periodistes durant les primeres conferències virtuals. Després
de la pressió dels mitjans de comunicació, aquestes restriccions van ser eliminades a començaments d’abril i els
periodistes van poder formular lliurement preguntes en
directe. En altres aspectes, més enllà de rodes de premsa liderades per militars i de casos molt concrets, no s’ha
observat que s’hagin pres mesures que contravinguin les
recomanacions de les Nacions Unides.
Recentralització del poder
On les mesures que ha pres Espanya han estat fora de
l’habitual, en comparació amb altres estats similars, és
en l’ús centralitzat de la presa de decisions. Les democràcies descentralitzades han optat per mesures més respectuoses amb el pluralisme i la participació política dels
territoris. Així, en estats federals o fortament descentralitzats com Alemanya, Àustria, Suïssa, Canadà o els Estats Units, s’ha observat certa variació subestatal en les
mesures decretades durant la primera fase de confinament. En canvi, Espanya ha mantingut una gestió totalment uniforme i centralitzada. Aquesta centralització es
va justificar des del primer dia de confinament a partir
d’assegurar que l’únic instrument viable era l’estat d’alarma, que no hi havia alternativa a la centralització, que el
virus no entenia de territoris i que era necessari aturar-lo
‘units’. Cap d’aquestes justificacions ha estat certa.
En les darreres setmanes les Comunitats Autònomes
han pogut prendre les seves pròpies decisions sobre la
gestió del desconfinament sense necessitat de recórrer
a l’estat d’alarma. També s’ha comprovat que no hi havia
cap necessitat d’una política única a tot l’estat, sinó que
resulta més adequat que cada territori variï les seves polítiques en funció de l’estat de propagació del virus. Les
raons per a la descentralització de la gestió a Espanya
són força més sòlides que les utilitzades pels poders de
l’estat per l’homogeneïtat total: variació important dels
contagis segons el territori, proximitat de les decisions
amb la ciutadania, major coneixement i exercici de competències de les unitats subestatals en matèria de sanitat i elevat desconeixement de les solucions al problema,
pel qual l’establiment de diferents polítiques permet la
avaluar i comparar els diferents resultats obtinguts.
La gestió centralitzada durant els primers mesos de
confinament ha derivat en resultats que ja coneixem.
Espanya s’ha situat a la cua de la gestió de la pandèmia
segons l’índex Global Response to Infectious Diseases i
un índex elaborat per la revista The Economist. A nivell
d’opinió pública, Espanya és l’estat europeu amb major
insatisfacció ciutadana en les mesures preses pel govern
segons una enquesta del Parlament Europeu portada a
terme a finals d’abril. Són indicadors clars que els instruments d’emergència s’haurien pogut emprar de manera

molt millorable a Espanya, en especial a nivell de gestió territorial. En canvi, no ha existit cap autocrítica en
aquest sentit per part de les autoritats centrals.
En un context de polarització política a nivell territorial, l’ús de mecanismes d’emergència d’una forma injustificadament centralitzada és el principal perill que planteja la crisi actual per a la democràcia a Espanya. Són
precedents que poden ajudar en un futur a amplificar
pràctiques que en els darrers anys han situat la democràcia espanyola en el punt de mira en quant al compliment
de principis cabdals de la democràcia liberal com són
la protecció dels drets civils de minories —siguin nacionals, ideològiques o lingüístiques–. El model d’organització territorial de l’estat, en què els actors subestatals no
tenen una especial protecció constitucional, genera que
pràctiques antidemocràtiques com no garantir la igualtat davant la llei de tota la ciutadania o la no discriminació en la provisió de béns públics estiguin en especial risc
davant de futures situacions d’emergència.
Jordi Mas és professor dels
Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC

“L’ús de mecanismes
d’emergència d’una
forma injustificadament
centralitzada és el
principal perill que
planteja la crisi actual
per a la democràcia
a Espanya”
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maria coll
La covid-19 posa en risc la democràcia?
El coronavirus no canvia les tendències,
però sí les accelera. Ara, a tot el món, estem veient una onada d’autoritarisme; una
onada no vista des dels anys trenta del segle passat. Abans aquestes derives autoritàries es feien a través de cops d’estat, és a
dir, les forces armades assolien el poder a
través de la violència, però ara es produeixen a través d’autocops, són els propis executius els protagonistes del canvi, els qui
retallen drets. Actualment, per exemple,
dins la pròpia Unió Europea ja tenim un país que no podem qualificar de democràcia
liberal: Hongria. Si mirem els indicadors,
veiem com a diversos països la qualitat de
la democràcia ha caigut. L’any 1990 els règims autoritaris controlaven el 12 per cent
del Producte Interior Brut (PIB) mundial,
ara controlen el 32 per cent. La única lectura positiva d’això és que, ara per ara, a diferència del comunisme en el segle XX, cap
model s’ha erigit com a alternativa.
A Espanya la qualitat de la democràcia
també ha caigut?
En els aspectes formals, la democràcia espanyola està entre les més ben puntuades
del món. És a dir, ningú posa en dubte que

Espanya és una democràcia. El problema
són els intangibles, les normes no escrites. Steven Levitsky i Daniel Ziblatt, els
autors del llibre Cómo mueren las democracias (Ariel), parlen de dos factors que
són els que comencen a deteriorar-se a
Espanya. En primer lloc, la tolerància mútua. Abans els polítics eren adversaris
i ara són enemics. Ara, tant a Catalunya
com a la resta de l’Estat, hi ha un enfrontament brutal entre polítics de diverses
formacions i això deteriora la qualitat de
democràcia.
I el segon?
L’autocontenció. Encara que hi hagi mesures que siguin legals, si són percebudes
com a no legítimes per part de la població, no s’haurien d’aplicar. Els fets ocorreguts a Catalunya l’1 d’octubre del 2017
són un cas evident. Enviar la policia als
col·legis electorals va ser legal, però no
un gest acceptat per la ciutadania, i això
debilita el sistema. Abans de la crisi econòmica del 2008 a Espanya hi havia més
confiança amb el govern nacional que a la
mitjana de la UE, però des d’aleshores continuem per sota. I la previsió és que després d’aquesta pandèmia tampoc millori.
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En relació al que deia abans: si països
com Hongria poden ser formalment
democràcies i actuar com a dictadures
amb el silenci dels grans organismes, no
són necessaris models alternatius...
Cert. Segurament un dels factors que està propiciant que els líders autòcrates
acumulin cada vegada més poder és que
nosaltres no els estem criticant. Això, però, també és una conseqüència de la polarització política. Als Estats Units, per
exemple, entre el quaranta i el cinquanta
per cent dels ciutadans creuen que els votants de l’altre partit —republicans o demòcrates— són una amenaça pel propi país. Entre la gent amb estudis universitaris
aquest percentatge augmenta fins el seixanta o el setanta per cent! En aquest sentit, a un demòcrata li costarà criticar Veneçuela perquè creu que traeix a la dreta i un
republicà no criticarà Polònia perquè és un
país catòlic.
Alguns països han reduït els drets dels
ciutadans en pro de la salut pública. Els
ciutadans ens hem mostrat massa passius davant aquestes decisions?
Estem en un moment de confrontació de
dues tendències. Un estudi fet a la Universitat de Barcelona per Francesc Amat,
Jordi Muñoz, Andreu Arenas i Albert Falcó demostra com en una situació de crisi,
per exemple un atac terrorista, la gent està disposada a sacrificar llibertats, però en
una crisi com la de la covid-19, encara està
disposada a sacrificar-ne més i donar més
poder a un líder fort. Per tant, podem pensar que si l’amenaça continua, la situació
pot empitjorar. Als Estats Units, abans de
la covid-19, també van fer una prova. Van
fer la mateixa enquesta a persones situades al costat d’un dispensador de gel desinfectant i persones que n’eren lluny. Les
primeres van resultar més conservadores
i més favorables a un líder fort.
Però no a tot arreu passa això.
No. Hi ha enquestes que asseguren que la
ciutadania en la majoria de països occidentals ha entès i ha acceptat les mesures de
confinament i ha augmentat la satisfacció
amb la democràcia i amb el seu govern un
quatre per cent —una bona dada en sistemes multipartidistes—. I, en alguns països,
com seria el cas d’Alemanya, la ultradreta

ha baixat i els votants han apostat per Angela Merkel, una política “avorrida” però
eficient. Estem en un moment en què les
dues tendències estan enfrontades i no
sabem com acabarà la cosa. Potser a cada
país el final serà diferent. Hem de pensar
que això només són tendències, però com
afirma Ignacio Sánchez Cuenca encara és
molt d’hora per pensar que la democràcia
pot arribar a col·lapsar-se.
Són més eficaces les dictadures per
combatre les lluites del segle XXI (pandèmies, canvi climàtic....)?
Fa uns dies un gràfic del diari The Economist relacionava morts i riquesa: quan més
ric era un estat, menys morts tenia per epidèmies, però la línia també era molt més
marcada respecte els països democràtics. Els autoritarismes, excepte la Xina en
aquest moment, mai han estat bons gestionant crisis o pandèmies, ni quan han tingut bons nivells de riquesa. Ara bé, sí és
cert que hi ha hagut una diferència entre
la gestió de la pandèmia que s’ha fet a Orient i a Occident, perquè allà tenen més experiència amb epidèmies i tenen més accentuat el valor del col·lectivisme.
Creu que la covid-19 podria ser l’estocada final per alguns líders populistes?
En el cas dels Estats Units la variable econòmica explica molt els resultats electorals. Guanya o perd el partit que està al
govern en funció de les perspectives econòmiques del país. Diuen que per pronosticar els resultats de les eleccions de
novembre cal tenir en compte les perspectives econòmiques menys el nombre
de soldats morts en guerres, en aquest cas
per la covid-19. Aquesta vegada el paper
dels mitjans de comunicació serà important. En alguns països, com Estats Units,
Polònia, Hongria o Brasil el govern podrà
vendre el nombre de morts com un atac
internacional, però en altres confio que es
pugui aturar aquest populisme.
Alguns experts han assegurat que per
deixar en mans de la ciutadania la responsabilitat de la pandèmia i no haver
de decretar confinaments obligatoris
cal més consciència democràtica. Hi està d’acord?
També hi ha hagut temeritat. Suècia, de

“Un dels factors
que està propiciant
que els líders
autòcrates
acumulin cada
vegada més poder
és que nosaltres no
els estem criticant”
fet, ha reconegut que hauria d’haver fet
una cosa a mig camí entre la seva decisió
i la decisió espanyola. Quina és la diferència? Els governs d’Alemanya, Holanda o
Dinamarca confien en què la gent farà el
correcte. En canvi, aquí, d’entrada, l’executiu desconfia de la seva ciutadania i tanca tots els nens, pares, avis... durant tots
mesos a casa. L’espanyola és una visió del
poder molt centralista, reguladora, desconfiada i basada en ordenances.
Davant l’epidèmia global, Europa ha perdut una nova oportunitat de lideratge?
Quan hi ha hagut altres crisis –la climàtica
o un atac terrorista–, la ciutadania ha estat més per delegar poders a la Unió Europea, però en el cas de la covid-19, potser
perquè s’havia d’actuar de forma ràpida,
la ciutadania no ha reclamat la intervenció d’Europa sinó la protecció de l’estatnació. La UE hauria de tenir una unió fiscal
per compensar que segueix sent una unió
d’estats, però en general, la percepció de
la resta dels països d’Europa és que l’estat
del benestar és una qüestió nacional. Cada ciutadà paga els seus impostos a un estat i, per tant, la redistribució s’ha de fer
dins del propi estat. Seria molt difícil replicar a nivell europeu un estat del benestar
tan generós com el danès.
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Democràcies a la picota.
una pandèmia autocràtica?

Q

uan els historiadors facin balanç de les
dues primeres dècades del segle XXI,
probablement aquest no serà gaire positiu per a les democràcies liberals. Si més
no, aquests vint anys del nou segle han
servit per retornar alguns profetes de la
fi de la història a la casella de sortida i recordar-nos allò que els clàssics com Tucídides i Aristòtil ja sabien: les democràcies
són un equilibri de poders inestable, sempre inacabat, sempre imperfecte i a voltes
traumàtic. L’eufòria posterior a la caiguda
del mur de Berlín semblava indicar una tendència inexorable cap a la consolidació de les democràcies
liberals arreu del món com si fossin règims perfectes. No
hi ha alternativa, es deia. I, en efecte, sembla que d’alternativa no n’hi hagi, però a molts llocs la satisfacció amb el sistema ha decaigut. Ara, però, els vells debats es repeteixen
sota aparences diferents que tampoc amaguen la fragilitat de les democràcies. La pandèmia global de la covid-19
és la tercera envestida que reben els règims democràtics
arreu del món en pocs anys –sense perspectiva històrica, de moment només podem apuntar inferències temporals que resulten gairebé evidents–. Totes tres sacsejades,
que ara llistem, han estat relacionades amb la globalització, amb una certa irreversibilitat dels seus impactes i amb
un retrocés clar de la qualitat democràtica.
Democràcia i seguretat
Primer, l’atemptat contra les Torres Bessones (2001) va
constatar de manera ben gràfica les vulnerabilitats de
les democràcies en termes de seguretat. El fenomen del
terrorisme global va posar damunt la taula contradiccions antigues i noves: des de la relació dels països (mal)

anomenats del primer món amb la resta del planeta, fins al
debat sobre el multiculturalisme, tot va quedar trastocat
per l’amenaça gihadista. L’equilibri precari entre seguretat i llibertat va emergir de nou. Posteriorment, la caiguda
del gegant financer Lehman Borthers (2008) va provocar
una recessió d’abast mundial desconeguda a la història
recent que posaria en escac les principals economies globals amb impactes heterogenis en funció de l’estructura
productiva. La desigualtat econòmica i la consolidació democràtica van també reaparèixer amb força. A l’Estat espanyol, com a la resta de democràcies europees, les dues
crisis van impactar-hi de ple amb l’atemptat d’Atocha el
març del 2004 i la gran recessió espanyola.
Les conseqüències de la pandèmia
La crisi actual, solapada als efectes de les dues anteriors,
afegeix incertesa sobre el futur de les democràcies liberals. L’impacte de la covid-19 no ha acabat, però ja podem
apuntar diversos elements que agreugen les tendències
observades arran de les dues crisis anteriors. D’una banda, l’efecte de les situacions d’inseguretat sobre el disseny institucional de les democràcies. De l’altra, les desigualtats socials i econòmiques derivades de l’impacte de
la pandèmia sobre l’economia i el mercat laboral han ampliat enormement l’abast estrictament sanitari de la crisi.
Ras i curt, plou sobre mullat.
Politòlegs d’arreu del món han estudiat l’evolució de
les democràcies i han constatat un retrocés clar en la seva qualitat arreu del món. Segons el prestigiós institut
V-Dem, encarregat de mesurar la qualitat de les democràcies actuals, la Unió Europea tampoc n’hauria estat
immune. A més de la degradació de la democràcia en llocs
com Polònia, República Txeca o, fins i tot, a Espanya, per
primer cop en molts anys la UE tindria un país autoritari:
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Hongria. Si bé els indicadors son diversos i controvertits,
les dades apunten que fins i tot el grup selecte de menys
d’una trentena de “democràcies plenes” estaria patint
una forta erosió de les seves estructures.
El capítol institucional sembla, de moment, el més
sòlid, tot i que amb excepcions notables. Un dels principis més damnificats per la crisi que travessem és el de la
separació de poders, el pilar que permet que l’entramat
institucional d’una democràcia s’autoreguli i no es “corrompi” relliscant pel pendent vers l’autocràcia. Arreu del
món s’observen tensions semblants que apunten a un enfortiment dels executius davant dels legislatius i una politització cada vegada més elevada de la justícia. No cal
dir, com ja hem vist en el cas espanyol, que aquestes tendències inclouen una dimensió territorial. La separació
de poders de tipus federal o regional també sembla patir
una erosió notable. Per tant, les salvaguardes constitucionals acusen una certa incapacitat de reacció.
Qui es beneficia de la inestabilitat?
Aquesta tensió institucional, però, té com a actors principals lideratges polítics i moviments que precisament
la promouen com un mitjà per assolir quotes de poder
més elevades. L’augment de desigualtats, l’impacte desigual de la crisi (amb el nou component sanitari) fan que
els costos i beneficis del mercat global tinguin una distribució molt desequilibrada. Com sempre, les classes més
baixes semblen pagar de manera creixent una desconnexió econòmica i cultural amb els grans fluxos de beneficis

de les economies globals. Aquesta situació és el terreny
ideal per l’emergència de forces polítiques que trenquen
els eixos tradicionals esquerra-dreta i adopten una retòrica proteccionista, hipernacionalista i a vegades paradoxalment contrainstitucional. Aquestes formacions
polítiques, aprofitant la vulnerabilitat socioeconòmica
i cultural dels seus votants, es dediquen a fer una tasca
d’oposició per desacreditar el sistema democràtic més
que no pas a competir amb les altres forces polítiques.
Tanmateix, un cop al poder resulten sorprenentment hàbils per a utilitzar les palanques estatals amb finalitats
més propagandístiques que no pas encarades a les polítiques públiques.
En resum, l’estrès que pateixen les democràcies és
el resultat de diverses crisis solapades. Això no significa que calgui ser pessimistes. Al contrari. La conjuntura actual és també un recordatori de quelcom que ja hem
esmentat: els règims democràtics són obres inacabades
per definició. Per tant, les tensions que viuen actualment
també són fruit de demandes legítimes en un context global que fa més difícil la relació clàssica entre governants i
governats. Tanmateix, també convé recordar que, si ampliem el focus, la democràcia és més aviat un accident
històric que una constant.

El Pati Descobert (www.elpatidescobert.cat)
està format per Marc Sanjaume-Calvet (UOC),
Toni Rodon (UPF) i Marc Guinjoan (UB)
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Antonio Fornés

Filòsof i coautor del llibre ‘¿Son demócratas las abejas?’ (Diëresis)

LA VOLUNTAT GENERAL I
LA VOLUNTAT DE TOTS

T

enim el cap a tres quarts de quinze. Vivim voluntàriament immersos en un món irreal en
el qual és facilíssim discernir allò bo d’allò dolent, i on només cal afegir l’adjectiu democràtic o antidemocràtic per salvar o condemnar
qualsevol opinió o acció. És el que en els últims temps n’hem anomenat “correcció política”, un posat ple de prejudicis que impedeix
no només el desenvolupament d’autèntic pensament innovador, sinó, el que és molt pitjor,
provoca una por terrible a dir simplement
la veritat. Gràcies a Déu, els inventors intel·
lectuals d’aquest artefacte polític al qual hem
convingut a dir “democràcia contemporània”, no en sabien res de la puritana correcció política que sembla envair-ho tot avui dia. Per això, Rousseau, en un segle aparentment molt menys lliure que l’actual, es va atrevir a escriure
una cosa com aquesta: “Se segueix de tot el que precedeix
que la voluntat general és sempre recta i tendeix a la utilitat pública; però no que les deliberacions del poble ofereixin sempre la mateixa rectitud. (...) hi ha amb freqüència, força diferència entre la voluntat de tots i la voluntat
general. Aquesta no té en compte sinó l’interès comú;
l’altra es refereix a l’interès privat, i no és sinó la suma de
voluntats populars.”
No els sembla un text deliciós? El mateix Rousseau ens adverteix no només que és possible que el poble
s’equivoqui amb les seves decisions, és a dir, amb el seu
vot, sinó que ens recorda que, en moltes ocasions, el nostre vot no respon a interessos generals ni a la recerca de
el bé comú, sinó a prosaics i mesquins interessos particulars. Tots aquells que en l’actualitat participen en aquest
soroll de fons sobre l’autoritat sobirana del poble, de la
legitimitat de qualsevol plebiscit per sobre de la llei i la

legislació, tots aquells que magnifiquen el poder del vot,
haurien de llegir Rousseau. Probablement aquests generadors de soroll polític faran servir com a suport a la seva
argumentació a Popper i la seva sempre malentesa paradoxa de la tolerància. Perquè, qui va donar a Hitler la seva victòria relativa en les eleccions alemanyes (els seus 14
milions de vots, no oblidem mai aquesta dada tràgica)? La
voluntat general o la voluntat de tots ? I, una última pregunta, qui és capaç d’arrogar-se el poder i la saviesa suficient per discernir entre aquestes dues voluntats?
Més enllà del dret a vot
Arribats aquí, estem per fi al moll de l’os de la qüestió.
Qüestió que tots, de forma conscient o no, admetem, però que ningú, excepte valents demòcrates com Rousseau,
s’atreveixen a verbalitzar. Tota persona amb un mínim de
decència i sentit comú està d’acord que ha d’impedir-se a
personatges com Hitler o Stalin accedir al poder. Però fixem-nos, i això és el fonamental, que el que estem dient en
expressar aquesta opinió és que hi ha una sèrie d’intuïcions, o d’idees a priori, que han d’estar sempre per sobre,
més enllà de la voluntat de la majoria, fora del seu abast,
perquè hi ha principis de fons, com la llibertat o la justícia,
que en cap cas poden restar a l’atzar d’una decisió puntual i capritxosa d’una majoria enfadada perquè, per exemple, l’economia vagi malament.
És en aquest moment quan, protegits de l’acusació
popular pel silenci de les nostres reflexions, descobrim
que la democràcia ha de ser molt més que simplement un
ritual “taumatúrgic” que consisteix a introduir un paper
en una urna. Que una societat en la qual allò polític és gestionat pels interessos de partits professionalitzats mai
serà radical i autènticament demòcrata, ja que per seguir amb Rousseau, “quan es desenvolupen intrigues i es
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formen associacions parcials a costa de l’associació total, la voluntat de cadascuna d’aquestes associacions es
converteix en general, amb relació als seus membres, i en
particular amb relació a l’Estat...”.
En què consisteix aquest plus democràtic? Doncs en
la defensa a ultrança de tot un seguit d’intuïcions o idees que considerem sacrosantes. Intuïcions com ara la
llibertat o la justícia. El problema és que aquestes idees no neixen des de la raó, per molt que es vulgui insistir
en aquesta qüestió, sinó en el més profund de les nostres
creences. És a dir aquelles que neixen de la fe, paraula
maleïda en la modernitat, una fe religiosa o secularitzada, però fe en qualsevol cas. Per això, en realitat, tota filosofia política és, en última instància i de forma inevitable,
teologia política.
Dogmatisme i tradició
Per si algun de vostès se sent escandalitzat davant
aquesta afirmació i està temptat de deixar de llegir
aquest article, porto per la meva defensa a qui s’ha convertit en aquestes últimes setmanes en el sant i senya de
presumptes progressistes, Karl Popper. Pensador que,
convindran amb mi, està molt lluny de resultar sospitós
d’antidemòcrata o reaccionari ... Popper afirma que després de la nostra defensa absoluta d’allò democràtic es
troba la nostra fe en la raó, i que la nostra decisió en favor
del racionalisme no pot, al seu torn, demostrar-se mitjançant una argumentació raonada o una experiència, ja
que encara que se sotmeti a discussió, en darrer terme
descansa sobre una decisió irracional: en la fe en la raó.
Això pot semblar una paradoxa, però no ho és en absolut, sinó una qüestió absolutament òbvia, ja que les
nostres idees no poden retrotraure’s a la recerca de fonamentació fins a l’infinit. Tots els raonaments humans
parteixen d’uns principis que més enllà de la seva valoració moral, resulten en última instància dogmàtics. Per
sort, l’utilitarisme no ha colonitzat, encara, del tot, el
nostre cervell. Per aquest motiu hem de tenir cura quan
acusem a radicals o intolerants d’irracionals o dogmàtics. Tots ho som. El que canvia és la font d’on neixen els
nostres dogmes (per sort a Occident encara neixen de la
magnífica però cada vegada més oblidada font del cristianisme i la seva defensa de la dignitat de tots els éssers
humans).
Per això, en aquests temps de turbulències polítiques,
és més necessari que mai reivindicar la nostra tradició, ja
que en el fons, és la nostra única arma per combatre l’autoritarisme. Els que menyspreen la nostra història, els
que ataquen barroerament els valors en el que es va fonamentar Occident, ataquen en realitat la democràcia i els
principis i línies vermelles ètiques que són els autèntics
guardians d’una democràcia sana. En aquests temps foscos en què la democràcia occidental sembla lliscar cada
vegada més cap a un sistema de llibertat econòmica però de “tutela” política, els ciutadans hem de llançar-nos a
l’autèntica revolució, que per descomptat no consisteix a

enderrocar estàtues, sinó en tornar a l’humanisme, a la filosofia i a la teologia, res tan revolucionari i tan eficaç com
aquest presumpte “no fer res” en què consisteix la consecució de l’autèntica saviesa. La resta, la revolució tecnològica, el desaforat desenvolupament del vessant econòmic, l’utilitarisme descarnat, no és saviesa, sinó mera
acumulació de coneixements sempre sospitosos.
Tornem a Rousseau, perquè ell també va tancar aquest
tema amb aquesta frase: “Els homes són perversos; serien pitjors encara si haguessin tingut la desgràcia de néixer savis”.

Antonio Fornés és filòsof i coautor del llibre
‘¿Son demócratas las abejas?’ (Diëresis)

“L’autèntica revolució
no consisteix en
fer caure estàtues,
sinó en tornar a
l’humanisme, a la
filosofia i a la teologia”
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Qüestions
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ignasi llobera
Sempre serem
vulnerables i
dependents

Vulnerabilitat
El coronavirus ens ha
demostrat que som
persones vulnerables i
dependents. Però com
gestionar aquests valors?

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

S

egons Martha Nussbaum i Alasdair MacIntyre,
els humans tendim a creure’ns superiors als animals i per això neguem les similituds que existeixen entre nosaltres i la resta d’animals. Seguint
Aristòtil, tant Nussbaum com MacIntyre subratllen que els humans som una espècie d’animal més i, com a tal, som vulnerables a molts
danys i perjudicis. Qui no ha experimentat la
vulnerabilitat del propi cos al fred o a la malaltia? Qui no
ha experimentat la vulnerabilitat de la pròpia ment, a
l’hora de pensar o de prendre una decisió?
Tant Nussbaum com MacIntyre també defensen que
la vulnerabilitat ens fa dependents els uns dels altres.
Heu necessitat mai que algú altre tingués cura de vosaltres durant algun període de la vostra vida? Per exemple, durant la infància, mentre patim malalties greus,
etc. Heu necessitat compartir els propis pensaments,
contrastar les decisions que esteu a punt de prendre o
demanar consell a algú que hi veiés més clar que vosaltres? Segons MacIntyre, “el meu metge, o el meu entrenador si sóc atleta, o el meu professor si sóc estudiant,
poden estar més ben situats que jo mateix a l’hora de
fer judicis sobre el meu bé”. (Animals Racionals Dependents, 1999). Hi estaríeu d’acord?
Amb tot, el mateix MacIntyre defensa que una de les
metes de l’educació és fer les persones més autosuficients. És a dir, apoderar-les. Segons aquest autor escocès, “la independència de vegades requereix que, si tenim bones raons per fer-ho, haguem de defensar i actuar
d’acord amb les nostres pròpies conclusions encara que
siguin contràries al judici de tots els que ens rodegen”.
Per tant, amb aquests autors podem dir que som vulnerables, dependents i que
hem de buscar la nostra
“Com que mai
autonomia. Però com
serem del tot
que mai serem del tot
autosuficients,
autosuficients, com que
també hauríem
sempre serem en alguna mesura vulnerables
d’aprendre
i dependents, hauríem
a tenir cura
d’aprendre a tenir cura
de nosaltres
de nosaltres mateixos
mateixos i
i dels altres, a cuidar i a
dels altres”
deixar-nos cuidar.
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Albert Botta
Vulnerabilitat,
ètica altruista i
apoderament

L

a condició humana és també intempèrie i vulnerabilitat, si més no potencial. A l’amenaça biològica
i psicològica (malalties, patiments) s’hi afegeixen
els condicionants socioeconòmics i polítics (pobresa, desposseïment de poder cívic). La plenitud
humana és un anar fent el nostre projecte vital autònom, segons Ricoeur. Això demana capacitats
com gestionar lliurement la vida i identitat pròpies, expressar el pensament, actuar voluntàriament en
la societat i en la naturalesa, poder prometre i comprometre’s amb credibilitat, i assumir el resultat del nostre
actuar.
La plenitud només baixa del cel de les idees quan assolim una certa qualitat de vida, concretable en uns mínims materials i en el desplegament de la nostra identitat comunitària. Cal educació, sanitat, pluralitat dels
mitjans de comunicació, drets polítics personals i col·
lectius (hem de poder desenvolupar-nos culturalment i
políticament com vulguem) i la seguretat d’un Estat decent (que Rawls oposa a l’Estat corrupte, amb institucions no prou honestes vinculades a grups de poder).
La consciència de vulnerabilitat ens obra a la solidaritat, a l’empatia, a l’altruisme, a ajudar l’altre... i a l’ètica. La regla d’or de l’ètica és no voler per a algú altre allò
que no volem per a nosaltres. Aquí hi ha la justificació
universal i objectiva de la justícia i de l’ètica perquè, com
ensenya Kant, no prescriu en concret què està bé i què
malament, sinó que ens imposa racionalment el principi tècnic d’obrar de manera que puguem voler que sigui una forma d’actuació universal. L’ésser humà és una
finalitat en si mateix, no es pot sotmetre a res, mai pot
ser un mitjà o instrument. William MacAskill (www.centreforeffectivealtruism.
org) exposa evidències
“La consciència
científiques per endede vulnerabilitat
gar accions altruistes
ens obra a la
que porten a l’apoderasolidaritat, a
ment real —no a la mera
beneficència— per anar
l’empatia, a
millorant el món, la relal’altruisme, a
ció amb els animals, i el
ajudar l’altre...
medi ambient, i obertes
i sobretot a
a qualsevol opció persol’ètica”
nal i col·lectiva.
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els valors de les religions

L’home que va anar a
la guerra sense fusell
El nord-americà Desmond T. Doss, seguidor de l’Església Adventista del Setè
Dia, va salvar cent soldats ferits a la Segona Guerra Mundial sense disparar ni
un tret. La seva doctrina religiosa no era discutible: “no mataràs”.

Redacció
altres
objectors

D

esmond T. Doss (1919-2006) forma part de la història dels Estats
Units per dues raons: a la Segona
Guerra Mundial va salvar la vida
de cent companys sense disparar
cap arma i es considera el primer
objector de consciència condecorat d’aquest país. Fill d’un pastor
de l’Església Adventista del Setè Dia de la
petita ciutat de Lynchburg (Virginia), Desmond creia fermament en els manaments
de la seva comunitat, entre els quals destacava: “No matar”.
Després de l’atac a la base naval de Pearl Harbor per part de les tropes japoneses
el 1941, igual que milers de joves nord-americans va ser reclutat per les forces aliades.
La seva reacció, però, va ser excepcional.
No va negar-se a defensar el seu país, però
sí, apel·lant a motius ètics i religiosos, va rebutjar anar a la guerra empunyant una arma de combat. Finalment, i després de diverses deliberacions, els reclutadors van
acceptar-lo com a “objector de consciència”, un fet insòlit en aquella època.

Aquesta excepcionalitat va provocar
que fos diana de diverses burles per part
dels seus companys i superiors, que van
acabar de cop l’1 d’abril del 1945. Aquell
dia les tropes dels Estats Units van enfrontar-se a les nipones a la illa japonesa de
Ryukyu i Doss va mostrar la seva vàlua. En
una situació de foc creuat i clarament perjudicial pels aliats, l’americà —sense possibilitat de protegir-se— es va dedicar a rescatar un a un els cossos dels seus companys
ferits al camp de batalla; tasca que va continuar fent els propers dies en cada enfrontament fins que va ser ferit de gravetat per
una granada.
L’octubre del 1945, el president Harry
S. Truman el va condecorar amb la Medalla
d’Honor per haver salvat cent homes. Segons Fred Headrick, soldat a la zona, “ell va
ser l’únic que la va rebre per una labor noble”. Tornava a casa sense haver matat ningú. Després de la guerra va viure una existència tranquil·la a Piedmont (Alabama),
sempre vinculat a l’Església Adventista del
Setè Dia i a diverses obres benèfiques.

Als EUA trobem altres casos
d’objectors de consciència. El
1935 Billy i Lilian Gobitas, dos
nens testimonis de Jehovà,
van ser expulsats de la seva
escola a Minersville
(Pennsilvània) per negar-se a
saludar la bandera del país ja
que d’acord amb les seves
creences allò constituïa un
acte d’idolatria. Després d’una
sèrie de judicis, el Tribunal
Suprem els va donar la raó.
Anys més tard, el 1964 el
famós boxejador Muhammad
Ali, membre de l’organització
religiosa Nació de l’Islam,
també va negar-se a allistar-se a les Forces Armades
dels Estats Units basant-se en
les seves creences religioses i
el seu rebuig a la Guerra de
Vietnam. El seu cas també va
acabar davant dels tribunals.
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Històries de pau

De Klerk: la fi
d’una dictadura
La segona trobada de
Federico Mayor Zaragoza va
ser amb Frederik De Klerk,
president de Sud-àfrica,
qui va alliberar Mandela
i va dotar el país d’una
constitució no racista.

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
(1987-1999), em va parlar de dos
grans líders mundials que es van
rebel·lar contra les estructures que
els van nomenar, que van presidir i
que van acabar desmantellant: el líder soviètic Mikhaïl Gorbatxov , secretari general del PCUS (1985-1991) i Frederik De Klerk, president de Sud-àfrica,
(1989-1994).
Avui parlarem del segon, però la transformació d’ambdós és similar i per això
tots dos van ser valedors de la pau i la reconciliació en els seus propis països i guanyadors del Premi Nobel de la Pau.
Mayor Zaragoza va convidar Frederik
De Klerk, president de Sud-àfrica, a la seu
de la UNESCO a París quan Nelson Mandela
va ser alliberat després de 27 anys de presó.
De fet, els va convidar a tots dos quan el país vivia un boicot internacional que impedia
que els seus ciutadans poguessin aterrar

en molts països, i França era un d’ells. Aterrar a l’aeroport de París era delicat, però ho
van poder fer. Un cop arribats a les dependències de la UNESCO, Mayor Zaragoza va
fer passar al president sud-africà en primer
lloc al seu despatx, mentre a la porta esperava el seu torn Nelson Mandela. Després
d’una bona estona de conversa, l’espanyol
va fer una pregunta directa a De Klerk: “Sou
conscient, senyor President, que d’aquí
poc temps potser l’home que espera fora
d’aquest despatx, podria ser el pròxim cap
de la República de Sud-àfrica?”
De Klerk es va quedar pensatiu, el va mirar fixament i després va apartar la mirada
tot guardant un moment de silenci que es va
fer llarg. I va respondre: “No sabeu quantes
vegades ho he pensat i no desitjaria altra cosa. Si fos així tornaria a dormir tranquil per
sempre més…”.
Aquest va ser l’inici de la fi d’un règim.
El final d’una injustícia que durava dècades va arribar de la consciència clarivident
d’un home com De Klerk al qual el coratge i
la mansuetud de Mandela li van entendrir el
cor fins a tal punt que va tombar la història
d’un país que havia caminat massa lluny en
la injustícia i el dolor.
Avui, Sud-àfrica segueix patint situacions d’injustícia, però és un referent per a les
transicions a partir de la transformació pacifista i reconciliadora d’un líder únic com
Mandela, que va afirmar allò de “tot és impossible… fins que s’esdevé”.
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el conte

Gràcia Pérez
Il·lustrat per

blanca gimeno
El primer plor

L

a Mare va parir dos fills. L’amor va ser present en els dos. Les circumstàncies, però,
van ser diferents. El primer es va concebre
quan era massa jove, una nit en una bretxa
de la platja. Aquell vespre, quan ell va abocar el líquid blanc dins d’ella, els espermatozous inexperts van trobar un òvul despistat. Al voltant dels amants la repressió
manava. El segon fill va ser engendrat en un llit còmode, en
hores d’oci i en temps de llibertats. Les cèl·lules flagel·lades
van sortir disparades, competint per arribar al seu destí.
El més gran va néixer en la penombra d’un quiròfan
mal il·luminat. El primer plor es va perdre per les parets
de l’habitació. La Mare, drogada amb Pentotal, es dessagnava en mans d’un metge que menyspreava la joventut de la mare. El nadó va ser portat, amb una polsera al
canell, a un bressol de la sala de maternitat. El segon fill
va néixer amb presses, lliscant per l’úter i obrint-se pas
a tota velocitat. Quan va sortir va deixar anar el seu primer crit i la Mare, atenta, el va acollir entre els seus braços. Les moixaines i el mugró el van calmar. Al costat
del llit de la Mare, un bressol l’esperava amb el seu nom.
Amb el primer fill, la inexperta Mare observava i escoltava com havia de criar un nadó: “Quan són petits els
nens no s’assabenten de res. Els nens han de menjar de tot
i han de creure, res d’anar-los al darrera quan ploren”, li deia la seva mare. La jove mare es debatia entre els consells
i allò que el seu instint li recomanava. Se sentia insegura.
Un dia a la sala d’espera del pediatre, va deixar el nen
de gairebé dos anys a la catifa, prop de les joguines, mentre ella parlava amb la recepcionista. El nen va esclatar a
plorar. La mare li va apropar una joguina. Continuava plorant. La jove mare li deia: “No passa res”. Però no es consolava. Nerviosa, li va cordar els botons del jersei, li va pujar els mitjons, li va buscar una millor postura i el va tornar
a deixar a prop de les joguines. El fill encara va plorar més.
Avergonyida, la Mare es mirava el nen sense saber què fer.
Quan el pediatre la va veure tant confosa, la va fer passar a
la consulta. Després de la xerrada amb el pediatre, va sortir
amb un nus a l’estómac. “Què estic fent malament?”, es preguntava. Una tempesta de remordiments la van assetjar.

Des d’aleshores obria els ulls, eixamplava les orelles
quan anava a l’escola a buscar el fill, o al parc, o en qualsevol
lloc on hi havia mares amb fills. Va adonar-se que les mares
no es treien el fill del pit; conversaven amb els nadons per
més petits que fossin. I sí, els bebès ho entenien: responien
amb els ulls, amb somriures, amb els primers sons o amb
les primeres paraules. La Mare es va deixar guiar pel que li
deia el cor. Va llegir, va consultar i es va apuntar a un grup
de mares que compartien l’experiència de la maternitat.
Desconeixia tantes coses! Decebuda, va tallar cruelment
amb la mare i amb l’educació tradicional que havia rebut.
Quan va néixer el segon fill, la Mare ja tenia molt
clara l’educació dels seus dos fills. Però el mal ja estava fet: el primer fill, vivia dins el seu cor i es tancava en
ell mateix de manera intensa i sovint dolorosa. El segon, exempt de preocupacions, gaudia de la vida sense pensar en els mals del camí. La Mare volia veure en els
ull dels seus fills respostes a les seves atencions: “Mare, com m’agrada que estiguis present quan et necessito”. Només quan va aprendre l’art de ser mare va ser
capaç de perdonar la seva pròpia mare, prenyada d’uns valors que s’emportaria a la tomba. Qui era ella per jutjar-la.
Quan els fills van marxar de casa, el primer el va atraure una noia sense ànima i, com un imant, va quedar atrapat
pensant que n’estava enamorat. Però els pols idèntics dels
imants es repel·leixen i van acabar patint aquella relació.
El segon fill va trobar una dona alegre, plena d’energia i junts van gaudir de l’experiència de ser pares.
La Mare observava els dos fills construir el seu camí i es
preguntava quina herència els hi havia deixat en el seu pas
per la infantesa. I li venia al cap la imatge del primer plor de
cadascun.

Una secció elaborada
en col·laboració amb
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imatge en
creixement

“Hi ha temes que
per solucionarlos necessitaríem
tota una banda;
amb un sol
flautista no
n’hi ha prou ...
ni que fos el de
Hamelín.”
Miquel Lleixà
El fotògraf Miquel Lleixà publica cada dia
al seu compte d’Instagram una instantània
on introdueix reflexions adreçades al
creixement personal.

