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Editorial

El somni de la perfecció i la
negativa de la imperfecció

M

olts pensadors asseguren que estem a la “societat de la
perfecció”. Que la recerca constants d’aquest adjectiu
s’ha convertit en un problema de la modernitat. Volem
la parella perfecta, la feina perfecta, els treballadors perfectes, la casa perfecta, la vida perfecta... Però, existeix la
perfecció? Qui marca els cànons de la perfecció?
El problema sovint no és tant la recerca d’aquest anhelat valor, sinó com de tortuós és el camí per arribar-hi i
quines en són les conseqüències. Per exemple, quines línies morals
estem disposats a creuar per tenir un fill suposadament perfecte
tant a nivell físic com psíquic? Quins coses estem disposats a fer per
tenir un cos perfecte?
Aquesta recerca obsessiva de la perfecció ha generat un moviment defensor de la imperfecció. Diferents cultures i individus reivindiquen la bellesa, l’originalitat i la important aportació que la
imperfecció fa a la diversitat. Per exemple Roderic Guigó, premi Nacional de Recerca pels seus descobriments sobre el genoma, afirma
que “sobrevivim perquè som genèticament imperfectes”.
Però si la imperfecció és tan beneficiosa perquè ens castiguem
quan considerem que no som perfectes? Acceptar les imperfeccions
personals requereix molt autoconeixement i coratge. La imperfecció, encara que els seus defensors insisteixen en què val la pena perquè equival a més felicitat i més benestar, generalment frustra.
Certament ningú és perfecte i potser la perfecció no existeix, però això vol dir que no l’haguem de cercar? Hauria evolucionat la humanitat si ningú hagués tingut la perfecció com a principal meta?
Trobar el punt correcte entre perfecció i imperfecció no és fàcil.
El matemàtic i filòsof Jorge Riechmann va escriure: “La compassió per les coses imperfectes ens salva i el somni per la perfecció ens
perd”. De fet, si trobéssim aquest equilibri entre perfecció i imperfecció potser esdevindríem perfectes i, aleshores, deixaríem de ser
humans.

maria coll
i joan salicrú
Codirectors de Valors

LA Proposta

“Hauríem de tenir
la humilitat de
no oblidar que en
totes les èpoques
s’han demostrat
que opinions
arrelades eren
falses”
Esther Vera
Directora del diari Ara.

Conjuntament amb Mariam
Martínez Bascuñán, directora
d’opinió d’El País i professora de
Ciència Política de la UAM, Esther
Vera protagonitzarà el debat La fi
dels fets. La lluita perduda per a una
informació veraç que tindrà lloc el 13
d’octubre al Palau Macaya de
Barcelona.
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L’actualitat comentada

Maria Rosa buxarrais

Catedràtica del Departament de Teoria i Història de l’Educació de la Facultat d’Educació de la UB

Un equip presenta un
nou model per
subministrar la
vacuna de la covid-19

La Fiscalia censura el
masclisme que
transmeten alguns
senyals de trànsit

Espanya manté les
elevades taxes de
suïcidi de fa 15 anys:
3.500 morts a l’any

Condemnat un home a
dos anys de presó a la
Xina per saltar-se la
quarantena

ui hauria de rebre primer la possible vacuna contra la covid-19?
Aquesta és una pregunta que no admet
respostes simples o
basades en un únic
factor. El Model de Prioritat Justa, que té en compte
tres valors bàsics de l’ètica mèdica —beneficiar les persones
i limitar els danys, donar prioritat als desfavorits i procurar
la mateixa preocupació moral
a tots els individus—, a més de
diversos problemes pràctics,
així ho demostra.
Aquest model és una aportació valuosa per a les autoritats sanitàries; però també, tot
i la complexitat teòrica i empírica d’algunes de les seves facetes, és una qüestió moral que
hauria de rebre més atenció
per part dels mitjans i de la ciutadania. Altrament, podria donar-se la paradoxa que comptem amb un excel·lent model de
distribució de les vacunes i, no
obstant això, fracassi perquè
moltes persones, assumint idees conspiracionistes, es neguin
a ser vacunades. Per aquest tipus de raons en aquest debat
hauríem de participar-hi tots,
no només els experts.

eflexionar críticament
sobre les nostres tradicions i valors (moralitat post-convencional) és una necessitat
indubtable. Més encara en el cas del masclisme, que tantes víctimes genera. No obstant això,
les imatges “denunciades” per
la Fiscalia exhibeixen l’ambigüitat o esquematisme propi dels
senyals de trànsit, més que biaixos o injustícies evidents.
Segons va dir una vianant
consultada a la televisió sobre
la mateixa notícia, algunes de
les siluetes en qüestió podrien
ser vistes com a homes o com a
dones amb pantalons. Tot i així, discutir-les podria ser instructiu en contextos educatius, com en classes de disseny
gràfic o arts. Però atribuir-los
un caràcter pràcticament delictiu, sembla haver estat interpretat per molts lectors o
espectadors com una reacció
exagerada, efectista o fins i tot
ridícula i, com a tal, contraproduent. Sensibilitzar de manera
efectiva sobre el masclisme exigeix esforços més ponderats i
convincents.

questa notícia sorgeix
de la recent publicació
d’un llibre de referència titulat Depressió
i Suïcidi 2020. Document estratègic per la
promoció de la Salut
Mental. Segons aquesta publicació, el 2017 Espanya
va ser “el tercer país de la Unió
Europea amb menor nombre
de morts per suïcidi”. Encara
que aquesta comparació llueixi favorable, les xifres absolutes són, de totes maneres, molt
greus: dei suïcidis cada dia, un
cada dues hores i mitja i segona
causa de mort entre els vint i els
24 anys.
Xifres tràgiques que segurament empitjoraran arran de
la pandèmia i les seves conseqüències sanitàries, socials i
econòmiques. Per això, urgeix
prestar més atenció a aquest
problema, del qual poc es parla, comptar amb un pla nacional de prevenció, i, sobretot,
invertir més en els serveis de
salut mental, que segons Andoni Anseán, president de la Fundació Espanyola per a la Prevenció del Suïcidi, “segueixen
sent l’aneguet lleig de la sanitat
pública”.

otícies similars, provinents d’altres països, demostren que
en la majoria de societats la consciència ciutadana no ha estat suficient per afrontar
eficaçment la pandèmia. Sent realistes s’ha d’admetre que també és indispensable
un règim de sancions que minimitzi els comportaments temeraris o irresponsables sense,
per això, incórrer en excessos o
atropellaments.
I si bé Espanya compta amb
un avançat Estat de Dret, les seves respostes a la crisi no semblen haver estat òptimes, encara que certament s’han imposat
moltes multes, fins al punt que
des de les comunitats autònomes adverteixen que “no donen l’abast per tramitar l’allau
de sancions imposades a la ciutadania per incomplir les mesures contra el coronavirus”.
La necessitat d’avaluar quines són les debilitats del règim
de sancions vigent i la de redoblar esforços per conscienciar
sobre la covid-19 són igualment
clares.

Q R A N

Jordi
Cussó

Àngel
Castiñeira

Maria Rosa
Buxarrais

Begoña
Román

Il·lustrat per

visualomelette
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L’entrevista

“Als Estats Units hi
falta comunicació,
diàleg i debat social.
Estem vivint una
onada de quasi
enfrontament civil”
Mikel Reparaz

La mort de George Floyd en mans de la policia de Minnesota
ha estat un nou detonant en la història del racisme contra els
afroamericans dels Estats Units. Però quines causes expliquen
aquest racisme estructural? Conversem amb Mikel Reparaz,
corresponsal a Nova York de la radio-televisió pública basca,
EiTB, i autor de Las grietas de América: Bajo la piel de un país
dividido (Planeta de Libros).

laura cera
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N

o és la primera vegada que
Estats Units esclata per la
mort d’un ciutadà afroamericà per part de la policia...
Cert. La mort de George Floyd
és un capítol més d’una llarga història. La violència policial contra les minories ve de
lluny. Aquest és un problema
sense resoldre i les seves arrels són molt profundes perquè provenen del moment de
la pròpia fundació del país. El cas de Floyd,
malauradament, no serà el darrer i no és
massa diferent d’altres, com per exemple,
el de Freddie Gray a Baltimore (2015) el de
Michael Brown a Ferguson (2014) o el de
Rodney King a Los Angeles (1992).
Alguns analistes asseguren que ara, per
primera vegada, els blancs s’han adonat
del racisme existent al seu país. És així?
Sí, un militant blanc dels moviment Black
Lives Matter m’explicava que després de
la presidència d’Obama, Trump ha estat
el millor que li podia passar a la comunitat
afroamericana. Ho deia amb certa ironia,
però no li falta raó ja que només l’actual polarització de la societat americana ha posat
en evidència el conflicte històric que existeix. Obama va ser un miratge, dos mandats
perduts, però va causar un curtcircuit a la
societat nord-americana.
On hem de buscar les arrels d’aquest racisme estructural?
En el mateix moment de la fundació del país. Els pares fundacionals dels Estats Units,
homes com George Washington o Thomas
Jefferson, eren esclavistes. Van fundar una
democràcia —d’això no hi ha dubte— sense precedents al món, la base de la qual però era la supremacia dels blancs, perquè
aleshores la base econòmica del país era
l’esclavisme. I això va generar una minoria
negra oprimida que ha aconseguit moltes
conquestes al llarg de la història (l’abolició
de l’esclavitud, els drets civils...); fites que
sempre han tingut una reacció per part dels
blancs. I el segle XXI no és pas una excepció:
després d’Obama ha vingut Trump.
Aquest racisme estructural com es percep en la vida quotidiana?
El supremacisme blanc i el racisme estructural es poden veure a tots els estaments

de la societat. Als Estats Units les bosses
de pobresa i de desigualtat tenen color. Si
vas a un barri pobre de Nova York t’adonaràs que la població és cent per cent negra.
Malgrat l’augment del pes de les minories a
causa de la migració, un setanta per cent de
la població dels EUA és blanca, però aquest
grup encara no és conscient d’aquest racisme estructural perquè no el viu a la seva
pròpia pell. És veritat que ara això comença a canviar, però jo no sóc massa optimista.
En aquest moment al país hi ha dos mons
paral·lels que no es creuen i que no es parlen. La realitat que mostra la FOX News i la
realitat de la CNN no tenen res a veure.
En el llibre que acaba de publicar vostè
parla de “la por a l’esclau alliberat”.
Sovint, a Europa, no comprenem com un
policia pot disparar a un afroamericà a boca
de canó. Quan això passa, la policia es justifica dient que molts afroamericans van armats. En el fons, és una qüestió de por. Als
Estats Units, la por sempre és present arreu, es respira al carrer. I, al calador de la
por, la pesca sempre és molt abundant per
aquells que busquen vots.
A quins valors s’hauria d’apel·lar perquè aquestes dues Amèriques dividides
s’apropin una a l’altra?
En aquest moment, als Estats Units falta
comunicació, diàleg i debat social. Estem
en una situació de política de trinxeres, tant
per part dels republicans com dels demòcrates. Estem vivint una onada de quasi enfrontament civil. Recentment hem vist com
un militant antifeixista matava un militant
de Trump als carrers de Portland, com un
jove de disset anys tirotejava manifestants
del moviment Black Lives Matter, etc. El clima d’enfrontament civil actual fa molt difícil que aquestes dues Amèriques s’entenguin i especialment enmig d’una campanya
electoral en què es disputa la Casa Blanca.
El país està completament dividit entre una
Amèrica que defensa amb totes les armes la
política i els valors de Trump i una Amèrica
que només té un objectiu, derrotar-lo.
Un jove negre nord-americà quina possibilitat té de pujar a l’ascensor social?
El somni americà que ens han venut i que
ens hem cregut no és real, com a mínim per
una part de la població. La migració ha estat clau pel progrés dels Estats Units. El

capitalisme necessita la pobresa per sobreviure i allà aquesta pobresa és de color.
Queden poques setmanes per les eleccions. S’atreveix a fer un pronòstic?
No. El 2016 tots pensàvem que Hillary Clinton guanyaria les eleccions —de fet, tenia
les enquestes al seu favor i va obtenir més
vots—, però no va aconseguir la presidència. Trump sap que ha de guanyar a uns estats clau per continuar en el càrrec i per això dirigeix el seu missatge a un tipus de
població molt concreta i a uns estats que li
poden garantir la victòria. Trump en aquest
moment té dos avantatges: si continua la
violència al carrer i la por ell pot aparèixer
com la garantia de la llei i l’ordre i la vacuna
del coronavirus, que ha promès per abans
de les eleccions.
En aquest punt, quin paper juga la covid?
La covid ha provocat als Estats Units doscents mil morts. La pandèmia ho ha trastocat tot. Els assessors de Trump pensaven
que la reactivació econòmica podia ser el
gran missatge del president de cara la reelecció, però no ha pogut ser. Davant aquesta situació Trump aprofita el “factor por” i
intenta garantir la seguretat i l’ordre.
Els EUA haurien estat el país que és ara
sense aquest conflicte permanent ?
L’hegemonia dels Estats Units s’ha basat en
la violència externa (invasions, guerres...),
però també en la violència interna (presons, cossos policials...). Estats Units ha
crescut en gran mesura per la violència. El
Super Glue és un invent de l’exèrcit nordamericà! Però EUA també representa coses positives: universitats, tecnologia, ciència, conquestes socials...
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el perfil

Ruth Bader
Ginsburg:
La jutgessa
contra la
discriminació
Ramon Radó

L

a imatge té més de deu anys. Entre les togues dels jutges s’hi veuen vuit homes de certa envergadura i, mig amagada, hi ha una
senyora petitona, de més de setanta anys, amb ulleres, lleugerament encorbada, que trenca una
homogeneïtat masculina que, al
llarg de la història, ha estat una
quasi monòtona.
Ruth. És Ruth Bader Ginsburg,
la segona dona que va arribar al
Tribunal Suprem dels Estats Units després que la primera, Sandra Day O’Connor, és jubilés i abans de les nominacions de Sonia Sotomayor i Elena Kagan.
Anys més tard, ella mateixa es referiria a
aquests temps com “la pitjor època”.
Ja fos en primera o en tercera persona, la lluita contra la discriminació ha estat una constant en la vida de Ginsburg.
Pionera com a estudiant, com a advocada
o com a jutgessa, fins a la seva mort, el 18
de setembre, va batallar per la igualtat entre homes i dones.
Bader. La seva mare, Celia Bader, havia estat una molt bona alumna que va

“Amb més de
vuitanta anys es
va convertir en
un símbol per
a les noies de la
generació del
mil·lenni”

acabar l’institut amb quinze anys, però va
haver de deixar els estudis i anar a treballar a la fàbrica perquè el seu germà anés a
la universitat. Durant la infantesa de Ruth,
la seva mare va implicar-se en la seva educació i la portava sovint a la biblioteca. Celia Bader va morir de càncer el dia abans
que la seva filla es gradués a l’institut.
Ginsburg. Allà hi va conèixer Martin
Ginsburg, a qui va definir com “el primer
noi a qui li importava que jo tingués cervell” i amb qui es va casar quan va acabar
la carrera. Ja com a matrimoni, tots dos
van anar a estudiar a Harvard. En una classe de 552 alumnes, hi havia només nou noies, a qui el degà va preguntar perquè creien que havien d’ocupar un lloc que podria
haver estat per a un home.
Tot i ser de les primeres de la seva promoció, cap bufet d’advocats va contractar-la i les seves primeres feines van ser de
docent. A la dècada dels setanta, va treballar com a voluntària a la Unió Americana de Drets Civils, on va fundar el Projecte
per als Drets de la Dona, des d’on va defensar víctimes de discriminació de gènere.
També va defensar el marit d’una pilot de l’exèrcit que reclamava les mateixes
prestacions socials que tenien les dones
dels soldats o un home que demanava una
pensió de viduïtat per poder mantenir els
fills. Als anys 80 va fer el canvi d’advocada
a jutgessa i, el 1993, Bill Clinton va nomenar-la jutgessa del Tribunal Suprem.
RBG. En plena època del #MeToo, amb
més de vuitanta anys es va convertir en un
símbol per a les noies de la generació del
mil·lenni. La jutgessa Ginsburg era una
icona pop, que apareixia en samarretes i
tasses, els petits es disfressaven d’ella per
Halloween i els més grans copiaven les taules d’exercicis que feia per estar en forma.
Amant de l’òpera, va arribar a participar com a personatge secundari en una
representació de La filla del regiment, de
Gaetano Donizetti, al Kennedy Center.
Batejada com Notorious RBG, en un joc
de paraules amb les seves inicials i el nom
del raper Notorious BIG, els últims anys
ha protagonitzat contes infantils, sèries
de dibuixos animats, una pel·lícula sobre
la seva vida o un documental biogràfic. En
un moment d’aquesta pel·lícula, li preguntaven quin seria el nombre ideal de dones
al Suprem: “Nou. Quan hi havia nou homes
ningú es queixava”.
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opinió

Anna Pagès

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

H

El jardí del cel

e passat bona part de les estones ensopides que tan gentilment ens brinda la
pandèmia amb una sèrie sud-coreana
de Netflix titulada El Jardí del Cel (Heaven’s Garden). Sé molt poca cosa sobre Corea, excepte la lectura d’un dels
filòsofs contemporanis més actuals,
Byung-Chul Han, autor de La societat del cansament (Herder, 2015), Loa a la tierra (Herder, 2019) i el darrer La desaparición de los rituales (Herder, 2020), que n’és originari.
Chul Han fa una crítica radical a l’egoisme i l’individualisme del món contemporani, posant com a exemple
del deteriorament humà l’autoexplotació que ens mata.
L’agenda setmanal és el màxim exponent d’aquest recorregut infernal per una interminable successió d’activitats productives a complir. Ho associa a la imatge de
Prometeu, a qui l’au rosega el fetge lentament fins al final, per començar de bell nou quan es regenera. La fatiga, diu Han, és un senyal que hem arribat al límit extrem
d’aquesta violència auto-infringida. El mateix Han és un
exemple d’aquest problema: educat a la Universitat en
enginyeria metal·lúrgica, arriba a Alemanya amb una beca i fa un cop de timó. Es posa a estudiar filosofia, menjant només pà sec amb melmelada, per acabar fent una
tesi sobre Martin Heidegger.
Podem rectificar, canviar de vida, en aquest huracà d’hiperactivitat que envaeix el nostre temps? El Jardí del Cel és una història sobre la possibilitat que un lloc
enmig de les muntanyes, amb poca gent, sigui una font
de redempció humana. Sense explicar els detalls de la
sèrie per no fer spoiler, aquesta producció sud-coreana
planteja que tenir un lloc on viure constitueix, al capdavall, la única sortida possible a l’autoexplotació efímera.
Formar part d’un lloc que sigui nostre fa de branca enganxada a l’arbre que la nodreix i li dona força. Només cal
quedar-s’hi. La sèrie transcorre en una comunitat a les
muntanyes, on fa molt de fred la major part de l’any, amb
un llarg hivern de neu. Són quatre cases, on tothom es coneix. En aquest lloc hi ha una escola, amb un grup petit
de cinc nens. També hi ha un cafè pels caminants que s’hi
acosten.
La protagonista de la sèrie és una dona jove que té dues nenes. Aquesta dona, Jae-Jin, viatja des de Seül per
demanar ajuda al seu pare, habitant de les muntanyes
i amb qui té un conflicte de fa anys. És un home sorrut,

trist i solitari, que s’ha equivocat amb ella. La vida quotidiana amb les seves dues netes i la seva filla, a qui aprèn
a conèixer, el transforma completament. També a elles,
que descobreixen el valor de tenir uns principis sòlids,
amb disponibilitat d’aprendre de les preocupacions dels
veïns. Aquest pare aprèn a estimar la seva filla amb un
amor renovat i es converteix en el líder de la comunitat,
a qui tothom va a veure quan té problemes. El tema de la
sèrie no són els detalls minoritaris de la relació entre els
personatges o la trama de la història, ni tan sols la seva
suposada qualitat cinematogràfica.
El tema pelut que es planteja és si, a la vida, tenim
l’oportunitat de recuperar l’amor i la confiança en els altres. També de quina manera els altres, en prendre cura
de les nostres pròpies febleses sense jutjar-nos, poden
convertir-nos en bones persones capaces d’estimar. Si
tots tenim cura de tots, amb la delicadesa necessària del
gest i les paraules oportunes en el moment adequat, serem millors. La nostra vida valdrà la pena. Podrem deixar, quan morim, el llegat de l’amistat, el respecte i la pacient espera que fan falta per redimir un món al límit de
les seves forces físiques i mentals. Sabrem reconèixer, en
l’extrema vulnerabilitat dels altres, la nostra pròpia por,
la cosa més humana que ens habita. L’enyorat Lluís Duch
sempre deia que a la vida es pot rectificar. Aquesta petita història demostra com: acostant-se sense empènyer.
Anna Pagès és professora de la Facultat de
Psicologia i Pedagogia Blanquerna de la URL

“Si tots tenim cura de
tots amb la delicadesa
necessària del gest i les
paraules oportunes en
el moment adequat,
serem millors i la vida
valdrà la pena”
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dilemes ètics

Podem controlar la
covid amb selfies?
Diversos països vigilen que
els positius en covid-19 facin
la quarantena obligatòria a
través d’imatges capturades
amb el mòbil. És ètic aquest
tipus de control o vulnera la
llibertat individual?

soraya Hernández

E

l confinament que va tenir lloc
durant l’estat d’alarma degut
als efectes de la pandèmia per
la covid-19 s’ha anant relaxant
fins arribar a la nova normalitat. Malgrat els esforços de gran
part de la població, la manca de
consciència i factors relacionats
amb les desigualtats socials,
han fet que els número de casos positius vagin augmentant.
Aquest fet ha tingut com a conseqüència la realització de proves de manera massiva i confinaments selectius. Per
evitar actituds i accions que poden ser causa de nous contagis i rebrots s’han fet campanyes informatives i de conscienciació.
També s’han pres mesures sancionadores
com ara l’expedició de multes: a Catalunya,
dels cent euros per no portar la mascareta
fins als seixanta mil per les infraccions més
greus. Però, què cal fer per garantir que la
gent compleixi la normativa?
A Moscou ho han tingut clar. L’ajuntament de la ciutat ha utilitzat una aplicació mòbil de rastreig de contagis per verificar que la gent es queda a casa. Durant
tot el confinament l’aplicació emet un avís
i la persona portadora del telèfon s’ha
de fer un selfie i enviar-lo. És a dir, s’ha de

300

fotografiar a si mateixa a l’entorn domiciliari com a acreditació categòrica de la seva
estada a casa. Malgrat el beneplàcit d’una
part de la ciutadania, han estat moltes les
persones usuàries que no han vist la utilitat
del mètode. S’han denunciat biaixos per
part de gent malalta que no podia atendre
els avisos per estar enllitada o trobar-se
malament, altres que fins i tot han rebut
la corresponent demanda estant hospitalitzats. S’ha parlat de multes abusives, no
tant respecte la quantitat econòmica reclamada, però sí en relació al fet que s’han posat abans de comprovar si realment s’havia
trencat el confinament o existia una raó de
pes. Alguns sectors s’han queixat d’un sistema de control de la població que podria
tenir més aplicacions de les que inicialment
es creuen. Algunes persones s’han unit per
posar denúncies al consistori.
La capital russa no ha estat la única en
fer servir els selfies. El governador de Karnataka, una regió de l’Índia, també ha obligat als positius en coronavirus a enviar
una fotografia cada hora –des de les 7 del
matí a les 10 de la nit– a través d’una aplicació que detecta la ubicació concreta de
l’aparell. En aquest cas el càstig màxim
pels infractors és el trasllat a un centre de
quarantena.

I a aquí...
El Departament d’Interior ha emès
els darrers mesos trenta mil multes
per saltar-se el confinament, entre
les quals hi ha tres-cents euros per
passejar el gos o comprar poc al
supermercat. Per la seva banda, el
Ministeri de l’Interior va imposar
1.005.187 sancions per l’incompliment de les mesures de l’estat
d’alarma. En 65 dies es van registrar
més multes que durant l’aplicació de
tota la Llei de Seguretat Ciutadana.

Davant l’incompliment reiterat de moltes de les mesures que es posen en marxa
per frenar la corba de contagis, les propostes descrites poden ser considerades mesures massa radicals? És ètic el control estret de la població mitjançant els telèfons
mòbils o s’estaria parlant d’un sistema intrusiu que temptaria contra la llibertat individual? És útil aquesta vigilància i la imposició de multes? I pensant en el nostre
context social i cultural, aquest tipus de
mètode de seguiment seria viable al nostre
país? El bé comú ha de passar per sobre de
l’individual?
Si mirem dades concretes i els possibles efectes de la manca de consciència
detectada al nostre entorn immediat, seria raonable valorar la prevenció mitjançant qualsevol tipus de vigilància intrusiva
o fent PCR obligatòries així com emetent
multes que facin persuadir de saltar-se les
normes.
Però també es podrien revisar altres
escenaris on les campanyes informatives
i les sancions no han tingut l’efecte desitjat (tabac, consum d’alcohol i conducció,
ús del preservatiu), estudiar els elements
claus on es pot incidir i així posar en marxa
programes específics que evitessin una intromissió en la vida íntima de les persones.
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opinió

mar galcerAn
Doctora en Pedagogia

Anem cecs per la vida?

H

e estat no fa gaire el Festival Internacional de Fotoperiodisme de Perpinyà: el
Visa pour l’Image. L’anècdota que vaig
viure tan tols arribar, i que ara us explicaré, és, en certa manera, un reflex
del que voldria compartir-vos després
d’haver vist les exposicions.
Just al mur del carrer situat a l’entrada del recinte principal del festival, hi havia una pintura mural, força
extensa, que em va captivar. Eren figures femenines que
expressaven patiment, desesperació, intent d’alliberament... Vaig fer algunes fotos i, en entrar al recinte, em vaig
dirigir a la noia que hi havia al primer estant d’informació
que vaig trobar. Li vaig preguntar si em sabria dir qui era
l’autor de la pintura mural que hi havia a la paret del carrer
i amb cara de sorpresa em va dir: “Passo per aquí cada dia i
no m’he adonat que hi hagi cap mural”. Li vaig ensenyar les
imatges i va quedar atònita. “És preciós”, va dir.
Deixem aquí l’anècdota, de moment. El que vaig poder
contemplar jo en els diferents recintes del festival també
em va deixar atònita... tot i que per altres motius. Vaig ser
testimoni d’una bellesa esfereïdora. Imatges impactants
de la barbàrie humana, que et perforaven l’ànima, almenys
a mi. No pas perquè fossin imatges desagradables que envaïssin o frivolitzessin la intimitat i el dolor aliè, sinó perquè en comptades d’elles es podia percebre cap bri d’esperança. Eren radiografia d’un món desolador, abocat a la
més absolta catàstrofe. El dia radiant que feia a fora, es va
anar convertint en una absoluta penombra en el marc de
les exposicions. I el pitjor era que, certament, tots aquells
extraordinaris reportatges eren part significativa de la realitat més cruel del nostre món. Un món bàrbar que hem
acabat normalitzant i banalitzant en excés, com ja deia
Hannah Arendt, generant dues actituds que ens aboquen
encara més a un pou sense sortida: l’absoluta indiferència
que cerca únicament el benestar i plaer personal fugint de
qualsevol amenaça de patiment o compromís, o bé el desencís, la manca de sentit i la desesperança que bloquegen qualsevol possibilitat de construir alternatives més
humanitzadores.
No faig cap crítica al festival, únicament reivindico
també un espai que pugui contrarestar la cruesa de la realitat més visible i pugui també visibilitzar el rostre amable,
solidari i bondadós de la humanitat, que també hi és, però
queda sempre en l’ocultament i l’anonimat. Per què veiem

únicament el roc del mig del camí i no la bellesa de les flors
que neixen als marges, capaç de salvar el món, com deia
Dostoievski? I torno a l’anècdota del principi. On i què mirem quan anem per la vida? Estem farts de la barbàrie humana. No podem negar-la, ni defugir-la, però encarar-la i
travessar-la tan sols es pot fer des d’una radical esperança
i ara, més que mai, la necessitem. Necessitem, també, que
algú ens visibilitzi que aquest món pot ser d’una altra manera, que val la pena, fins i tot, donar-hi la vida per causes
nobles, com els testimonis de Pere Casaldàliga o del pare
Manel que recentment ens han deixat.
Necessitem que se’ns visibilitzi que quan Chalendo
MacDonald, la cap d’estat de Malawi, va assumir el poder,
va il·legalitzar els matrimonis infantils alliberant milers de
nenes, o que hi ha diverses cooperatives d’immigrants a
Barcelona que han ajudat a regularitzar i generar ocupació a centenars de persones que han pogut sortir de la pobresa i l’exclusió, o que un dels principals proxenetes del
nostre estat, després d’haver explotat i violentat a milers
de dones i d’haver passat anys a la presó, s’ha convertit en
un dels principals activistes contra el tràfic de persones.
Per posar tan sols uns exemples. Necessitem urgentment
sortir de la nostra ceguesa, la que no vol mirar el mal o el
normalitza, però també la que és incapaç de percebre la
bellesa de la bondat, la justícia i la creativitat constructiva que s’amaga, fidel, al nostre voltant.
Mar Galceran és doctora en Pedagogia
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Tendències

Tornar
als pobles
La pandèmia ens ha fet revalorar la vida rural i les petites comunitats.
En aquest sentit, han sorgit propostes com @repoblem, que intenten
acabar amb la manca d’habitants en aquestes zones.

Judith Vives

L

en col·laboració
amb Finques Pous

a pandèmia ha tingut impacte en
els nostres hàbits de vida. Per a la
majoria de ciutadans, les vacances
d’aquest estiu han estat de proximitat. Aquells que tenen segones
residències n’han gaudit a fons.
Per a la resta, les cases rurals han
estat l’opció majoritària. Altres
han aprofitat per visitar familiars que viuen a pobles. Tot plegat,
ens ha fet redescobrir una part del
nostre país des d’un altre punt de
vista i els avantatges de la vida rural o de viure en una localitat petita.
Tant és així, que en els darrers mesos
ha crescut la gent que vol tornar a fer vida de poble. La tecnologia i el teletreball
ho fan possible, i moltes persones han
començat a valorar fermament la idea
d’anar-se’n a viure lluny de la ciutat, en entorns més tranquils i propers amb la natura. A les xarxes socials, el passat mes
d’agost va sorgir un nou compte amb el
nom de @repoblem. A la seva biografia, hi
tenen una declaració d’intencions: “Frenem el despoblament a Catalunya. Busquem persones amb ganes d’omplir de
vida els pobles i pobles amb ganes d’omplir-se de gent”. Una de les seves primeres publicacions explica que la covid-19 ha
despertat l’interès per anar a viure a un
poble. “Una oportunitat per frenar el despoblament i reequilibrar el territori.”
Des d’aquest perfil, els seus creadors
difonen ofertes d’ajuntaments, empreses
i particulars que puguin oferir habitatge,
feina o serveis a qui vulgui establir-s’hi.

condemnats a
desaparèixer?

Aprofitant la tendència que ens fa mirar
cap a un estil de vida molt mes slow, la iniciativa @repoblem vol frenar el despoblament rural. En poc més d’un mes i escaig,
el perfil té prop de deu mil seguidors.
Les seves propostes semblen tenir força èxit. Per exemple, a mitjans setembre
van publicar una oferta de Prat de Compte
(Terra Alta) amb només 179 habitants, que
busca una família amb nens per gestionar
l’alberg municipal. En tres dies, un centenar de famílies s’hi van interessar.
Les conseqüències de l’èxode rural en
els darrers anys han provocat que alguns
pobles estiguin a punt de desaparèixer o
que hagin de lluitar per sobreviure i aconseguir els mínims serveis bàsics. El trasbals que ha suposat la pandèmia de Coronavirus podria tenir una inesperada
conseqüència positiva per aquests petits
pobles, i la promoció d’un nou estil de vida més reposat i sostenible també podria
generar un impacte en el nostre benestar i
també en el del planeta.

Segons dades de l’Institut
Nacional d’Estadística (INE), a
Catalunya hi ha uns 330 micropobles, que tenen menys de 500
habitants, i que representen
prop del el 35 per cent del
territori i del total dels municipis.
En aquests municipis hi viu
menys del dos per cent de la
població. Ja fa molt de temps
que aquests municipis busquen
la manera d’atraure població per
fer créixer el seu nombre
d’habitants, cosa que acaba
revertint també en els serveis
bàsics dels que poden disposar.
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Francesc Amat

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

La importància dels fons

L

a gestió i administració dels fons europeus
per fer front a la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia és un dels reptes
claus dels propers anys. Totes les administracions públiques –els ajuntaments, la Generalitat i el govern central– tenen el deure
de plantejar objectius ambiciosos per aconseguir el màxim rendiment d’aquestes ajudes. La part
més important de la gestió i adjudicació dels fons recaurà sobre el govern central, però les altres administracions no en poden quedar al marge.
Vivim en temps políticament convulsos, però perdre
aquest tren ens deixaria en molt mala posició. Com a ciutadans hem d’estar atents i fer rendir comptes als governants en funció de com d’encertades siguin les seves decisions i polítiques.
Aquest és el repte estratègic de país, amb capacitat
d’incidència sobre el mig i llarg termini, més important
que hem d’afrontar. No només pel volum econòmic de les
ajudes, sinó per l’oportunitat que representen per fer un
pas endavant i enfortir les nostres economies. Si se’n fa
un bon ús, poden ser una eina molt útil per a la reconstrucció econòmica i social. Per contra, si no s’aprofita
l’oportunitat que se’ns brida, el risc d’esquinçament social i estancament econòmic s’accentuaran.
Els fons es repartiran als països membres de la Unió
Europea fonamentalment en dos àmbits. El primer és
l’àmbit de la reconstrucció social. Aquesta primera dimensió, adreçada bàsicament a pal·liar els efectes socialment devastadors de la crisi de la covid, és previsible
que constitueixi el gruix de les ajudes. La Generalitat, per
exemple, ha elaborat ja un Pla Social que fa un primer diagnòstic de les conseqüències a curt termini de la crisi
econòmica i social.
El pla econòmica i social de la Generalitat és efectivament un bon primer pas, però a partir d’aquí cal continuar treballant per dissenyar polítiques efectives
contra la vulnerabilitat social. El creixement de l’atur,
concentrat en dones i joves, és ja la preocupació immediata més greu. Sabem que la covid-19 és un gran amplificador de desigualtats que ja existien abans de l’esclat
de la pròpia pandèmia. Per tant, en el món post-covid
la precarietat laboral i la falta de treball augmentarà
en aquells sectors i grups que ja eren més vulnerables
d’entrada.

Però la vulnerabilitat pren cada vegada més formes
diferents i és necessari no oblidar-se i destinar també
ajudes cap a les polítiques d’infància i la pobresa infantil
(que massa sovint oblidem), així com ajudes per a la dependència i l’atenció a la vellesa (el que ha passat amb els
casals d’avis i centres no té nom).
El segon àmbit, no menys important, serà el de les
ajudes europees dedicades a les polítiques de transformació econòmica i social pensant més en el mig i llarg termini. És aquí on hi ha l’oportunitat estratègica per endegar inversions en sectors i polítiques clau que permetin la
transformació econòmica. Si no ho fem bé, el cost d’oportunitat del tren que haurem deixat escapar serà enorme.
El món global es caracteritza per una forta tendència a la
segregació geogràfica dels pols econòmics. Les economies d’escala i d’aglomeració fan que determinades àrees
geogràfiques es converteixen en centres econòmics que
concentren molta activitat i noves inversions.
Per sort, Catalunya té encara una economia diversificada i és capaç d’atraure inversions. Però cal incentivar la
transformació cap a la digitalització, les noves energies, i
no desatendre sinó potenciar la innovació. Catalunya ha
fet un cert pas enrere en els índexs comparats de quines
són les regions més innovadores a Europa. Allò important és que darrere d’aquests centres o pols econòmics
globals, hi ha decisions i projectes polítics que lideren i
incentiven la transformació industrial i econòmica.
Francesc Amat és doctor en Ciència Política per la
Universitat d’Oxford i investigador a l’IPERG de la UB

“En el món postcovid la precarietat
laboral i falta de
treball augmentarà en
aquells grups –dones i
joves– que ja eren més
vulnerables d’entrada”
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LA CONVERSA
NOVA llei de la memòria històrica

— La societat està
més preparada que
els polítics a l’hora
d’afrontar el debat de
la memòria històrica.
— Hem de ser valents
i reconèixer les
conseqüències de la
de la guerra en els
dos bàndols.

PACO
ETXEBERRIA
Beasain, País Basc, 1957.
Doctor en Medicina per la
Universitat del País Basc i
metge especialista en
Medicina Legal i Forense.
Des de l’any 2000 ha
participat en desenes
d’exhumacions de fosses
procedents sobretot de
l’època de la Guerra Civil.
S’acaba d’incorporar com a
assessor a la nova Secretaria
de Memòria Històrica
adscrita al ministeri de
Presidència.

MARTA
MARÍNDÒMINE
Barcelona, 1959. Escriptora
catalano-canadenca
especialitzada en temes de
memòria, és realitzadora de
documentals i instal·lacions
artístiques i traductora i
professora de literatura i
cultura peninsular espanyola
a la Universitat Wilfrid
Laurier a Ontàrio, al Canadà.
És també directora del
Centre for Memory and
Testimony Studies de la
mateixa universitat
(www.cmtstudies.org).
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El govern espanyol ha
aprovat aquest setembre
l’avantprojecte de la nova
llei de la Memòria Històrica,
que s’anomenarà –si arriba a
promulgar-se– de Memòria
Democràtica i substituirà
la del 2007. Quins avenços
suposarà aquesta nova llei?

moderat per

joan salicrú

La primera pregunta és obligada. Aquesta
nova llei, si s’acaba aprovant, substituirà la
de Memòria Històrica del govern Zapatero
del 2007, que per a molts es quedava curta
però per a altres ja anava massa enllà. Per
vostès dos, persones que treballen en
l’àmbit de la memòria, creuen que des d’un
punt de vista científic amb aquesta llei es
podria fer definitivament justícia?
PACO ETXBERRIA —Fer justícia jo diria que no.
No perquè parlem de fets injustos que, gestionats tardanament, resultaria impossible administrar-los seguint el que cadascuna de les víctimes o dels perjudicats pugui
tenir com a idea del que és la justícia. Es
perd el sentit de la immediació, el fet d’actuar després de què hagin ocorregut les
coses. A Espanya no només una dictadura
ho explica tot, quaranta anys després, sinó
que després, en període democràtic, hem
trigat molt a reaccionar. Preguntaves, Joan, perquè passa tot això: jo diria que també perquè hi ha una sociologia franquista
que ens arriba a nosaltres; és indiscutible.
La dictadura arriba als nostres dies i hi ha
una visió preconstitucional encara en la
ment de moltes persones. També crec que
existeix, a més, un complex de culpabilitat en els partits polítics per no haver sabut gestionar tot això de forma adequada;
potser sigui la raó per la qual quan sorgeix

el moviment civil –cal recordar-ho- de la
memòria història, els propis partits polítics van quedar desconcertats. No entenien el que es pretenia i no van dubtar a acusar les persones que hi estaven implicades
de “gent antisistema”. Això, vint anys més
tard, ja no és així, afortunadament; estem
parlant d’una llei sobre el tema. I si aquesta llei millorarà o no la del 2007... jo diria
que si. La llei del 2007 era necessària però
va ser insuficient i amb l’experiència que
tenim ara podem corregir-ho. No ens oblidem que a Espanya n’estem aprenent tots,
d’això. No teníem precedents ni experiència prèvia i n’estem aprenent. Jo no carregaria gaire les tintes contra els que haurien
d’haver reaccionat molt abans perquè m’ho
podria aplicar a mi mateix i preguntar-me
on era jo o on era la meva universitat.
MARTA MARÍN-DÒMINE —Coincideixo plenament. Evidentement de justícia ja no
se’n pot fer perquè precisament han passat molts anys i la justícia s’ha de fer davant
els tribunals i immediatament després de
què els fets analitzats hagin transcorregut... per tant, que el tribunal es constitueixi immediatament després dels fets que
analitza o molt poc temps després. D’altra
banda, jo també dono valor a aquesta nova
llei de Memòria Democràtica, que amplia
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enormement la llei de Memòria Històrica
de 2007. És una llei de reconeixement –recordem que hi ha molts tipus de lleis, que
si punitives, no punitives...– i aquesta llei a
mi em sembla de reconeixement de les víctimes, de reconeixement de la dignitat de
les víctimes; fa èmfasi en alguns col·lectius
com el de les dones, que fins ara havien estat invisibilitzats; pretén fer un mapa renovat de fosses; incideix en molts aspectes
memorials i també en el caràcter pedagògic, formatiu; té la voluntat de fer entrar a
l’ensenyament el nou angle d’aquests esdeveniments que la llei tracta i que són la
Guerra Civil i la dictadura... Per tant a mi
em sembla positiva, molt positiva; hem
d’esperar, també és cert, quins fruits dona i com s’actua. Però en principi em sembla molt positiva tenint en compte, també, que la justícia ja no és possible. Un fet
que ha succeït segueix allà, davant nostre,
i hem d’intentar que no quedi invisibilitzat,
sobretot.
P.E. —Ara fa falta un reconeixement institucional. Això és una cosa molt curiosa i molt
particular del cas espanyol. El reconeixement social sobre aquest tema existeix, és
a dir, la societat, els nostres pobles, els nostres amics, veïns, familiars... que van tornar
de l’exili o sortir de les presons han tingut
reconeixement social. Però de reconeixement institucional... anem coixos. I què vol
dir això? Doncs que per exemple encara no
és veritat –en el sentit d’oficial– el cens de
desapareguts. Són dades acadèmiques que
estan en treballs d’investigació però no han
estat validades per les autoritats democràtiques. Fa uns mesos es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el cens dels
espanyols que van morir al camp de concentració nazi de Mathausen. Aquesta informació la sabíem des de fa molt de temps;
aquest tema els historiadors ja l’havien resolt. Però aquesta informació no era oficial fins que no es publiqués al BOE. Doncs
això. Ara, amb la nova llei, cal ubicar precisament la veritat formalment obtinguda
amb la col·laboració de tot tipus d’experts
i s’ha de validar; dir: efectivament tot això que afirmen aquests senyors és certa.
Cal assentar una veritat que sigui oficial.
M.M-D. —Evidentment coincideixo de nou
amb en Paco. M’agradaria, això sí, afegir
una cosa que s’ha comentat a l’inici de la

memòria sobre l’esclavisme a França, es
va aprovar el 2001. L’esclavisme havia començat al segle XV i no es reconeix fins cinc
segles més tard! Vaja, volia aclarir aquesta sensació que sempre tenim aquí de què
“tot sempre arriba molt tard”. És que això
és molt complex i cal molt de temps! Que
quedi clar que no defenso el retard, eh?
Simplement pretenc afegir complexitat a
l’hora d’entendre el procés d’elaboració de
la llei de Memòria.

— Curiosament,
en el cas espanyol
el reconeixement
social ja existia però
el que ens faltava era
el reconeixement
institucional. Cal
assentar una veritat
que sigui oficial.
conversa, de perquè a Espanya sembla que
el reconeixement a les víctimes sempre arriba tard. Això és també una percepció que
hauríem de polir perquè les lleis de memòria són sempre controvertides i és cert que
a Espanya arriben molt tard, per les raons
que ja s’han comentat abans; no es tracta “simplement” de reconèixer els abusos
que hi va haver durant la guerra sinó, sobretot, durant una llarga dictadura. Llavors...
sempre és molt delicat perquè encara ara
hi ha vives persones que hi havia darrera
d’aquests esdeveniments. Siguem conscients que una llei de memòria sempre enfronta dues o més comunitats; no és fàcil. I
també volia dir que tampoc és cert que Espanya hagi tardat tant a fer-la; no és l’únic
país europeu a qui li passa, en tot cas. Per
exemple, la llei Toubira, a França, la llei de

Per què creuen que aquesta llei arriba ara,
el 2020, tretze anys després de la promulgació de l’anterior, i en ple Coronavirus? ¿O
és que ara realment era el moment en què
es podia dur a terme?
P.E. —Ara hi ha una oportunitat i potser és
l’última. M’explico. Aquesta oportunitat
sorgeix arran del canvi de govern a l’Estat; portem un any i una mica més parlant d’aquests temes, i de fet el 2019 ja es
van dur a terme algunes iniciatives de suport, molt modestes –perquè resulta que
els pressupostos que tenim són els de
l’etapa anterior, la del Partit Popular, durant la qual no es va impulsar cap iniciativa d’aquest àmbit, tot i que estar vigent la
llei del 2007–. I amb el canvi de govern s’han
fet més coses, entre les quals una Secretaria d’Estat. Això, l’any 2000, quan vam començar amb tot aquest procés, no ens ho
podíem ni imaginar. Hem passat, per tant,
de tenir una Direcció General de Memòria
Històrica a tenir una Secretaria d’Estat, a
la qual estic assessorant.
És evident que algú pot interpretar que
estem davant una qüestió d’oportunitat
política que busca amagar altres problemes que hi ha a Espanya, com han apuntat alguns mitjans de comunicació. Jo sincerament crec que no. Perquè si ens posem
així, mai arribaria el moment, per a aquest
tema. “No ens beneficia, no ens aportarà
millores, no crearà nou coneixement i en
la mesura que no genera nou coneixement,
no té cap utilitat”, han dit alguns professors
d’univesitat. En fi, no hi estic d’acord. Des
del meu punt de vista això sorgeix ara perquè en un programa electoral i perquè resultat que tots plegats ens hem adonat que
calia tirar-ho endavant. Qui no comparteix
aquest posicionament, avui en dia a Espanya, és una immensa minoria, tinguem-ho
en compte. S’han fet enquestes sobre la
qüestió i efectivament hi ha persones a
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Espanya que hi estan en total desacord.
Ara bé, a la pregunta de “vostè està d’acord
amb què a les afores del seu poble hi pugui
haver una fossa clandestina, en un terreny
desprotegit, i que s’hi pugui mantenir les
víctimes sense senyalitzar el lloc, sense investigar-lo, sense exhumar-ne les restes?”,
la immensa majoria diu que no. I que alguna
cosa s’hauria de fer. Aquí el que passa, em
sembla, és que s’hi afegeixen altres coses,
enmig d’aquest debat. En el que té a veure
amb les exhumacions estic convençut que hi
haurà unanimitats fins i tot amb els partits
de dretes. Ara, que d’aquí en surti un rendiment pedagògic, que es creï una fiscalia
especial que reculli la informació i la gestioni... això ja són coses que sí que preocupen
a moltes persones de dretes.

proposta surt d’un grup parlamentari determinat, tampoc ho hem d’amagar, però a
la llei se li suposa una excés de càrrega ideològica, cosa que constitueix un prejudici, a
l’hora d’analitzar-ne els beneficis.
P.E. —És que és cert, sí. Com en tants altres
temes, diria que la societat està més i millor
preparada per afrontar-los que alguns dirigents polítics, que fan càlculs i estimacions inconfessables a propòsit d’altres aspectes que ells veuen darrera aquest tema.
A més, crec que tot això ja està mesurat, de
fet. Des del punt de vista del que són els exhumacions –fa vint anys que en fem–, antropòlegs socials que han estat avaluant
què passava en cadascun dels pobles on
hem intervingut subratllen la garantia absoluta de què això no ha reobert cap ferida

Per tant vostè ve a dir que socialment hi ha
més consens en anar endavant en aquestes
qüestions del que podríem intuir pel soroll
a la premsa?
P.E. —Sí. Passa a la meva pròpia família, en
el grup d’amics o a la meva facultat, on hi ha
professors que quan vam començar amb
aquest tema els va semblar malament, dubtós, fins i tot tenien por, però finalment totes aquestes pors i dubtes han desaparegut.

M.M-D. —També el fet de què sorgeixi aquesta nova llei ara pot deure’s a una
qüestió d’evolució generacional; potser hi
ha menys persones que estan implicades
ara en posicions de poder i que en el passat sí que estaven implicades amb la dreta
franquista... tot això també ha facilitat que
es faci ara aquesta llei, és evident. De totes formes, jo volia afegir una cosa que em
sorprèn i negativament i que quasi té el caràcter de símptoma: només en anunciar-se
aquest avantprojecte de llei han sorgit moltes crítiques a diversos mitjans de comunicació. La crítica ha estat immediata, alguna
vegades poc raonada. És evident que qualsevol llei de memòria està subjecte a crítiques, es pot ampliar, modificar... en un estat
democràtic ha de ser així, només faltaria.
Però m’ha sorprès aquest excés de crítica
fins i tot abans de que hagi estat aprovada.
Tinc la sensació, i em sorprèn una mica,
que els dos defensen que l’opinió publicada
és més crítica que l’opinió pública. És així?
M.M-D. —Sí, es barreja massa la ideologia
de qui opina amb la llei. Evidentment la

— No és cert que
sempre anem
tard en temes de
memòria històrica.
A França, la llei
contra l’esclavisme
és del 2001, cinc
segles més tard que
comencés a fer-se.

sinó tot el contrari. De totes maneres, per
qüestions de secretaria general del partit
X es notifica als seus afiliats que “cal estar
atents”, que “això és perillós”, “que això
ara no convé”... i per tant creen una sèrie
d’opinions que acaben als mitjans sense
reflectir la realitat.
Ha arribat un moment que hem de dirli, al que està amb desacord amb aquest
procés, que el problema el té ell. No la resta de la societat, no; ell. El que no vegi les
bondats d’aquest procés se l’ha d’estimar,
intentar comprendre’l i ajudar-lo, perquè
el problema el té ell. Fins i tot alguns partits polítics de dretes han anat modificant
el seu propi discurs sobre aquest tema. De
fet em consta, perquè ho he viscut directament, a la quantitat de llocs on hem fet exhumacions –a Espanya hem obert ja més
de set-centes fosses i hem recuperat més
de nou mil esquelets–, on m’he trobat amb
regidors i alcaldes de dretes que estaven
totalment d’acord amb el que fèiem. I que
ens deien: “a veure, no m’hi puc implicar
massa perquè no vull rebre una trucada
del meu partit, però ho comprenc perfectament perquè conec les família, soc amic
dels fills de les víctimes... com no hauria de
comprendre-ho?”. Això denota potser un
dèficit de tipus democràtic, perquè aquestes persones haurien de perdre la por, en
algun moment, però és una realitat que jo
crec que li està passant a la majoria.
De fet, estava pensant que a Catalunya hi
ha víctimes dels “dos bàndols” i que per
tant haurien d’estar interessats en recuperar els cossos dels seus familiars tant “els
d’un costat” com “els de l’altre”, no?
P.E. —Clar, clar. Jo mateix he fet tres exhumacions en fosses que són dels “de l’altre
costat”, és a dir, de crims provocats pels republicans. Una de les últimes exhumacions
ha estat un pou a 180 metres de profunditat als Picos de Europa on vam trobar un
guarda forestal que havia estat assassinat
per un grup guerriller. Evidentment si truca algú i demana que es faci una exhumació
d’aquestes circumstàncies, no podem mirar cap a l’altre costat.

M.M-D. —Totalment cert. I de fet aquesta
seria la meva única crítica, de moment, a
l’avantprojecte de llei: no deixa potser prou
clar, no s’atreveix prou, a denunciar l’horror de la guerra i el fet de què tota guerra
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— Quan ens
pregunten ‘Tot això
perquè ho feu?’ jo
els dic: per ampliar
el discurs dels Drets
Humans. O perquè
això consolida els
valors democràtics.
O perquè reconeix
les injustícies.
comporta dolor en les diferents parts implicades. Hem de ser valents i crec que
aquest és el pas que ens toca donar en el
segle XXI: donar-nos compte i reconèixer
les conseqüències de la violència i de l’horror de la guerra en els dos bàndols. L’altra
qüestió són els abusos de la dictadura, però a la guerra ha de quedar clar que hi va haver víctimes en els dos costats i que a més
hem de tenir en compte que molts dels homes que van ser cridats a files van acabar
en un costat de les trinxeres que no havien
escollit, amb el qual no estaven d’acord. Per
tant crec que aquest avantprojecte és una
mica tímid en aquest sentit, tot i que potser
no pot ser més atrevit. En tot cas, hauria de
ser la societat civil, de nou, qui sigui una mica més atrevida, en el sentit de donar un

pas endavant i reconèixer les conseqüències de la guerra en els dos bàndols. No només de la guerra sinó també de la revolució, com apunta en Paco Etxeberria, és a dir
els danys que van ocasionar persones o col·
lectius del bàndol republicà.
Finalment, quins valors ens haurien de guiar
a l’hora d’afrontar la redacció definitiva
d’aquesta llei i de tot el procés de dignificació de la memòria històrica?
P.E. —Quan ens pregunten ‘Tot això perquè ho feu?’ jo els dic: per ampliar el discurs dels Drets Humans. O perquè això
consolida els valors democràtics. O perquè reconeix les injustícies i el que és, com
deia la Marta, el desastre de totes les guerres: es perd l’escolaritat de les persones,
gent que es queda en el camí, dones totalment desemparades... Són aspectes que
em fan pensar que tot el pla de treball hauria de tenir una base de sustentació que
són els Drets Humans. I que tot això tingui
una sèrie de valors que es despleguin pedagògicament, com ja es fa a Navarra. Però bé, tot plegat és increïble perquè quan
vam fer la primera exhumació, el 2000, no
pensàvem que tot això pogués arribar tan
lluny. I també perquè la gent gran, relacionada amb els fets, perdi definitivament
la por. O sigui, la por dels meus pares, que
els va portar a pràcticament un oblit imposat i que a mi m’ha convertit en una persona ignorant de la qüestió... això no pot tornar a passar.

— A l’hora que fem
el reconeixement
a les víctimes que
mereixen i que no
han tingut fins ara,
hem de començar
a prendre distància
del que ha passat,
que no vol dir
que ho oblidem.
M.M-D. —Jo afegiria: cal fer veure que tot
això són uns fets que van ocórrer però que
ningú hereta la ideologia dels seus antecessors. Això és molt important justament per
evitar divisions; les ideologies les escollim i
a vegades pensar que les heretem ens pot
fer lliures, si és el cas que coincidim amb la
dels nostres antecessors, però també fernos-en esclaus, si és a l’inrevés. És a dir, sí,
parlem d’un fet històric, mereix un reconeixement sobretot la dignificació de les víctimes, però també hem de començar a prendre distància d’aquest propi fet. Entenc
que això pugui molestar una miqueta, però
prendre distància no és oblidar, és començar a caminar d’una manera nova. I cada
generació, cada moment històric, mereix
aprendre a caminar d’una manera nova.
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capitalisme conscient

Alicia Aradilla: “Treballar
des de casa no és teletreballar”
L’autora del llibre ‘Teletrabajar, pero bien’ (Editorial Diana), recorda que aquest model
demana una estructura corporativa i emocional específica. I, sobretot, confiança,
lideratge conscient, escolta activa, responsabilitat individual i autocontrol.

Redacció

A

amb el patrocini de la
Fundació Capitalisme Conscient

lgunes empreses després de la
pandèmia han optat pel teletreball. Això és una bona notícia?
No sé si això és una bona notícia,
però el cert és que el teletreball ha
arribat per quedar-se.

Vostè distingeix entre teletreball i treballar des de casa. Quina és la
diferència?
De fet molt poques empreses estan aplicant el teletreball. Vam tancar les oficines
de l’empresa un divendres i ja no vam poder tornar. Ens vam tancar a casa un diumenge i ja no vam poder sortir. En aquesta situació de confinament, la decisió de
moltes empreses ha estat treballar des de
casa. Però treballar des de casa no és teletreballar. Per exemple, des del punt de vista logístic, els treballadors que han treballat des de casa ho han fet amb la cadira del
menjador, en un racó d’una habitació... En
canvi les empreses que fan teletreball com
cal tenen una estructura logística, i, sobretot, corporativa i emocional basada en el
teletreball.
Quines capacitats ha de tenir un líder que
només veu el seu equip telemàticament?
Abans el líder havia de tenir presència i capacitat comunicativa perquè els conflictes es resolien prenent un cafè. Però, això
s’ha acabat. Ara el líder ha de tenir una alta
capacitat de comunicació, concretament,
un estil de comunicació de delegació. Hem
d’entendre que ara les paraules han de recórrer més distància i que cada persona
les rep en un context diferent perquè cada

treballador està en un espai diferent. I això és molt important perquè el 85 per cent
dels conflictes d’una empresa venen de la
manca de comunicació.
Les reunions virtuals són bon escenari
per posar a prova aquest lideratge?
Sí. Amb el teletreball els líders han de deixar de liderar persones i començar a liderar
situacions, només d’aquesta manera cada
treballador passa a liderar-se a si mateix, a
fer-se càrrec de la seva responsabilitat i autonomia. Per exemple, a les reunions virtuals, algunes males praxis com arribar tard,
queden més en evidència.
Quins valors positius té el teletreball?
A les reunions presencials tenim la mala
costum de parlar tots a la vegada. Això a
les reunions virtuals no és possible, ja que
dificulta molt la comunicació. Una empresa amb valors pot aplicar perfectament el
teletreball, però quins valors hauria de tenir? Són fonamentals l’ètica, el lideratge
conscient, l’escolta activa, la responsabilitat individual i l’autocontrol. Un exemple,
la consulta de les xarxes socials a la feina.
Com saps que el teu treballador no està 45
minuts de la seva jornada laboral connectat a Facebook? Per això els lideratges controladors i autoritaris no tenen cabuda en
el teletreball. En el teletreball la confiança
és bàsica.
Com separar la vida familiar i la vida laboral si ara comparteixen espai?
Aquests darrers mesos el treball a casa
ha generat a moltes persones un estrès

ambiental i un estrès intern. Treballadors, sense família, podien estar onze hores davant l’ordinador, però tenir un nivell
de producció molt baix. Jo proposo planificar-te la jornada de treball, establir uns
rituals i fer desaparèixer la taula de treball un cop acabada la jornada laboral, perquè si sempre veus l’ordinador allà, no deixes de pensar mai amb la feina i això genera
molt cansament físic i mental.
El teletreball generarà més desigualtat
entre gèneres?
Sí, cal vigilar que el teletreball no provoqui
més pressió a les dones. És veritat que amb
aquest model la dona pot combinar-se millorar els horaris, però, per altra banda, la
pressió també és més gran. Quan jo vaig començar a teletreballar el 1996, tenia dues filles, portava una empresa amb dos centres
oberts i dirigia més de quinze treballadors...
i la gent em deia: “això no és treballar!”.
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monogràfic
I si aspiréssim
a la imperfecció?
La recerca de la perfecció
ens ajuda a avançar. Però
què passa quan aquesta
esdevé una obsessió?
Evolucionaríem si la
imperfecció fos la meta?
ENTREVISTA

OPINIÓ

OPINIÓ

OPINIÓ

OPINIÓ

OPINIÓ

“Acceptar la imperfecció és acceptar que
ets humà”
Tania García

Xavier Marcet
Sobre
els perfectes

Jaume Guinot
Com deixar enrera
la recerca de la
perfecció

Carlos Lema
El perill de voler
crear fills
perfectes

Francesc
Miralles
La bellesa de la
imperfecció

Pere Pascual
La perfecta
imperfecció

Dibuixant sobre el tema

Toni Batllori
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I si aspiréssim a la imperfecció?

tania garcía

“Acceptar que ets
imperfecte és acceptar
que ets humà”
Aquesta pedagoga i autora del llibre Guia per a mares i pares
que no són perfectes i criatures que no han de ser-ho (Eumo) ens
parla de la recerca de la perfecció a l’àmbit familiar i educatiu.

maria coll
Alguns intel·lectuals defensen que estem en la “societat de la perfecció”. Hi
estaria d’acord?
Som una societat que creu que busca la
perfecció, però en realitat som una societat cada cop més desconnectada de les
necessitats reals que tenim com a persones. Mentre estem obsessionats buscant
la perfecció, no ens adonem que en realitat
tenim una molt baixa autoestima perquè
la perfecció, segons el meu punt de vista,
no existeix. Ni cap relació, ni cap cosa material, ni cap persona... és perfecte. Tots
estem sempre en un continu aprenentatge. Quan intentem que tot sigui perfecte
–que els fills aconsegueixin molt bones notes, es comportin correctament, mengin
de tot...– deixem de banda la nostra veritable essència.
Alguns especialistes asseguren que si
la humanitat no hagués buscat la perfecció no hauria evolucionat. Estaria
d’acord amb aquesta afirmació?
La perfecció és una meta que mai es pot
aconseguir. A més, cada persona té la seva pròpia idea de perfecció. Coses que per
mi poden ser perfectes per tu potser no ho

són. Si tenim en compte això, què és veritablement la recerca de la perfecció? Penso que la nostra societat sempre ha buscat
l’evolució de l’espècie, però no la perfecció.
La perfecció és voler ser perfecte, però
nosaltres realment què fem? Fem un motlle de les nostres veritables necessitats,
acoblem la nostra persona a allò que socialment es creu que ha de ser la perfecció.
Posi un exemple.
Sovint intentem aconseguir un cos ideal i perfecte, encara que sabem que per la
nostra complexió i per molt que ens cuidem mai l’aconseguirem. Tothom hauria
de buscar la seva pròpia evolució, sense
deixar-se emportar pels comentaris dels
altres i tenint en compte la seva pròpia essència. Quan ens obsessionem per aconseguir la perfecció, el que fem en realitat
és deixar de banda allò que personalment
volem.
Si ens centrem en les relacions familiars, molts pares i mares desitgen tenir
el fill o la filla perfecta. Aquesta pressió
constant sobre els infants quines conseqüències pot tenir?

La primera conseqüència és la desconnexió familiar, perquè quan uns pares exigeixen als seus fills la perfecció no deixen
que aquests siguin ells mateixos. Els pares
que s’obsessionen amb els trets que una
societat considera perfectes, no permeten que els seus fills o filles desenvolupin
la seva pròpia essència, personalitat, els
seus propis pensaments, emocions, sentiments, etc. Tampoc aposten per l’autoconeixement, sinó per unes metes marcades
per la societat. Per tant, una conseqüència
clara és una baixa autoestima. És impossible tenir una bona autoestima quan els
teus pares volen modelar-te en funció del
que ells consideren que és perfecte.
Com podem aprendre a acceptar les imperfeccions dels nostres fills?
Realment els nostres fills no tenen imperfeccions. Pensar que els nostres fills tenen
imperfeccions és posar una etiqueta a una
cosa que no existeix. Potser tu penses que
el teu fill és imperfecte perquè quan s’enfada crida. Però, en realitat, cridar quan un
està enfadat forma part de la nostra forma d’expressió i és igual d’acceptable que
qualsevol altra forma. No crec que haguem
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de considerar imperfeccions les coses que
no ens agraden dels nostres fills. Algunes
coses no ens semblaran correctes i altres
ens agradaran més, però hem d’acceptar
els fills tal com són.
Una tasca complicada.
Sí, però molt necessària. El primer pas per
acceptar-los a ells és acceptar-nos a nosaltres mateixos. Mirar a dins nostre i preguntar-nos: Qui som? On som? Què som?
Som persones que estem fent el que realment volem? Som persones que actuem
segons els nostres pensaments més profunds o actuem segons l’opinió dels altres,
segons el context, segons la nostra educació? Per poder acceptar els nostres fills
primer ens hem d’acceptar a nosaltres mateixos i viure la vida que realment volem.
La no acceptació de les “imperfeccions”
dels menors per part dels pares pot generar conseqüències emocionals i psicològiques en ells?
Sí, evidentment. Conseqüències emocionals, psicològiques i vitals. Els infants han
d’aprendre a acceptar-se a ells mateixos
i saber que les persones poden dir, sentir i fer els que vulguin, però sense fer mal
als altres ni a si mateixos. Si volem que els
fills desenvolupin aquesta empatia pròpia
i vers els altres, els hem d’acceptar tal com
són.
D’altra banda, els pares, en la seva funció, també volen ser perfectes. Com acceptar que, com a pares, també som éssers imperfectes?
Amb els pares passa una cosa curiosa: generalment, mentre defensen la seva imperfecció, s’obsessionen perquè els fills
siguin perfectes. És a dir, hi ha pares que
diuen frases com: “Jo, quan em treuen de
polleguera, crido als meus fills. Sóc humà!”.
Però, en canvi, no toleren que els fills puguin cometre errades. En general, els pares acceptem que no som perfectes, ens
justifiquem constantment, però, al mateix temps, exigim la perfecció als nostres
fills. Tot plegat, és una façana que demostra que no ens acceptem ni ens estimem i
que cal una reflexió sobre la vida que portem. Realment som les persones que volem ser? O ens amaguem?

educadora de
pares i mares
“Molts pares i
mares mentre
defensen la seva
imperfecció,
s’obsessionen
perquè els fills
siguin perfectes.
Això demostra que
no ens acceptem ni
ens estimem”
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L’acceptació que som pares imperfectes, quin tipus d’educació ens permetria donar als nostres fills que l’exigència de la perfecció limita?
Quan nosaltres ens acceptem també deixem que els nostres fills s’acceptin, perquè
la idea de perfecció els fa viure en una realitat paral·lela. El fet d’alliberar els nostres
fills del pes de la perfecció ens permet respectar-los, escoltar-los, connectar amb les
seves necessitats i treballar millor el vincle
de l’afecte i la tolerància.
Una educació basada en l’acceptació
de les imperfeccions és una educació
menys rigorosa?
La nostra primera meta com a pares hauria de ser tractar els nostres fills com ens
agradaria que ens tractessin a nosaltres.
Jo et tracto a tu com a mi m’agradaria que
et tractessis a tu mateix i als altres. I això
no vol dir educar en la permissivitat, sinó
educar en el respecte.
Vostè treballa amb pares i amb mares.
Hi ha qui assegura que l’obsessió per la
perfecció és una qüestió més femenina.
Hi estaria d’acord?
No. Homes i dones busquen la perfecció.
Segurament pensar que la perfecció és un
valor més femení és conseqüència de la
societat patriarcal. Normalment relacionem les dones en la recerca de la perfecció en uns àmbits molt concrets: la casa,
l’alimentació, el físic... A la societat actual, la recerca de la perfecció és una qüestió
generalitzada. I els mitjans de comunicació, les modes... cada vegada ens exigeixen
més aquesta idea de perfecció.
Per a vostè, quin és la riquesa que ens
aporta l’acceptació de la imperfecció?
Acceptar que ets imperfecte és acceptar
que ets humà.
En resum, imperfecció i perfecció són
paraules excloents?
Quan assumeixes que la imperfecció és
ser humà, te n’adones que ja et perfecte
tal com ets, que ser imperfecte és ser perfecte, per entendre’ns. I, en aquest sentit,
la imperfecció i la perfecció són paraules
incloents. Tots som especials i únics, no hi
ha ningú igual que tu.
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om podem estar en contra de la perfecció? Seria com estar en contra de la bellesa. Impossible.
Una altra cosa és que prenguem distància d’alguns perfeccionistes. O més ben dit, d’aquells
que fan ostentació de la perfecció, els quals militen en un tipus de perfecció que suposa una narrativa implícita de superioritat davant dels altres.
En aquest sentit, aquests perfeccionistes poden
ser molt tòxics. En canvi, els que combinen perfecció i humilitat són simplement savis. Però presumir de
perfecció destrueix equips. Violenten la perfecció en exhibir-la. No creen espirals d’aprenentatge, sinó de distanciament. La perfecció vanitosa perd la gràcia.
El management està ple de metodologies que van néixer per a la perfecció i van topar amb la realitat. Al management li agrada molt la paraula excel·lència. I per a alguns
s’assoliria amb la qualitat total i els seus legionaris de les
ISO. Però l’únic management excel·lent és el que humanitza les empreses. L’excel·lència no sempre és l’absència d’errors, allò excel·lent és tenir propòsits consistents i dur-los
a terme raonablement bé amb talent i bona gent. La perfecció, pel que fa a obres ben fetes, a promeses complertes
amb el client, a innovacions memorables, és impressionant.
Però aquesta perfecció és millor amb perfectes humils que
inspiren el seu entorn que amb perfectes arrogants que refreguen habilitats plusquamperfectes als altres.
I és que no hi ha perfecció sense empatia. La perfecció
té aquest component d’alteritat. Sense comptar amb els
altres aquesta perfecció incòlume ens sembla una perfecció artificial. Un ERP, aquests sistemes d’informació que
porten la gestió integral d’una empresa d’una manera totalitària, només són perfectes en un món perfecte i previsible. Però el món, els clients, els professionals, les empreses no són així, exhibeixen contradiccions, conreen
rareses, no sempre deixen que la raó s’imposi a l’emoció.
Els perfectes creuen en la planificació perfecta, en la
qualitat total i a ser cinturons negres de Six Sigma com a
mínim. Però l’important moltes vegades en un equip no és
la perfecció elevada a categoria de filigrana, sinó un conjunt de sincronies prou efectives que només poden néixer
del compromís. Allò que fa a les empreses admirables és la
seva ponderació i la seva consistència al llarg del temps. I
la seva capacitat d’aprendre. Per això, el professor Willie

Pietersen, de la Universitat de Colúmbia, parla més de
strategic learning que de strategic planning. I aquesta capacitat estratègica d’aprendre és el que permet que algunes empreses es mantinguin, sobrevisquin, creixin. Prefereixo una comunitat de talent que una comunitat de
perfectes.
Una condescendència perillosa
El talent no necessita ser sempre perfecte, moltes vegades es permet explorar i moltes vegades en el seu procés
d’adaptació no l’encerta a la primera. No són perfectes
d’entrada, però són consistents en els seus aprenentatges. Nokia és una empresa que ha encertat moltíssim i ha
tingut algun error clamorós en la seva llarga història. Ha
estat al sector forestal, del cautxú, del cable i de les telecomunicacions. Però Nokia, amb els seus moments bons
i dolents, és una empresa que transmet capacitat d’adaptar-se, de recompondre’s i tornar a crear projectes d’alt
impacte global. Li pot haver fallat l’strategic planning però
és bona en l’strategic learning. Moltes vegades, les grans
lliçons empresarials no estan exemptes d’imperfeccions en la seva voluntat de crear una cosa genuïna. El millor exemple que tenim a Europa és la història d’Olivetti.
La creació del gran model d’empresa humanista que sucumbeix davant una lògica aliena a l’ecosistema europeu
al món digital.
Jo soc el primer que com a client o soci detesto les imperfeccions alienes i m’avergonyeixo de les pròpies. La voluntat de fer les coses bé i d’apostar per la qualitat està
fora de dubtes. Però m’agrada més la perfecció que els perfectes. Veure aquella gent que no dubta mai i que sempre
pontifica avalada per operacions impol·lutes em sembla
que resol un tipus de problemes, però que en crea d’altres.
La condescendència dels purs i dels perfectes sempre
m’ha semblat perillosa. Crec més en aquells equips en què
ningú no es creu més que ningú, però que junts poden arribar a crear coses extraordinàries malgrat les seves imperfeccions, simplement perquè la força de les seves complementarietats és superior a la dels seus errors Ens encanta
la perfecció, però sovint avorrim els perfectes.
Xavier Marcet és president de l’empresa de
consultoria Lead To Chang
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a societat actual ens impulsa tot sovint a una recerca obsessiva i malaltissa de la perfecció. No
n’hi ha prou de fer-ho bé, sinó que s’ha d’anar
més enllà, i això sovint vol dir que no hi ha límit,
que no hi ha un punt on trobar que tot ja es perfecte, sempre es podrà millorar.
La recerca de la perfecció és quelcom vàlid,
no és en si mateix un problema. Està molt bé voler fer les coses el millor possible, però res més.
El problema és quan caiem en aquesta recerca obsessiva, en el mínim detall, en cercar una
perfecció impossible que ens durà a una enorme frustració.
Quan treballem en aconseguir alguna cosa, en fer-ho
el millor possible, estem centrats damunt d’allò que estem
fent, i ho gaudim d’alguna manera. Quan entrem en la recerca de la perfecció perdem de vista el fet en si, i ara només importen els detalls, sense veure el conjunt, sense ser
conscients ni que, ni perquè ho fèiem.
El perfeccionisme paralitzant
Possiblement algun cop t’has trobat pensant: “Voldria
fer X però no tinc prou preparació, no tinc prou coneixements, caldria fer més, però no aconsegueixo que sigui
prou perfecte”. Podem substituir la X per una infinitat de
coses: fer un informe o projecte, desenvolupar una afició,
prendre una decisió important, planificar un viatge somiat, escriure un llibre, etc. Aquesta llista podria ser infinitament llarga i perfecta, però aleshores no acabaria mai
d’escriure aquest article.
Si cerques aquesta perfecció impossible normalment
succeirà que hauràs dedicat tan de temps en la preparació
que mai arribaràs a fer-ho realitat, perquè cada cop que
vulguis iniciar-ho hi trobaràs una nova raó per esperar.

I això ens afectarà tant en l’àmbit de la feina, ja que no
hi ha manera que acabem amb la tasca encomanada, com
en l’àmbit privat on aquesta falta de resolució ens pot dur
a problemes d’autoestima.
El perfeccionisme a la vida privada
A la vida privada un exemple molt clar és la nostra imatge o el nostre físic, on podem arribar a motivar conductes
malaltisses i trastorns psicològics greus amb l’alimentació, com l’anorèxia o la bulímia, o amb l’exercici físic, com
la vigorexia. Cal que et preguntis si el que vols és una bona
vida, o que la teva vida sigui completament perfecte. Si estàs en aquest segon punt, tens un problema. Som humans
i vivim a la Terra, i aquest lloc no és precisament perfecte,
no hi ha res que sigui perfecte totalment. Tot és com ha de
ser, ni més ni menys.
Ara bé, no vull dir que com que tot és com ha de ser, ho
deixis córrer i no intentis millorar res, sinó que mesuris en
quina mesura es pot millorar. Cal que siguis la millor versió
de tu mateix, però sense oblidar els límits que tens, i el que
pots i el que no pots fer, sense oblidar on estan els teus potencials i alhora sabent on estan aquelles coses que mai seràs capaç de fer. Potser la teva complexió és forta i no podràs ser una persona molt prima, o potser no sabràs jugar
a futbol, però potser podràs ser un gran amic o una persona emprenedora, o tindràs diferents coses bones però cap
de molt destacable. No marquis aquell lloc on vols arribar i
que és impossible d’assolir. Ves a cercar allò que t’agrada,
allò que t’impulsa i hauràs fet moltes coses importants per
a tu, encara que no siguin perfectes.
Evitem la frustració
En la recerca de la perfecció hi trobarem la frustració. La
persona perfeccionista creu que és possible d’arribar a
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aquest nivell de perfecció, sense adonar-se que això és un
mite. Es centra en els seus errors o en els punts de millora i mentrestant comet un gran error, perquè no gaudeix
del que ha fet, creant un nou problema a solucionar, la seva pròpia i enorme frustració.
Si el teu cas és que ets aquesta persona, et recomano
que imprimeixis aquesta frase i la pengis on la puguis llegir
cada matí: “res és perfecte”. I com que no és perfecte vol
dir que sempre podem millorar, però alhora ser conscient
que no hi ha un límit on arribar, i que, per tant, com diu el
poema del Viatge a Ítaca de Kavafis:
“Tingues sempre al cor la idea d’Ítaca.
Has d’arribar-hi, és el teu destí,
però no forcis gens la travessia.
És preferible que duri molts anys,
que siguis vell quan fondegis l’illa,
ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí,
sense esperar que et doni més riqueses.”
Perquè la cosa més important no és arribar, sinó el camí que experimentem. No es tracta d’arribar a la perfecció, sinó d’aprendre, d’evolucionar i de millorar a cada pas.
Consells per deixar enrere la perfecció
-Ajustar el teu nivell d’exigència.
En cada moment, a cada pas, pensa que és el que realment importa. Si estem fent un pastís amb els nostres fills
petits, la qüestió menys important és com de bonic queda.
De fet, fins i tot m’atreveixo a dir, que l’element menys important és si aconseguim alguna cosa comestible. Allò més
important en aquest procés serà allò que hem compartit o
que hem viscut, els riures, les bromes i la complicitat.
I el mateix passa a la feina, perquè no sempre aconseguim un nivell d’èxit que puguem pensar que és suficient
per aquella tasca o aquell informe. Però el fet finalment no
és que sigui el millor informe del món, o la tasca més perfecte, sinó que estigui acabada en el temps i la forma que
ens han donat per fer-la, i que el resultat respongui a les
necessitats dels moment.

Aquest article per exemple podria ser millor, de ben
segur, i podria dur mil enllaços a recursos de tota mena i fins i tot posar més exemples, però potser no calen, doncs estic escrivint un article i no pas una tesi doctoral sobre el tema, amb tota una investigació
al darrera. Aquest escrit ha de resoldre el tema del títol, i aportar una informació vàlida, que sempre podrà
ser millor o ampliable, però no és allò que em demanen.
-Gaudeix d’allò que fas.
L’obsessió ens porta a no gaudir, a enfadar-nos, a tornar-nos crítics amb tot i tothom i a allunyar-nos de les persones que ens rodegen. No vivim el moment. Vivim en una
permanent ansietat d’aconseguir arribar en una data, d’obtenir una habilitat que no tenim o d’un resultat final. I com
que tot alhora no es pot aconseguir, el resultat acaba essent
la frustració i el bloqueig. Cada cop que tenim un error, hem
fet un pas endavant per millorar i això és el més important.
No deixar mai d’aprendre i de valorar tot el que sabem.
-Avançar vol dir cometre errors.
Tot el que fas té errors, tot el que aprens és incomplert,
sempre hi ha més i més per fer, però cal tenir clar que no hi
ha un final, sinó com he dit un camí. No es tracta d’arribar,
sinó de veure cada moment, cada error i extreure’n alguna
cosa que et porti al següent nivell, perquè encara que no
ho sembla cada passa t’ha dut una mica més amunt.
Tot està per fer
Com fer tot això? Doncs a la teva manera, perquè finalment no hi ha altra manera de fer-ho que no sigui aquesta, la teva imperfecta via. Mai serà un camí perfecte per a
tothom, perquè no hi ha solucions úniques a persones diferents, però si serà perfecte per a tu, i això és finalment
l’únic que t’ha d’importar. Si el teu camí et duu a la felicitat,
és que és un camí correcte.
Jaume Guinot és psicòleg del centre Psicología Granollers
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l 2018 el científic xinès He Jiankui va realitzar
la primera edició genètica d’embrions humans.
La condemna ètica d’aquesta iniciativa va ser
gairebé unànime, basada sobretot en el risc
per a la salut i la integritat i perquè es tractava
d’una tècnica insuficientment provada i sense
uns beneficis terapèutics clars. Però aquest fet
va ser considerat un pas més, facilitat pels immensos avenços en edició genètica d’aquesta
dècada, cap a un futur que la literatura i el cinema porten anticipant des de fa temps en tons
que van des l’apocalíptic fins a la celebració.
També el pensament social i la bioètica han
anticipat la discussió sobre com afrontar i conduir la
possibilitat d’utilitzar la biotecnologia i la biomedicina
per a intervencions que prometen millorar la naturalesa humana des d’un punt de vista físic, cognitiu o fins i
tot moral.
Es podria pensar que aquest tipus de discussions es
mouen a vegades en un àmbit massa especulatiu i proper a la ciència ficció: per més amplis que hagin estat els
avenços, no estaríem (encara) massa allunyats d’unes
promeses de vegades pensades en el llenguatge vague i
fins i tot ingenu de la “millora” o de la “perfecció”? Val la
pena dedicar enormes esforços a discutir –en lloc d’abordar qüestions bioètiques més quotidianes i peremptòries– sobre els criteris que haurien de regir l’aplicació
d’aquestes tecnologies?
És rellevant si aquests criteris haurien d’estar basats,
per exemple, en la igualtat d’oportunitats prenatals, en
un deure de beneficència procreativa, o si el criteri de supermercat genètic generaria o no problemes d’acció col·
lectiva, per esmentar només uns exemples trets de la literatura sobre aquest tema?

Si bé pot haver alguna cosa de cert en aquests qüestionaments, la veritat és que aquestes discussions —més
enllà de si serveixen o no per establir criteris per a l’ús
d’aquestes possibilitats tècniques— ens posen davant del
mirall respecte què és allò que volem, què considerem valuós i per què. Si volem que els nostres fills siguin millors —i
utilitzar la tecnologia per a això—, o fins i tot, com alguns
diuen, tenim l’obligació moral d’utilitzar la tecnologia disponible per seleccionar que els nostres fills siguin millors
o que tinguin la millor vida possible, i això ens porta a preguntar-nos què és “millor”, i millor que qui, o què és realment una bona vida.
Si hi ha alguna cosa pertorbadora en això, si tot això
ens provoca perplexitat, no és tant pel caràcter d’aquestes preguntes, ni per les aspiracions que hi pugui haver al
darrere, ni tan sols per la similitud a pràctiques ja existents
(com solen destacar els defensors d’aquestes intervencions), sinó pel seu enorme potencial real de modificació dels
éssers humans i perquè passarà en un futur més o menys
proper. Sembla que va de debò.
El debat sobre l’eugenèsia
Quan es discuteixen les intervencions genètiques actuals,
la referència que habitualment sorgeix és la de l’eugenèsia
—filosofia social que defensa la millora dels trets hereditaris mitjançant formes d’intervenció manipulada i mètodes selectius d’humans— i les enormes atrocitats que es
van cometre a l’abric dels programes eugenèsics històrics.
No obstant això, hauria de quedar clar que citar aquests
esdeveniments resulta insatisfactori com a argumentació general sobre les intervencions genètiques de millora. Encara que entre elles hi podem trobar trets eugenèsics, també resulta clar que no estem parlant de la mateixa
eugenèsia de finals de segle XIX i les primeres dècades de
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segle XX. L’apel·lació dels errors de l’eugenèsia històrica
per desacreditar la nova eugenèsia està desencaminada.
Per començar, la vella eugenèsia era “social” i en ocasions
el practicava l’“Estat”. La nova eugenèsia, en canvi, està
basada en accions privades i –en principi– descentralitzades. Es podria, per tant, anomenar “eugenèsia de mercat” o “eugenèsia liberal”. Igualment, si ens fixem més en
les pràctiques o en la seva justificació teòrica o ideològica,
no pot ser simplement desqualificada associant-la amb les
pràctiques més abusives de l’eugenèsia històrica.
Aquesta nova eugenèsia ha d’afrontar algunes objeccions rellevants. En primer lloc, el fet que unes pràctiques
eugenèsiques no vinguin imposades per l’Estat no vol dir
necessàriament que no siguin problemàtiques. Que ja
no sigui l’Estat el promotor de l’eugenèsia, no sembla ser
sempre una garantia de la bondat moral de la intervenció,
ni que les seves finalitats no puguin ser en última instància racistes, classistes o generadores d’opressió i injustícia en el marc de una societat de mercat competitiva que
podria acabar promovent un programa de “perfeccionament” dels individus basat en normes socials no coactives
o genotips econòmicament reeixits.
En segon lloc, cal ser conscients que és més difícil justificar una determinada intervenció de millora en uns altres que en un mateix, encara que aquests altres siguin
els fills. La idea d’autonomia moral segons la qual som els
millors jutges per definir els nostres plans de vida no garanteix que ho siguem en el mateix sentit per als plans
dels nostres fills. I tampoc sembla acceptable per una decisió que –a més– pugui arribar a limitar de l’autonomia
dels futurs fills.
Perfecció i justícia no van de la mà
Però cal encara plantejar una altra qüestió problemàtica.
Fins i tot que una intervenció genètica sigui considerada
una “millora”, això no vol dir que la converteixi automàticament en justificada. La raó d’això és que hi ha actuacions
que poden constituir millores objectivament però al cap
d’un temps ser rebutjables des d’un punt de vista moral,
com és el cas de les millores discriminatòries. Així, en una
societat racista, posseir uns determinats trets fenotípics
associats a una raça pot ser causa de sofriment, de rebuig
social i de reducció de les oportunitats disponibles. Evitar-los seria una millora, igual que en una societat sexista,
per exemple, podria arribar a considerar-se una millora
seleccionar homes en lloc de dones. El racista o sexista estan equivocats i són rebutjables moralment, però l’objectivitat de la millora no es construeix amb valors sinó mitjançant la materialitat de les relacions socials i en aquest cas
es podria dir que la intervenció estalviaria patiment i milloraria les oportunitats. Cal considerar, per tant, la possibilitat de la selecció de la raça, el sexe o l’orientació sexual
no en termes de genocidi, ni d’un programa centralitzat,
sinó a partir de decisions individuals.
En aquest sentit, les conseqüències generals de decisions individuals poden donar resultats col·lectius

problemàtics. Si els projectes parentals dirigits a l’èxit social i econòmic en societats competitives en les quals l’èxit
es conceben en termes d’avantatges comparatives, podem estar en allò que de vegades s’ha anomenat l’objecció
de la “carrera d’armaments”. Sovint es reclama al sistema
educatiu que s’adapti a les necessitats del mercat laboral
i de la producció. Acabarà sent aquesta una consideració
que haurien de tenir en compte els pares a l’hora de decidir quines característiques desitjables han de tenir els
seus fills? Els projectes parentals hauran de quedar subordinats a les necessitats de mercat?
Naturalment, aquestes objeccions no constitueixen
raons suficients per posicionar-se davant aquest tipus
d’intervencions, que d’altra banda poden ser molt diferents entre si. Ni molt menys suggereixen que calgui prohibir o limitar investigacions en aquest sentit o l’aplicació de certes tecnologies. Però sí proporcionen raons per
continuar el debat, tant lluny d’un rebuig apriorístic coma
d’una acceptació aproblemàtica.
Carlos Lema és doctor en Dret per la Universitat de La
Corunya i professor titular de Filosofia del Dret de la
Universitat Carlos III de Madrid

“Que una intervenció
genètica sigui
considerada una
‘millora’, no vol dir
que la converteixi
automàticament
en justificada”
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fRANCESC MIRALLES
Escriptor i autor de la novel·la Wabi-Sabi

LA BELLESA DE
LA IMPERFECCIÓ

A

l’ànima japonesa hi ha un concepte estretament lligat a la seva estètica, filosofia i psicologia. Quan veiem una tassa irregular,
amb rugositats i fins i tot esquerdes. En una
aquarel·la que mostra la darrera fulla seca
d’una branca, a punt de despenjar-se. Fins i
tot l’art del haiku, que captura amb tres versos melancòlics un moment fugisser, és en
essència Wabi-Sabi.
Aquest terme ha generat nombrosos assajos, com el clàssic modern de Leonard Koren, Wabi-Sabi per a artistes, dissenyadors,
poetes i filòsofs. Jo mateix, al 2014, vaig publicar una novel·la que es diu simplement Wabi-Sabi, i
que narra una història d’amor al vell Kyoto.
Però, què significa aquesta expressió que s’acostuma a traduir com “la bellesa de la imperfecció”? Potser
és millor que ens aturem en cadascun dels termes que la
formen. La paraula Wabi va començar a ser utilitzada al
segle XIV per part dels monjos zen que es retiraven a viure
en solitud a una petita cabana enmig de la natura. El terme
expressava l’austeritat i aïllament d’aquesta vida ermitana. El pioner en la divulgació del budisme Zen a Occident,
D.T. Suzuki, ho definia d’aquesta manera:
“Wabi és estar satisfet amb una petita cabana, amb
dos o tres tatamis, un plat de verdura recol·lectada en els
camps del voltant, i potser poder escoltar les gotes de la
pluja de primavera colpejant el sostre...”
El segon terme que forma l’expressió, Sabi, tenia originalment un significat més aviat negatiu. Es feia servir
per indicar que alguna cosa s’ha marcit o oxidat, allò que
ha entrat en decadència. El sentit actual de la paraula,
però, estaria més a prop del plaer i serenor que ens procura contemplar alguna cosa vella i imperfecta.

Si parlem de Wabi-Sabi com a una unitat de sentit, ens
dona una visió de la realitat i de l’existència inspirada en la
natura. Per als japonesos, només allò que és orgànic, allò
que s’assembla a la natura, pot ser bell.
De fet, sense saber-ho, Antoni Gaudí va plasmar a les
seves obres un esperit totalment Wabi-Sabi. En les seves
pròpies paraules: “La línia recta pertany als homes, la corba és de Déu.”
Podem recollir l’essència d’aquest concepte japonès
en tres principis que explorarem tot seguit.
1. Res no és perfecte
Contra la fixació occidental per la uniformitat, l’estètica japonesa valora el que és irregular, el caràcter únic de
cada cosa. En la ceràmica raku tradicional no existeix la
producció en sèrie. Cada bol que es cou en el petit forn és
únic. Els esmalts amb els quals s’ha pintat la peça es converteixen en metall i, en baixar la temperatura de cop amb
aigua, s’obtenen textures i nacrats imprevistos.
De vegades, degut als canvis de temperatura la peça s’esquerda o fins i tot es parteix. Un artesà perfeccionista ho llençaria a les escombraries i començaria de bell
nou. L’artista amb una visió Wabi-Sabi, en canvi, veu en
aquest accident un augment del valor de la peça. Soldarà
les parts trencades amb la tècnica del kintsugi, que fa servir pasta d’or. Amb això les cicatrius no només no es dissimulen, sinó que queden obertament a la vista, mostrant
la història de l’objecte.
Aquesta tècnica té profundes implicacions existencials. També a la nostra vida, si enlloc d’amagar els traumes
i accidents, els integrem com a part valuosa de nosaltres
mateixos, de la nostra història, estarem honorant la nostra experiència i resiliència, que és l’art de navegar enmig
de l’adversitat.
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Assumir que no som perfectes ens aporta la humilitat
necessària per progressar i empatia per acceptar les imperfeccions dels altres.
2. Res no està acabat
A la natura es dona un procés constant de néixer, créixer,
morir i recomençar de nou. No hi ha un principi ni un final. Tot es mou constantment i, per tant, res no està mai
acabat.
Des d’un punt de vista humà, això és una excel·lent
notícia perquè significa que el nostre procés de millora
no té sostre. Diuen que el mateix Buda al final de la seva
vida va declarar: “Sempre estic començant”.
En les arts tradicionals japoneses, aquesta incompletitud dinàmica s’il·lustra amb el cercle Ensō.
Fa més de vint anys, vaig assistir a un curs de cal·
ligrafia japonesa en un taller del Born. El mestre va repartir paper washi i un pinzell per a cadascú. Un cop vam
haver estovat la tinta de la pastilla, ens va convidar a fer
un cercle sense intenció de tancar-lo. “No heu de traçar
l’Ensō amb la mà. Ni tan sols amb el braç”, ens va aconsellar. “Impliqueu tot el cos en la creació del cercle”.
Els alumnes ens vam inclinar sobre el washi, acompanyant amb tot el cos el traç gruixut i irregular únic, per
tant del cercle sense tancar. L’Ensō ens recorda que la vida és un permanent work in progress, com diuen els anglosaxons. Mentre tinguem els peus sobre la terra, tot està per fer.
3. Res no és per a sempre
El tercer principi del Wabi-Sabi apunta al caràcter efímer de tot el que existeix, a la fragilitat de la vida. Trobem la bellesa del que és impermanent en l’escriptor de
haikus, que retrata un moment sublim que no tornarà, i
en la mateixa cerimònia del te, coneguda en japonès com
chanoyu.
Si entres en una casa de te tradicional, és molt possible que en un racó trobis penjat un plafó de fusta amb
la inscripció: Ichigo-ichie. Literalment, significa “una vegada–una oportunitat”, però el seu sentit profund és: “el
que estem vivint ara i aquí no es repetirà mai més”.
L’expressió va ser introduïda al segle XVI pel mestre
de té Yamanoue Soji, que va deixar escrit en el seu protocol per a l’art del te: “Tracta al teu convidat com si aquesta trobada es produís un sol cop a la vida”.
I certament és així. Res torna a passar dues vegades
de la mateixa manera, com deien els filòsofs grecs, i això
és el que dóna valor al moment.
També la vida és una ocasió única ja que, més enllà de
quines siguin les nostres creences, ningú pot estar segur
que tindrà una segona oportunitat de fer-ho millor.
Per combatre les teories conspiranoiques sobre el
coronavirus, que tant poden implicar polítics, empresaris o un atac extraterrestre, el mestre advaita Jeff Foster deia en el seu article No hi ha conspiració que l’únic

segur és que “Moriràs. Alguna cosa et matarà. Malaltia,
un accident. Un virus, un càncer, un atac cardíac inesperat. Alguna cosa que mai hauries pogut predir (...) Aquí
està la veritat més radical, impactant i, en última instància, alliberadora de totes, si la pots manegar: no hi ha
conspiració.”
Assumir que l’existència és provisional i que pot acabar en qualsevol moment ens atemoreix d’entrada, però aquesta certesa ens pot alliberar de totes les il·lusions
per viure amb màxima intensitat i sentit.
Al final de la seva vida, Hermann Hesse plasmava
aquesta bellesa del Wabi-Sabi amb un poema dedicat a
una branca seca que es resisteix a caure.
Abatuda branca estellada,
que penja un any rere l’altre,
secament escruix la seva cançó al vent
sense escorça, sense fulles,
gastada, esgrogueïda per a una llarga vida,
per a una llarga mort, esgotada.
Dur i tenaç sona el seu cant,
sona obstinat, sona secretament espantat,
encara un estiu,
encara un hivern més.

Francesc Miralles és escriptor i ha publicat
diversos llibres sol (Amor en minúscula, Wabi-sabi ) i
conjuntament amb Àlex Rovira (La última respuesta,
El Laberint de la felicitat) i amb Héctor García
(Ikigai)

“La vida és una
ocasió única ja que,
més enllà de quines
siguin les nostres
creences, ningú pot
estar segur que
tindrà una segona
oportunitat de ferho millor”
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Pere pascual
Crític d’art

la perfecta
imperfecció

P

ressuposo que en els articles que conformen
aquest monogràfic reflexionant al voltant del
concepte de la perfecció s’hauran desenvolupat les mil i una teories filosòfiques en relació a ella, la seva existència o justament del
contrari.
Em toca però a mi, modest crític d’art de
comarques, elucubrar a l’entorn del concepte “perfecció” en el que correspon al camps
de l’art i l’estètica. Difícil tasca a fe de Déu, ja
que l’art, l’estètica i la creació no s’estableixen en raó d’uns paràmetres previs, formals
i cartesianament estructurats i sí en raó i fonament de les sensacions i emocions que cadascú sent en
veure una obra.
La perfecció al servei de la tècnica
L’art, durant segles, no ha estat res més que un producte que ha cercat establir el plaer estètic a gust i mida dels
poders imperants, ja siguin religiosos, polítics o socials.
No cercava ni pretenia cap pensament o lectura fora de
crear la il·lusió del fet que representava, ja fos mitològic,
militar, religiós o social. En aquells moments la perfecció
de l’obra s’establia únicament en la realització i per tant
en la tècnica. Realisme, llum, color, moviment agafen protagonismes desmesurats. Tots hem quedat alguna vegada bocabadats davant el prodigi d’algunes pintures o escultures que semblaven disposades a agafar vida pròpia
en qualsevol moment.
L’arribada de l’art modern, amb Goya com a pivot inicial, l’impressionisme, el surrealisme i la diversitat d’ismes, i l’eclosió de l’abstracció i molt especialment de l’art
conceptual, capgiren del tot el concepte d’art i d’ aquella
perfecció monolítica limitada als paràmetres tècnics es

passa a la del difícil assemblatge entre fons i forma, concepte i realització i principalment en l’acurada comunicació entre creador i receptor, artista i espectador.
L’art deixa en part de ser un sentiment formal, que
també, esdevenint en essència un sentiment íntimament emocional, tant en el que pertoca al creador com
a l’espectador. Per tant el concepte de perfecció agafarà aquesta ambivalència que el filòsof, esteta i gran crític
d’art Arnau Puig, malauradament desaparegut no fa pas
massa, estructurava en “la necessitat de separar el concepte de l’obra, superant l’estricte estadi emocional per
penetrar en els camps de la sensibilitat estètica. En l’obra
d’art la forma i el concepte es troben perfectament units
i, tanmateix, són destriables”. Sobrepassa així la possibilitat d’una doble paramètrica d’anàlisi de la perfecció en
l’art, el del concepte i el de la realització, que en la seva
unió poden assolir la perfecció màxima, si és que aquesta
existeix.
Diversitat de gustos, diversitat d’opinions
En l’art actual la tècnica esdevé mitjà i mai finalitat. La
tècnica queda massa vegades del tot menysvalorada ja
que va associada al concepte d’ofici, concepte artesanal
i per tant d’element que es pot aprendre fins arribar als
màxims nivells, fet que no succeeix amb el veritable concepte artístic (la creació) que sols es pot assolir mitjançant el creixement personal i intel·lectual. L’artista neix i
després es fa. La tècnica sols és capaç de crear la “il·lusió”,
mai generarà per se una obra d’art.
Malevitx ho resumeix molt bé quan diu: “Si es vol jutjar una obra d’art per el virtuosisme de la representació
objectiva, o sigui, per la vivacitat de la il·lusió, mai es podrà arribar al plaer de fondre’s en el veritable contingut
de l’obra d’art”.
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Haurem doncs de convenir que la perfecció d’una
obra d’art, si és possible arribar a aquest qualificatiu,
no correspondrà a un judici únic i sí s’assolirà de manera diferent en la multiplicitat de persones a qui sadolli la
mateixa.
Defensa Arnau Puig, i com ell molts, que tota obra
d’art ha de manifestar el misteri, el que provoca una solució del mateix que és individual i diferent en cada espectador segons el seu saber i entendre.
Com saber qui és més perfecte
Qui assoleix més alt grau de perfecció? Els paisatges
d’Antonio López a la recerca de fixar la llum exacte d’un
dia de primavera o potser les seves escultures humanes
d’un realisme aclaparador que esfereeixen els sentits
provocant la sensació que en qualsevol moment poden
agafar vida? O potser l’abstracció equilibrada en forma
i sentiments de Rothko, o el dinamisme de Pollock amb
unes obres en què hom té la sensació que podries estirar d’un fil per fer caure tot l’entramat? O ves a saber si
les estrafetes escultures de Giacometti que ens eleven a
unes profundes reflexions humanistes?
Totes elles seran “sentides” de manera diferent segons la personalitat i el grau de sensibilitat i coneixement
de qui les rebi, gaudeixi o admiri, i conseqüentment tindran una valoració de perfecció que a ben segur serà en
molts casos contradictòria.
I és que potser allò que en realitat hauríem de cercar no és la perfecció d’una obra d’art, sempre inabastable, doncs a partir d’ella l’art hauria acabat, i sí buscar i
gaudir de la perfecta imperfecció que la majoria d’elles
atresoren.

Pere Pascual és crític d’art

“La perfecció d’una
obra d’art, si és
possible, s’assolirà
de manera diferent
en la multiplicitat de
persones a qui sadolli
la mateixa”
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Qüestions
essencials

ignasi llobera
Objectiu:
reduir el
dolor del món

El dolor
Aquesta sensació, en
la seva versió física o
psicològica, ens anul·la.
Com abolir-la? Quina
relació té amb la filosofia?

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

A

L’utilitarisme, John Stuart Mill proposa que les
nostres accions han de maximitzar la felicitat
(entesa com a plaer i absència de dolor) i minimitzar la infelicitat (entesa com a dolor i absència de plaer). El mes de juliol ens preguntàvem si
podem identificar el bé amb el plaer tal i com fa
Mill. Valoràvem l’experiment mental de Robert
Nozick “La màquina de les experiències” i no arribàvem a cap resposta definitiva.
És difícil de definir, el Bé. Potser és allò que deia Aristòtil a l’Ètica nicomaquea: tots volem ser feliços, però no
ens posem d’acord en què és la felicitat. Així doncs, si no
tenim una concepció clara del Bé i de la felicitat, com podem continuar fent l’ètica? Com podem continuar pensant quines accions són bones o què hem de fer per ser
feliços? A la mateixa obra, John Stuart Mill planteja que,
fins i tot si la felicitat fos irrealitzable, la seva ètica encara ens proposaria una cosa important: que les nostres
accions minimitzin la infelicitat, és a dir, que minimitzin
el dolor.
En relació a això, al seu llibre The Moral Landscape,
Sam Harris ens demana que imaginem un univers on cada criatura conscient patís tant com fos possible durant
tant temps com fos possible. Imaginem-nos-ho: seria, en
paraules de l’autor, “la pitjor misèria possible per a tots”.
Harris valora que aquesta situació és clarament dolenta i
que, per tant, les nostres accions ens n’han d’allunyar tan
com sigui possible.
Tal i com vam veure el mes de juny, Hans Jonas defensa que “és més fàcil de conèixer el malum que el bonum”.
Tots sabem què és el que no volem molt abans de descobrir què volem. Potser la implicació pràctica de tot això és
que, mentre reflexionem
sobre temes tan impor“Mentre
tants i difícils com el Bé,
reflexionem
la felicitat o el plaer, no
sobre el Bé, la
hem d’oblidar la urgent
felicitat o el
tasca de reduir el dolor
del món. Com diria Joplaer, no hem
nas, aquesta no és l’únid’oblidar la
ca tasca de l’ètica, però sí
urgent tasca de
que ens indica un primer
reduir el dolor
pas molt útil i important
del món”
que hem d’aprofitar.
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Albert Botta
El seny i la filosofia
poden ajudar a
viure

E

ls perquès últims poden fer-nos filosofar. El dolor físic agut ens anul·la de forma abassegadora,
total. Mal ens en podem distanciar, volem a cremadent un fàrmac que l’apaivagui. Però acabat,
no hi ha seqüeles. Per contra, el dolor psíquic és
destructiu, anorreador. Viktor Frankl descriu la
deshumanització dels camps de concentració en
L’home a la recerca de sentit. Ell afirma que només
trobant sentit al viure –el sentit és a mig camí entre raó
i emoció– es contraresta el buit existencial, el dolor i la
destrucció psíquica, i la mort.
El seny i la filosofia poden ajudar a gestionar moments incerts, com el dolor i la mort. Epicur veu en la
filosofia un recurs per a estalviar-nos patiments i angoixes, i viure millor. Viure és sentir i, com que la mort
serà absència de sensacions, no hi ha base per a preocupar-se’n. És menys convincent quan diu que no hem de
témer el dolor extrem, perquè sol durar poc, i que si dura
molt, és que no és fort; els recursos mèdics actuals són,
sortosament, més efectius i alliberadors.
Tot plegat porta al problema del Mal i l’existència
de la divinitat. És allò de si Déu fa vacances en temps de
camps de concentració. Si Ell és el creador últim de tot el
que existeix, aleshores ho ha de ser també del dolor i del
Mal. Per tant, o bé és pervers permetent el Mal, o bé és
impotent per evitar-lo. Els medievals atribueixen aquesta argumentació a Epicur, tot i que ell només afirmi que
els déus no s’ocupen de nosaltres.
Un mínim de mínims és que cap costum justifica el
patiment animal i, a fortiori, tampoc el dolor humà. La
pura descripció antropològica legitima un ritus iniciàtic que comporti dolor? Pot tenir res de positiu passat
de ser un possible símptoma mèdic en una diag“El seny i la
nosi? El dolor és una pefilosofia ens
na o càstig útil segons
poden ajudar
la criminologia o la soa gestionar
ciologia actuals? Valors segurs com l’educamoments
ció, la bondat, o el perdó
incerts, com
són de debò compatiel dolor i la
bles amb el dolor? Mimort, a viure
rar-s’ho amb seny i filomillor”
sofia ho fa tot més clar.
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els valors de les religions

Salomó Ben Adret,
home de pactes i acords
Qui va ser rabí de la Sinagoga Major de Barcelona va destacar en el camp de la
jurisprudència, va servir tres reis –Pere II, Alfons II i Jaume II– com a responsable
d’afers jueus i va apostar per l’entesa amb els cristians.

Redacció
l’estudi
del talmud

F

a un parell d’anys, l’Ajuntament de
Barcelona va decidir canviar el nom
del carrer Sant Domènec de Call
–nom que commemorava la matança de 300 jueus el 5 i el 8 d’agost de
1391–. A partir d’aleshores, aquesta via, situada al districte de Ciutat
Vella, va passar a dir-se Salomó Ben
Adret. Les entitats van demanar aquest
canvi en honor a un rabí medieval, admirat
per ser “un home de pactes i acords”.
Amb el sobrenom de Raixbà, Salomó
Ben Adret (Barcelona, 1235 -1310) és considerat un dels mestre més coneguts de la
llei jueva dels segles XIII i XIV i líder del judaisme català durant aquest període. Fill
d’una família benestant del call de Barcelona, Ben Adret es va ocupar des de ben jove
del negoci familiar: el préstec de diners. Alguns monarques formaven part de la seva
exclusiva clientela. Aviat, però, va destacar
en els estudis religiosos.
Va tenir per mestres dues grans figures del judaisme europeu del segle XIII: el rabí Mossé ben Nahman de Girona

(Nahmànides, 1194-1270) i el rabí pietista
Jonà ben Abraham Gerondí (1200-1263).
Un cop completada la formació com a talmudista, va deixar els negocis bancaris.
Descrit com un home emprenedor de caràcter fort i de judici ferm, va endinsar-se
en el camp de la jurisprudència rabínica i en
la interpretació del Talmud.
Va dirigir l’acadèmia talmúdica de Barcelona i va ser rabí de la Sinagoga Major de
Barcelona, càrrec que va exercir durant més
de quaranta anys. La seva autoritat com a
mestre talmudista i com a jurisconsult era
reconeguda arreu. Una dada demostra
aquest fet: va servir tres reis com a responsable d’afers jueus (Pere II, Alfons II i Jaume
II), que li feien consultes de tota mena.
Ben Adret va ser autor de més de tres
mil responsa (solucions a dubtes d’ètica personals) i comentarista del Talmud.
També va defensar els jueus de les contínues agressions dels cristians en un moment
de màxima confrontació entre les dues comunitats, però sempre amb la voluntat
d’arribar a la pacificació i l’entesa.

A l’època medieval l’estudi del
Talmud –compendi de les
opinions i interpretacions dels
rabins jueus en qüestions de
capteniment moral i religiós–
es duia a terme en les
anomenades ieshivot o
acadèmies talmúdiques que
existien en moltes de les
comunitats. A la Catalunya
medieval, les més importants
es trobaven a Barcelona, a
Girona i a Perpinyà. Les
acadèmies talmúdiques es
constituïen al voltant d’un
mestre talmúdic –en el cas de
la capital catalana, Salomó
Ben Adret–. El nombre
d’alumnes normalment era
d’uns vint-i-cinc, i sovint
provenien d’altres comunitats
jueves, de vegades de països
llunyans.
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Històries de pau

El Gandhi
de l’Islam
Gaffar Khan, des del
Pakistan, va liderar un
moviment de noviolència
contra la llei britànica a
l’Índia i va contribuir a la
transformació social
del seu país.

Xavier Garí de barbarà

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

M

és enllà de Gandhi, hi ha hagut
líders noviolents que han entusiasmat la humanitat. I la sorpresa, en aquest cas, és doble:
no només pel seu caràcter i coratge, sinó també per la seva
determinació i coherència. Abdul Gaffar Khan, que van coincidir amb Gandhi, va néixer el 1889 a Peshawar, una zona fronterera i conflictiva entre
la Xina, l’Índia i actualment el Pakistan, on
els homes estaven entrenats i preparats
per a la defensa violenta i per combatre en
guerres d’invasió. La majoria de la població era paixtu, que es diferenciava de la resta d’ètnies de la zona per l’ús d’una llengua
pròpia i el respecte envers un codi d’honor
preislàmic, que tenien integrat en la seva visió musulmana de la vida i la religió. Khan
va ser un reformador social des de ben jove, i va impulsar la creació d’escoles laiques i iniciatives de treball social i d’organització de camperols. També s’implicà en

el compromís polític contribuint als moviments anticolonialistes de països musulmans i unint-se a les campanyes de no-col·
laboració de Gandhi a l’Índia. Per aquesta
mobilització va ser empresonat.
A partir de 1926 va treballar per aprofundir en un veritable procés de transformació social i fundà el moviment Pasthun
Jirga, que pretenia incorporar als reptes
educatius, socials i polítics un cos de voluntaris musulmans concebut com un “exèrcit
noviolent”, tot aprofitant les qualitats guerreres dels paixtus però orientades cap a la
noviolència: dedicaven temps a una causa
social, portaven una vida senzilla, evitaven
la mandra i el Mal i s’abstenien de la violència. Es basaven en les nocions alcoràniques
d’unitat, transcendència i omnipotència
de Déu, que reproduïa els valors del satyagraha i l’ahimsa gandhians, i consideraven
la Jihad com una lluita entre el Bé i el Mal
que tothom hauria de combatre des del cor.
Van ser un important suport musulmà a les
lluites gandhianes a l’Índia i van demostrar
un treball ferm des de la noviolència contra
el colonialisme britànic del futur Pakistan.
Gandhi va ser assassinat acusat de promusulmà, mentre el govern independent de
Pakistan empresonà a Khan acusat de prohindú. Va morir amb 95 anys el 1988, desprès d’haver influït en el pare de la futura
presidenta de Pakistan, Bhutto. Un home
de llarga vida i activisme que mereix un reconeixement internacional.
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el conte

Jun Moyano
Il·lustrat per

javier Bustamante
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Discrepàncies

l meu primer dia de vida va consistir en
treballar. Recordo que tan bon punt vaig
obrir els ulls el meu cos va moure’s instintivament. Amb eficiència garantida vaig
recórrer el terra de la meva mestressa
buscant pols i molles de pa. Quan em donaven vacances passava els dies dormint
en una petita habitació de quatre parets
marrons. Sé que hauria d’estar molt agraïda per l’oportunitat de treballar en la mansió de la meva mestressa, però
últimament el seu sequaç m’està sabotejant quan ella no
mira. Al principi em tenia por, em mirava des de la distància i s’espantava amb cada soroll meu. A mi ja m’anava bé,
quan treballo no vull distraccions. Ara, en canvi, fins i tot
m’obliga a passejar-lo com si fos un rei. Altres vegades simplement em fa la traveta o em bufa.
El passat diumenge em va girar panxa enlaire com si fos
una tortuga. Per sort la mestressa ho va veure i es va adonar per fi del despotisme del que feia gal·la aquell monstre.
Jo em pensava que a partir d’aquell moment tot canviaria,
que les coses anirien a millor. Estava molt equivocada.
************
Tracti’m de vostè. Mantenir cert grau de formalitat és
de bona educació. Les vostres articulacions i la vostra pell
nua indiquen la decadència de la vostra espècie. Teniu una
corporalitat pèssima i unes habilitats de lideratge nul·les.
Esteu fets per ser dominats i complaure’ns. Agafem per
exemple la meva mestressa, Clàudia. Després de mesos
d’entrenament i disciplina he aconseguit que s’anticipi als
meus desitjos. Amb tan sols un crit em porta el dinar, s’encarrega de l’arena del bany i sempre em compra rascadors
on afilar les ungles. És l’esclava perfecta i està encantada
amb la seva posició. Això no treu que a vegades els humans
puguin tenir rebrots d’autonomia.
La setmana passada va decidir adoptar una mascota.
No entenc per què en podria tenir la necessitat. En tot cas,
vaig decidir donar-li un vot de confiança i observar les seves interaccions. Per sorpresa meva, les dues bèsties amb
prou feines es parlaven. Alguns dies la Clàudia la despertava i la deixava corretejar amunt i avall, d’altres simplement

la deixava dormir en un llit massa luxós. En la meva opinió
una mascota no hauria de descansar en un llit que fos millor
que el del seu amo i, encara menys, millor que el meu.
Per tal de fer-li entendre el seu error, vaig actuar. Vaig
intentar conversar amb la mascota per totes les vies imaginables, però era tossuda. Vaig amonestar la Clàudia per la
seva conducta indisciplinada trencant algun gerro de vidre,
però no es va acovardir. Al final, només em va quedar una
opció: conquerir el llit per la força. Des d’aleshores tothom
és al seu lloc. La mascota dorm sota un armari i jo a una meravellosa alcova nova.
************
Últimament vaig tan enfeinada que el pis sembla una
cort de porcs. Fa uns quants dies vaig decidir invertir en
una d’aquestes aspiradores intel·ligents que et netegen el
terra soles. El que no esperava és que tan l’aspiradora com
el Senyor Mitjons s’avinguessin tant. Els primers dies ell se
la mirava amb desconfiança, però en menys d’una setmana
ja són carn i ungla. A vegades el Senyor Mitjons es pot comportar de maneres una mica infantil. Té tendència a jaure
damunt el teclat de l’ordinador, a escampar l’arena fora de
la seva caixeta o a miolar sense parar quan té gana. Sempre vol tota l’atenció. Ahir però es devien discutir. Estava
jo rentant plats quan vaig sentir un terrabastall que venia
del menjador. L’aspiradora estava panxa enlaire fent gemecs electrònics i al seu costat un gerro de vidre esmicolat.
El culpable, no se’l veia per enlloc. Vaig escorcollar totes les
habitacions. S’havia col·locat com una boleta dins la caixa
de cartró de l’aspiradora. Em vaig apropar per renyar-lo però em va posar la seva carona innocent d’ulls vidriosos. El
vaig acariciar i el vaig deixar dormir tranquil·lament en el
seu nou llit.
************
Humans...

Una secció elaborada
en col·laboració amb
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imatge en
creixement

“Sempre anem
corrent per
dir que tenim
pressa.
Sempre anem
corrent,
sense frens ni
miraments.
Sempre anem
corrent com
un llamp de
tempesta.
Sempre anem
corrent, quan
lents no anem
tan malament.”
Miquel Lleixà
El fotògraf Miquel Lleixà publica cada dia
al seu compte d’Instagram una instantània
on introdueix reflexions adreçades al
creixement personal.

