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Emancipació:
una missió
impossible?
Norbert Bilbeny
Natàlia Cantó
Guillermo Chirino
Jorge Tió
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‘Tocar-nos’

RELIGIÓ A L’escola. ara, l’islam

Conversa entre Teresa
Guardans i Eduard Ibáñez

la comunicació
postpandèmia

Teresa Baró
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Editorial

Emancipar-se, no
independitzar-se

S

egons les darreres dades fetes públiques pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), actualment només
el vint per cent dels joves catalans poden deslligar-se de la residència familiar, quan el 2008 eren el 32 per cent. I un 26 per
cent dels joves no poden fer-ho per motius econòmics, una dada que s’espera que augmenti els propers anys davant la crisi
econòmica que ha generat la pandèmia del coronavirus. I això
fa que els joves catalans marxin de casa als 29,5 anys, per sobre de la mitja europea (26 anys) i per sobre d’altres països com França (24), Alemanya (23,7) o Regne Unit (24,4).
Ens hem acostumat a sentir aquestes xifres, però en aquest número dedicat a l’emancipació volem comprendre quins són els motius i
les conseqüències reals d’aquesta realitat. Només les causes econòmiques justifiquen la tardança en l’emancipació dels joves catalans?
O també hi ha altres realitats políticament incorrectes i de vegades
més difícils de digerir? Per exemple, podem parlar d’una generació de
joves mancada de motivació i de compromís, tardanament madura,
amb manca d’autoestima, molt desorientada i extremadament protegida pels seus progenitors i per la societat en general?
I, per altra banda, quines són les nefastes conseqüències del fet
que un fill de quasi trenta anys encara no hagi pogut desenvolupar el
seu projecte de vida? La depressió i l’ansietat són la primera causa de
malaltia entre els joves, amb un augment d’entre el deu i el quinze per
cent els darrers anys. Segons els experts la frustració dels joves, a causa de la falta d’oportunitats i d’expectatives de futur ja té conseqüències: allargament de la infantilització, problemes d’adaptació i trastorns psicològics, entre altres.
Si mirem més enllà dels insulsos informes ens adonarem que la realitat és més complexa i que requereix una tasca més reflexiva i interdisciplinar, però també una mirada del problema des d’una òptica diferent. I si continuem considerant l’emancipació només com el simple
gest d’agafar les maletes i marxar de casa dels pares, només ens quedarem amb un petit fragment del problema. Dit d’una altra manera, si
independitzar-se fos igual a emancipar-se la vida seria molt més senzilla, però tots sabem que no ho és.

maria coll
i joan salicrú
Codirectors de Valors

LA Proposta

“Cada cop sento
més angoixa.
Que no portaven
criatures, aquelles
barques?
Que no eren com
jo, les persones
ofegades?”
Behrouz Boochani
Periodista kurd

El 2013 va ser dentingut a l’illa de
Manus, un centre de detenció
d’immigrants a prop d’Austràlia. Al
llibre Cap altre amic que les
muntanyes (Editorial Raig Verd)
explica els sis anys que ha viscut en
aquesta presó.
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L’actualitat comentada

Jordi Cussó
Economista i sacerdot

Donald Trump:
“Sóc immune al
coronavirus, us
petonejaria a tots”

La bretxa social
ja estava disparada
en vigílies de la
pandèmia

Troben un avi
mort en un lavabo
de l’Hospital de la
Vall d’Hebron

Els últims de la
‘quinta del biberó’:
“ens van robar la
joventut”

na cosa ha posat en evidència la pandèmia: la
fragilitat i la vulnerabilitat humana. D’això no
se n’escapa ningú, malgrat que alguns presidents ens vulguin fer
creure que són Superman. No som autosuficients i si
el president dels Estats Units,
Donald Trump, ha pogut dir que
és immune, és perquè darrera d’ell hi ha hagut un equip de
metges que li han proporcionat
la medicació i l’atenció necessàries. Necessitem líders amb més
capacitat d’humilitat, d’entendre que ells sols no són la solució a res, que el món també pot
funcionar sense ells, que el futur no està a les seves mans. La
supèrbia és l’actitud més nociva per afrontar el moment actual. La falsa autosuficiència no
porta enlloc. Sempre necessitarem dels altres i el fet de necessitar-los facilita la vida i construeix societat. Necessitar els altres
no és negatiu, en aquests moments és el punt de partida per
superar la pandèmia. Li agradi
o no, Trump és un ésser necessitat. Necessita els vots dels seus
compatriotes i, per sostenir-se’n
amb un mínim de dignitat, necessita afecte i estima.

esprés d’una crisi financera ha arribat la
pandèmia que acabarà d’arruïnar l’Estat de
Benestar. Toca preguntar-se si els fonaments
de la societat que teníem fins ara no eren
massa epidèrmics. Tot ens venia donat des de fora: algú, majoritàriament l’Estat, ens proporcionava el que necessitàvem per
viure: sanitat, infraestructures,
feina, etc. I mentre les coses van
bé, tot és perfecte, però quan les
coses van malament, tot és desencís i sembla com si ens hàgim
quedat sense capacitat de resposta. Si falla l’Estat, falla tot...
Érem una societat del benestar però no teníem ciutadans
que, al marge de les dificultats o
dels béns materials que la societat els proporcionava, estiguessin prou bé per desenvolupar la
vida. Amb la pandèmia, tornem
a veure que no podem deixar-ho
tot en mans dels estats, calen
persones que cercant el seu benestar, cerquin també el benestar
dels altres. Tot i els possibles errors dels nostres governants per
protegir-nos, hem de protegir
als altres, i no només a nivell sanitari, també a nivell econòmic i
social.

aquesta notícia cal sumar-hi totes les que tenen a veure amb la cura
de la gent gran. Escenes gravades a residències que ens fan encongir el cor. La pandèmia
ha posat de manifest
quelcom que tots sabíem, però
que ens feia vergonya reconèixer. La nostra societat, s’ha oblidat de l’última etapa de les persones. És en els últims anys de
la vida quan les persones no tan
actives expressen millor que mai
el que tenen i viuen en el seu cor.
No veig, però, que la nostra societat, ni nosaltres, ens mirem
l’ocàs de la vida des d’aquesta
perspectiva. Més aviat en defugim la mirada. Quan aprendrem
a mirar la bellesa de la vellesa?
Quan aplaudirem la vida d’aquella persona que ho ha donat tot i
que ara ens dona la calor i l’ànim
per viure la nostra vida amb plenitud? La millor demostració
que ens preocupen els infants i
els joves és ocupar-nos encara
amb més sol·licitud i tendresa i
amb major gratitud i justícia de
la gent gran, perquè ells ens han
donat la seva vida i treball, pel
bé comú d’aquesta mateixa societat que els envolta i que tan
valorem.

uantes coses de valor
ens han robat en aquesta vida? Les coses materials tenen la seva importància, però no són
les més importants. Hi
ha coses a la vida que
ens fan més mal i que
no podrem recuperar. A quanta gent li han robat la infantesa
o el fet de poder viure en pau?
També diem sovint que aquesta pandèmia ens ha robat l’entusiasme, l’alegria, la tendresa.. I el
més greu és que no saben a qui,
ni a on denunciar-ho. Tenim la
sensació que hem perdut alguna
cosa important de la nostra vida
i que mai més la podrem recuperar. A més, aquesta pèrdua ens
deixa una empremta que sovint
arrosseguem tota la vida. Quantes persones pateixen i fan patir
els altres perquè els han negat
allò que tenien dret a rebre? Caldrà veure com retornem allò que
els han robat. No cal que nosaltres n’haguem estat els lladres.
I quan ens adonem que ens sobren moltes coses, no ens permetem el luxe de jutjar els altres.
No podem perdre el temps en
queixes inútils, cal retornar-los
allò que en justícia es mereixen.

U D A Q

Jordi
Cussó

Àngel
Castiñeira

Maria Rosa
Buxarrais

Begoña
Román

Il·lustrat per

visualomelette
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L’entrevista

“Amb la mascareta
posada hem de
parlar més a poc a
poc, més clar i més
alt. I acompanyar
el missatge amb
els gestos i amb la
mirada”
Teresa Baró
La mascareta ens tapa la cara i això dificulta la comunicació. La
pandèmia, però, també ens ha obert nous ponts de conversa,
com les plataformes en línia. Com millorar la nostra comunicació
en l’era postpandèmica? En parlem amb la Teresa Baró, experta
en comunicació i llenguatge no verbal.

laura cera
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J

a fa uns mesos que la mascareta s’ha convertit en un complement habitual de la nostra
indumentària. Creu que ens
hi acostumarem?
Ens acostumem a tot. Els primers dies ens queixàvem de la
mascareta i la consideràvem
una cosa horrorosa. Recentment he estat en una jornada
en què tothom anava en mascareta i ja no he sentit aquests comentaris. Ara , fins i tot, ja busquem mascaretes que combinin amb el vestit. Tot i que
és un alliberament quan te la treus, avui la
mascareta ja és un complement de la nostra indumentària com podrien ser unes
ulleres o uns guants.

de bon humor, per ser positius, etc. A més,
encara que portem mascareta, el somriure
es veu en els ulls i és tot el cos el que també
transmet alegria.

És evident que la mascareta dificulta la
comunicació. Això vol dir que ara hem de
ser més conscients de la nostra voluntat
de comunicar?
Sí, i per moltes raons. La més important: la
mascareta dificulta la transmissió del missatge. Només que hi hagi una mica de soroll, la veu de l’emissor és més difícil de sentir. Per tant, ens hem d’esforçar a parlar
més a poc a poc, més clar i més alt. I, a més,
hem d’acompanyar el missatge amb els
gestos, amb la mirada... Tot ajuda a què la
comprensió sigui més eficaç. Abans confiàvem només amb les paraules i no ens adonàvem dels gestos, però ara són essencials.

Ara ens costa més reconèixer l’altre. La
mascareta incrementa el nostre llindar
de desconfiança?
La mascareta provoca que les persones que
són tímides i poc sociables s’amaguin encara més i en aquesta situació corren el risc
d’aïllar-se. Per evitar-ho jo recomanaria a
les persones tímides un sobresforç a l’hora
de comunicar-se amb els altres. I com ferho? Doncs aprofitant la mirada, però també
les mans. Si una salutació no se sent, fem-la
amb la mà. I si l’altre no et reconeix pren la
iniciativa. “Hola, sóc la Teresa. No em reconeixes?”. En comunicació no podem deixar
tota la responsabilitat al receptor.

Algunes persones, per exemple els mestres, es veuen obligades a parlar moltes
hores amb la mascareta posada. I alguns
ja tenen problemes d’afonia.
Els mestres ho estan passant molt malament. No solament ells han d’esforçar-se
més per fer-se entendre, sinó que també
han de parar molta atenció per sentir els
alumnes. Un alumne amb mascareta posada i a la darrera fila de la classe és molt complicat de sentir. Per tant, tots hem de fer un
doble esforç: quan parlem i quan escoltem.

Fa mesos que no ens podem tocar. Des
del món de la comunicació parleu de les
“carícies verbals”. Què són?
Aquest concepte ja existia abans de la pandèmia però ara ha agafat més importància. Les carícies verbals són carícies que
dirigim a l’altre a través de les paraules, verbals o escrites. Són frases tipus: “estic molt
content de veure’t”, “quina abraçada que
et faria si ara pogués”, “et trobo a faltar”,
etc. Són totes les expressions que substitueixen l’abraçada, el petó o l’encaixada de
mans autèntica. Accions que abans fèiem i
que ara hem de verbalitzar.

Si la mascareta ens tapa la cara això vol
dir que no val la pena fer coses com per
exemple somriure?
És molt important somriure encara que
portem mascareta perquè el somriure no
només beneficia la persona que ens veu,
sinó també a nosaltres mateixos. Hem de
somriure per nosaltres mateixos, per estar

Ara ens fixem molt més amb els ulls de
les persones. Quin pes té la mirada en la
comunicació?
Moltíssim. De fet, sempre l’ha tingut, però
actualment encara més. La mirada ens diu
si l’altra persona vol contactar amb nosaltres, si ens escolta... Si una persona camina
pel carrer i en veure una altra persona no
està segura si la saludarà només ha de mirar-la als ulls. Si la mira és senyal que la reconeix, que la saludarà i que potser fins i tot
està disposada a aturar-se a parlar. Els ulls
són el canal de comunicació principal.

Amb la mascareta posada realment podem deduir les emocions d’un altre?
Els humans traiem molta informació de l’expressió del rostre. I, per descobrir les emocionals, ens fixem bàsicament amb la cara.
Però, encara que no estem gaire entrenats

per detectar aquestes senyals, cal dir que
tot el cos transmet emocions. Ara, per
exemple, ens hauríem de fixar com les persones col·loquen els braços, com caminen,
amb quina inclinació tenen el cos... Per
exemple: una persona inclinada endarrere no està gaire interessada en la conversa.
També és important la inclinació del cap.
Això és fonamental. L’atenció al públic
s’ha ressentit molt amb aquesta pandèmia. Els primers dies moltes empreses em
preguntaven: “com es pot ser atent i somriure quan dus la cara tapada?”. Hi ha tres
elements bàsics: el to de veu, la mirada i la
inclinació de cap. Si tu mires la persona que
estàs atenent ja demostres que l’escoltes.
Aquest és el primer senyal d’amabilitat. Però si, a més, inclinem el cap vers un costat,
no endavant, mostrem una actitud molt
més dolça i tendre. Fixa’t, moltes mare de
déus tenen el cap inclinat. En canvi, les mirades centrades i els caps rectes són senyal d’autoritat. Quan entra un client també es pot fer una molt petita reverència
endavant, això és senyal de servei.
També ha augmentat la comunicació virtual. Aquesta, quins efectes provoca?
La comunicació virtual genera més fredor,
menys empatia i menys feed-back.A l’àmbit laboral es perd la relació entre les persones de l’equip i es fomenten els malentesos. La única solució és aprendre les noves
normes i invertir més esforç: parlar més
clar, tenir en compte que la gent ens jutjarà
per la imatge que projectem –la cara, però
també el fons–, etc. Les reunions virtuals
han fet augmentar la productivitat (la gent
és puntual i la conversa se centra en l’ordre
del dia), però han perjudicat les relacions.
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el perfil

Michael
Rashford:
gols contra
la pobresa
infantil
Ramon Radó

Q

uan aquest matí et llevis i vagis a la nevera per agafar la
llet, atura’t i pensa que els pares d’almenys dos-cents mil infants d’aquest país s’estan despertant amb la nevera buida”.
Això ho va escriure, encara que
sembli mentida, un futbolista: el davanter del Manchester
United Michael Rashford.
Quan era petit, Rashford va
passar gana. Vivia amb la seva mare i els seus quatre germans a Wythenshawe, als afores de Manchester. La
mare marxava de bon matí per anar a treballar i el petit Michael anava a l’escola on,
una mica abans que comencessin les classes, esmorzava. I és que, durant els seus
anys escolars, Rashford va formar part de
l’anomenat Club de l’esmorzar, els alumnes
de famílies amb menys recursos a qui l’estat proporciona àpats gratuïts. Encara ara,
recorda que, quan era petit i ja destacava a
les categories infantils de l’United, programes socials com aquests van salvar-li la vida: “El sistema no està construït perquè famílies com la meva tinguin èxit”.

“Amb les escoles
tancades i el
futbol aturat,
Rashford va alçar
a veu en contra
de la pobresa
infantil”

El confinament va convertir Rashford en un heroi més enllà del terreny de
joc. Amb la pandèmia, va quedar-se tancat a casa, sense entrenaments ni partits.
Per algú en la seva situació social –una estrella del futbol que juga en un dels clubs
més importants del món i cobra un salari de més de dos-cents mil euros setmanals–, allò era un revés. I prou. Però la mateixa situació l’hauria viscut molt diferent
el Michael Rashford adolescent o el Michael Rashford nen.
Amb les escoles tancades i el futbol
aturat, Rashford va alçar a veu en contra de la pobresa infantil. En col·laboració
amb l’ONG FareShare va recaptar més de
vint milions de lliures per als nens i nenes
amb menys recursos, que van servir per
preparar més de tres milions d’àpats.
Cap al final de curs, quan es va saber
que el govern de Boris Johnson tenia la intenció d’aturar els xecs per a menjar durant
les vacances, va iniciar una campanya perquè les ajudes es conservessin durant tot
l’estiu. Ser futbolista obre moltes portes i
Rashford va decidir aprofitar-les perquè
els nois d’ara tinguin les mateixes oportunitats que va tenir ell. Elogiat per companys i rivals, el 10 del Manchester va
aconseguir que Johnson fes marxa enrere
i va mantenir els cupons de menjar gratuït
per als menors de famílies vulnerables. Va
ser el seu millor gol.
Els seus esforços per lluitar contra la
pobresa infantil han fet que, aquest mes
d’octubre, amb només 22 anys, fos distingit com a membre de l’Orde de l’Imperi Britànic. Però quan Rashford ha intentat marcar un altre cop el mateix gol, s’ha
topat amb una defensa inesperada: l’executiu de Boris Johnson ha rebutjat que els
cupons del “club de l’esmorzar” continuïn
durant les vacances de Nadal.
El mateix dia que es coneixia la negativa de Downing Street a ampliar els xecs,
Rashford va obrir una petició en línia a favor de l’ajuda als infants més vulnerables.
Si aquest tipus de campanyes aconsegueixen més de cent mil signatures, s’han de
debatre al Parlament. En només 48 hores,
van signar-la més de 250.000 persones.
Rashford recordava a Twitter que la pobresa alimentària s’ha més que triplicat.
“Això no s’acabarà i jo no pararé”, avisava.
Michael Rashford sap bé que un partit no
s’acaba fins que l’àrbitre xiula el final.
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opinió

Alicia garcía ruiz

Filòsofa, sociòloga, politòloga i professora de Universidad Carlos III

Q

Tocar-nos

uan va arribar la malaltia, ja feia
temps que havíem perdut la vista.
Gaudíem de lents progressives per
a qualsevol edat i butxaca, com si el
progrés no consistís en veure el futur sinó en emportar-se ara mateix
tres parells d’ulleres pel preu de
dos, xin, xin. Sempre acumulant, sempre insaciables: com
més de tot, millor. També desitjàvem l’últim model d’ulleres de sol amb les quals protegir-nos de la radiació ultraviolada cada vegada més freqüent pel deteriorament progressiu d’una atmosfera cada cop més enverinada. Les
ulleres de sol que fèiem servir per al bany en el mateix mar
on en una riba milions de cossos es bronzegen, mentre que
a l’altra milers de cossos moren ofegats en les rutes de la
mort de la migració forçada per la fam o la guerra.
Feia molt de temps que ni hi vèiem de lluny ni hi vèiem de prop. Havíem perdut de vista o oblidat no només
les epidèmies del passat sinó les del present, les que assolen altres països, letals i duradores, que coneixíem d’oïda
pel recordatori mil vegades ignorat de les ONGs. Tampoc
hi vèiem de prop. Seguíem impassibles davant la creixent
pobresa urbana i l’exclusió que fa que els pobres estiguin
condemnats a ser éssers invisibles i fantasmals que vaguen per les nostres pròsperes ciutats, pràcticament reduïts a la condició d’un molest mobiliari urbà.
Quan va arribar la malaltia, ja feia temps que tampoc teníem gust. Havíem deixat d’assaborir els fruits de
la terra més pròxims, havíem oblidat la il·lusió d’esperar
cada tardor les magranes, d’esperar cada hivern les primeres mandarines. Havíem oblidat els cicles de la natura, que regala periòdicament el seu esforç generós a canvi de la paciència de l’espera, del valor de la lentitud. En
canvi, el nostre gust s’havia fet capritxós i infantil, desitjàvem a l’instant els fruits més exòtics, sense importar que
haguessin de travessar milers de quilòmetres gastant un
consum desorbitat d’energia i deixant una empremta mediambiental centenària. “Si es pot pagar, per què no?” dèiem ignorant el preu no monetari que costa en vides i condicions de treball el nostre desig. Havíem oblidat des de fa
temps que el plaer pel menjar fet de terror o de sang o d’injustícia o de brutalitat no té gust de carn, de cafè o de fruita sinó de sang i cendra, de destrucció i dolor.
Quan va arribar la malaltia, feia temps que havíem
fantasiejat amb transcendir la nostra condició corporal,

evitant les olors reals: pecunia non olet (els diners no fan
olor), deien els romans. Els diners; al sinistre mandat irracional havíem xifrat l’anomenat creixement. No volíem
fer olor de pobresa, dels que rebusquen en els abocadors
als afores de la ciutat o en els contenidors i papereres a les
nits. Gent que no fuig dels llocs olorosos dels quals en sortim esparverats, gent que olora el menjar instintivament
per saber si encara està en condicions de ser consumit.
Els diners no fan olor però la pobresa sí i per això la volíem com més lluny i invisible, millor. Tampoc volíem sentir
l’olor dels hospitals o de les residències de gent gran, l’olor
de la fragilitat que cal netejar, tenir cura, donar tota la dignitat i tota l’ànima que mereixen. Al mateix temps, el nostre fi olfacte havia perdut la capacitat de gaudir de l’aroma de la pluja i de l’herba, la capacitat d’olorar la Mare, a
la Natura; preferíem viure d’esquena i despreocupats pel
seu destí, mentre ens proveís del que desitjàvem, sense resistència, sense llamps ni trons, sense cap protesta. L’aire
enrarit de les ciutats ja no generava en nosaltres cap alerta, fins i tot alguns polítics van arribar a qualificar l’olor a
contaminació d’una gran ciutat com “el caràcter de la nostra ciutat”. El nostre caràcter, ni més ni menys.
Quan va arribar la malaltia, havíem deixat d’escoltar.
Ens sentíem, sí, però llunyanament, com quan sobrevivim
a una explosió ensordidora. El soroll constant dels cotxes,
després de les sirenes d’ambulàncies (potser el dels helicòpters en un futur) era el silenci que ens bressolava a les
nits. I sobretot, havíem deixat d’escoltar-nos. Els nostres
polítics mai escoltaven ni dialogaven, i fins i tot enmig de
la destrucció i la mort, es dedicaven a cridar-se en un diàleg de sords per desgràcia de tots.
Quan va arribar la malaltia, finalment, vam descobrir
que no podíem tocar-nos. Que ens estava vetat el tacte,
l’abraçada després de la tragèdia, el consol més bàsic, la
mà durant un funeral. Vam descobrir que per a totes les
nostres activitats necessitàvem els altres, el cos d’altres.
Vam descobrir que la fantasia de no tocar-nos mai, de
passar tangencialment uns als al costat d’altres, de tota
aquesta ignorància organitzada i consentida ofegava el
nostre desig més profund, el nostre anhel més inajornable, el nostre dolor actual més inconsolable: tocar-nos.
Aprendrem alguna cosa?
Alicia García Ruiz és filòsofa, sociòloga, politòloga i
professora de Universidad Carlos III de Madrid
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dilemes ètics

La lliure elecció
de metges
A França s’han publicat
llistes de professionals
sanitaris especificant que
són negres. És ètic triar el
metge en funció del color
de pell, la tradició cultural
o l’origen ètnic?

soraya Hernández

A

Catalunya es pot triar el Centre d’Atenció Primària on es
vol ser atès, encara que això
pot comportar dificultats en
aspectes com l’atenció a domicili. També es pot escollir
la metgessa o pediatra entre
aquells que tinguin disponibilitat per agenda. Els canvis de
professional poden ser motivats per múltiples raons, com
haver tingut algun problema
en la comunicació o el tracte, la recomanació d’alguna persona coneguda... Però, i si
es triés en funció del color de la pell, la tradició cultural o l’origen ètnic?
A França, amb un context multicultural divers, ha sorgit la polèmica. A les xarxes socials circulen llistes on s’especifica
si els metges i metgesses són negres ja que
una gran part de la població no se sent còmoda quan és atesa per facultatius blancs.
Un compte de Twitter, gestionat per professionals sanitaris, va compartir un seguit
de noms de ginecòlogues negres de la regió
de París i va publicar una oferta de feina només per infermeres negres. Davant les crítiques es justifiquen dient que són moltes
les dones negres que han patit comentaris
racistes, manca de sensibilitat i de respecte

1.832

envers la identitat cultural en les seves visites al ginecòleg, normalment home i blanc.
La sol·licitud de canvi està contemplada
a la normativa i no hi ha cap prohibició per
fer-la per raons ètniques. Dintre de les professions sanitàries hi ha opinions polaritzades. L’Ordre Nacional de Metges del país va explicar als mitjans que els semblava
una opció que atemptava contra la laïcitat
i la no discriminació. S’argumenta que qualsevol professional respecta les diferències
i, per tant, la demanda de canvi no té sentit per aquest criteri. De manera contrària,
una associació de metges generalistes contempla les especificitats per raons culturals
com importants en els processos de comunicació i presa de decisions i, per tant, avala poder trobar la persona que es pot adaptar a les teves necessitats. Sigui com sigui hi
ha un malestar general a la societat francesa que posa en relleu les dificultats d’adaptació entre grups de tradicions diverses, així com les dificultats del sistema per donar
resposta als processos d’aculturació.
Segons els mitjans de comunicació els
motius per escollir no sempre tenen a veure amb les capacitats tècniques dels professionals. Segons mostren les dades les
dones solen escollir dones. També el col·
lectiu LGTB cerca professionals sensibles a

Títols
homologats
Aquest és el total de títols
sanitaris homologats a
Espanya de gener a
setembre del 2020, la
majoria dels quals de
forma urgent durant l’estat
d’alarma. La majoria de
sol·licitants són arribats de
Veneçuela (372), Cuba
(327), Colòmbia (180) o
Argentina (144).

la seva realitat que els puguin acompanyar
amb coneixement i se’n poden trobar llistats. Fins i tot entre les persones obeses hi
ha tendència a buscar un perfil concret.
Es pot acceptar no valorar només les
competències tècniques d’un professional
a l’hora d’escollir-lo? S’han de poder valorar les seves habilitats comunicatives o les
seves competències culturals? És ètic que
el color de la pell o l’origen es puguin fer servir com arguments pel canvi? Llavors, si un
pacient blanc no volgués un professional
negre, seria un acte racista? En contextos
de gran diversitat social i cultural les possibilitats d’apropar-se a la diferència són
múltiples. Es podria entendre que han de
ser els nouvinguts els que s’adaptin al sistema sanitari del país d’acollida, canviant
les seves percepcions i constructes sobre
salut, malaltia, cures... També es pot proposar un món sanitari obert, sensible amb
les especificitats, que compti amb professionals formats ( ja que el fet de tenir el mateix color de pell o origen no té perquè ser
garantia de coneixença o sensibilitat) i mediadors. O, com passa a França, deixar que
els pacients cerquin a aquells professionals
que els donen confiança i els tracten bé sense preocupar-nos de per quins criteris es fa
l’elecció final.
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Àngel Puyol

Professor d’Ètica i Filosofia política a la UAB

L

T’estimo, àvia

a noia va sortir de festa fins a la matinada, contenta d’haver escampat la boira després de
moltes setmanes tancada a casa. Enmig del
ball, amb el soroll ensordidor de la música i
acompanyada de la seva generació, va esvair,
durant una estona plaent i alienant, l’angoixa
de perdre la feina i els pocs calerons que guanya amb ella i que li permeten pagar l’habitació del pis que
comparteix al centre. El diumenge següent va anar, amb
el seus pares, a visitar els avis per portar-los un pastís
d’aniversari i celebrar les seves Noces d’Or, una fita meritòria que la noia enveja d’amagat. Ella surt ara amb un bon
noi i espera que la relació duri més que amb els últims homes amb qui ha anat. Creu que alguna cosa no deu fer bé,
perquè la seva àvia sempre li diu que, en el tema nois, per
la seva néta “qui no té un all té una ceba”. La néta admira
l’àvia com a ningú més de la família, una dona forta, lleial i
decidida, unes qualitats que ella troba a faltar en tots els
homes que coneix; i també en ella mateixa.
Pocs dies després, la mare li va enviar un whatsapp dient-li que havien portat els avis d’urgències a l’hospital
amb uns símptomes compatibles amb la covid-19. Van separar el matrimoni d’ancians en habitacions diferents i
van prohibir-ne les visites. Una setmana més tard, l’avi seguia ingressat a la UCI, amb un pronòstic reservat, mentre l’àvia, la dona més enèrgica i valenta del món, moria sola en un box improvisat pels malalts terminals.
Ara fa dies que la noia no surt de l’habitació, no menja, ni vol parlar amb ningú. Els pares, els amics, el bon noi,
amb qui ha dipositat les esperances de repetir la meravellosa història d’amor dels seus avis... tots li diuen que no és
culpa seva, que l’àvia ha mort pel maleït virus, que ja era
molt gran, que es podia haver contagiat en un altre lloc:
potser anant a comprar el pa, potser amb la dona de fer
feines que els ajudava, potser amb algun veí a l’escala, potser... Res no la consola. S’ha fet la prova que li ha confirmat
que ella va estar infectada, i que ho estava quan va anar a
casa dels avis. No s’ho treu del cap. No pensa en res més.
Perdrà la feina mal pagada si no hi torna aviat. No té ganes
de tornar. Es vol morir.
Per què va anar a la festa? Per què es va relaxar ometent les distàncies, la mascareta, la por? Es pregunta obsessivament. És una bona noia, responsable, molt amiga
dels seus amics, que estima i és estimada per la seva família –cosa gens comú entre els seus col·legues, que qui més

qui menys té un drama o un altre a casa. A més, ara ha trobat al bon noi, a qui li sap perdonar les febleses, com l’àvia
feia amb tothom a qui estimava de debò. Sap que ella es
sentiria orgullosa de la seva néta preferida. Però ja no s’ho
poden explicar. No podran parlar ni escoltar-se mai més.
Aquesta història no és ficció. La segona onada de la
pandèmia s’està emportant moltes vides i ho continuarà
fent fins que no es trobin una vacuna o un remei eficaços.
La gent gran no ha modificat gaire els seus hàbits d’aïllament respecte al confinament, però la societat, en el seu
conjunt, sí ho ha fet, perquè ha d’anar a treballar, a l’escola, a la universitat, a visitar els avis, a tenir cura del futur;
anar fins i tot a les festes. La vida s’ha d’obrir camí, no es
pot tancar per molt de temps en una gàbia casolana, i ho
ha de fer assumint que la mort forma part de qualsevol
projecte vital. No hi ha vida sense mort, encara que lluitem individualment i col·lectiva per espantar aquesta última tant com puguem.
Això sí, els nostres hàbits han de canviar. No podem
abraçar, ni petonejar, ni visitar innecessàriament als nostres estimats més vulnerables, si més no temporalment.
Una part de la gent gran s’hi nega, argüint que no volen
malgastar a casa, i en soledat, la poca vida que els queda.
És la seva llibertat. La resta, però, hem de fer bondat. Canviar els hàbits sense canviar els valors. Desitgem-nos sort.
Àngel Puyol és professor d’Ètica i Filosofia
política a la UAB
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Tendències

Avions que no
van enlloc
La pandèmia ha impactat de forma directe en els beneficis de les
companyies aèries. Per pal·liar les pèrdues i acontentar els viatgers
enyorats s’han inventat els anomenats ‘vols panoràmics’.

Judith Vives

U

en col·laboració
amb Finques Pous

n dels sectors afectats per
aquesta pandèmia són els viatges: les passades vacances la
majoria ens hem quedat a casa
o hem fet sortides de proximitat. Però no tothom ha volgut
renunciar als vols d’avió. De fet,
hi ha qui ha trobat en la pandèmia l’oportunitat d’oferir una
nova experiència que explota
la nostàlgia. Es tracta dels anomenats vols panoràmics, altrament coneguts com els vols que no van enlloc. Aquests vols, que duren unes poques
hores, surten i aterren al mateix lloc, i permeten reviure per una estona la sensació
d’anar de viatge. A més, la majoria ofereixen a bord serveis de luxe com a valor afegit, ja sigui la degustació de menús locals,
cocktails o regals.
Aquesta nova tendència mereix un anàlisi des del punt de vista dels valors. Pel que
fa als valors positius, les persones que ho
han provat expliquen que d’aquesta manera han pogut reviure la satisfacció de la
pròpia experiència del viatge. Sílvia Sumell,
psicòloga i professora col·laboradora dels
Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC, afirma que quan enyorem
una experiència tornar-la a viure ens fa sentir més bé. “El fet d’agafar un avió, encara
que sigui per fer una volta i tornar al mateix
lloc, ens fa sentir lliures i experimentar plaer, si ja era una activitat que ens resultava
gratificant abans”, diu Sumell.
Però, òbviament, aquests vols tenen
un revers molt més negatiu: l’impacte

on es fan vols
panoràmics?

mediambiental. Els vols comercials es consideren un dels mitjans de transport que
més contaminen. De fet, ja hi ha qui ha decidit renunciar a volar si pot viatjar amb
altres mitjans més ecològics. El concepte
flygskam fa referència a la “vergonya de volar” derivat de la presa de consciència ecològica. Tots recordem la jove Greta Thunberg
viatjant en vaixell als Estats Units.
En els darrers anys s’havien fet alguns
avenços, i les companyies aèries havien començat a reduir trajectes curts que es poden fer en tren o d’altres mitjans. Per això sorprèn que ara recorrin a aquests vols
totalment innecessaris. Per respondre a
aquestes crítiques, algunes companyies
s’estan plantejant compensacions de carboni per disminuir-ne l’impacte o l’ús d’avions que produeixin menys emissions.
Tampoc podem oblidar que l’aturada de
l’activitat a causa de la pandèmia està abocant
a les companyies al tancament i a l’atur a moltes persones del sector. Els vols de consolació
poden servir per pal·liar aquesta situació.

La majoria de companyies que
han posat en marxa aquest
servei són orientals: la Royal
Brunei Airlines (Brunei), EVA Air
(Taiwan), All Nippon Airways
(Japó) o Qantas (Austràlia). A
Espanya aquesta alternativa de
moment no es contempla. Pablo
Díaz, professor dels Estudis
d’Economia i Empresa de la UOC
i expert en turisme, assenyala
que “la companyia que la dugui a
terme ha de mesurar molt
l’impacte positiu que tindrà per
la repercussió en els mitjans,
pels ingressos dels vols i per la
reactivació d’avions immobilitzats, enfront de la possible mala
imatge per pràctiques excèntriques i contaminants”.
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Xavier Serra

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

La pantalla que és un mur

F

unciona l’ensenyament a distància? Aquesta
és ara una pregunta clau. Conscient que tothom parla i té opinions al respecte, no gosaria donar una resposta categòrica del tipus “sí
que funciona” o “no, de cap manera, és un desastre global”. És més just optar per un elegant “depèn”. Hi ha dos punts clars a favor,
si es fa mínimament bé: (a) esdevé un recurs necessari
–l’única via raonable– en cas de confinament domiciliari;
i (b) la flexibilitat d’ús, el caràcter multiplataforma, la dimensió enciclopèdica, el cost mínim, l’actual òptima connectivitat audiovisual, la interactivitat, etc.
Ara bé, força filòsofs estan considerant aspectes que,
potser, amb la frivolitat amb la qual actualment es valoren tantes activitats humanes, se’ns escapin en un primer cop d’ull. No els parlaré ni de l’escletxa digital entre
rics i pobres –que existeix, certament– ni tampoc de la
reducció de la capacitat lectora o reflexiva quan fas més
d’una cosa a la vegada o sota un bombardeig estimulatiu
audiovisual. Tot això pot fer mal, és cert, però n’hem parlat força i –si em coneixen– saben que, sense proposar solucions, no m’agrada ofegar-me escoltant frustracions.
La pantalla suprimeix el llenguatge tàcit, essencial en
la transmissió de tot allò que són no només dades sinó un
aprenentatge global. Hi ha terribles “buits” silenciosos
quan connectem per pantalla interposada. Si em suporten un parell de minuts, els ho intentaré expressar.
Com ha assenyalat Maxime Rovere, un jove filòsof
francès, professor i alumne no són dos individus en contacte sinó que s’hi produeix un contacte, una relació, que
“genera dos individus”: passen un piló de coses que tenen conseqüències lingüístiques, afectives, històriques,
etc. Un exemple: un nen que puja a un autobús o entra a
una botiga, es troba una altra persona –xofer, comercial...– amb qui interactua. Però això no és pas com “amb el
docent”.
El segon és un vincle global, total, un compromís. Qui
pensi que el mestre dels seus fills és “un qualsevol” va
ben errat: la relació educativa és un vincle afectiu i integral; no és un dispositiu “dispensador de productes”. En
canvi, quan s’hi interposa la pantalla desapareix el contacte visual amb el grup, la realitat del docent es dilueix.
Rovere em fa pensar: “la multidimensionalitat es destrueix per les eines digitals: d’una relació en 3D es passa
a una altra en 2D”. Que l’ensenyament passi a ser lineal

(“emetre-rebre” unes dades) potser no sigui gravíssim
però sí rellevant: no és sostenible per a educar. Hauria de
ser només “un kit d’emergència” o complementari, com
havia estat abans de la pandèmia.
El teletreball agrada als professors que tenien problemes a l’aula: ja no hi ha alumnes expulsats o que facin
sorollets amb el boli o que molestin els altres. Els apaguem, i que els aguantin “a casa seva”. Ara bé, als bons
professors els manca el contacte. L’“exopèdia” –formació
externalitzada respecte a l’escola o l’institut– és un problema. Presenta dificultats: (a) organitzatives (l’espaitemps també “forma”); (b) pedagògiques (l’ensenyament
és una manera de viure, no un pack que podrien lliurar
els d’Amazon); (c) fenomenològiques (manca l’expressió
corporal i condivisió dels espais); i fins i tot (d) cognitives
(mor la lectura profunda, la reflexió: només “es fan tasques” i “es passen pantalles”).
L’escola és un entorn –no uns missatges que van i venen– amb vincles de confiança: hi ha gestos, moviments
riure, grups que interactuen. La pantalla no ho permet:
pot ser un mur. Tot i pensada per alleugerir la distància
i com a “finestra oberta” conté una perversitat que ens
exigeix estar alerta.
Xavier Serra és professor de Filosofia i director de
l’Institut “Salvador Espriu” de Salt (Gironès)

“El teletreball agrada
als professors que
tenien problemes
a l’aula: ja no hi ha
alumnes expulsats o
que facin sorollets. Ara
bé, als bons professors
els manca el contacte”
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LA CONVERSA
L’ensenyament de la religió a l’escola

— L’actual llei només
garanteix els drets
dels catòlics i de la
població musulmana
allà on n’hi ha molta.
— Allò avançat a tot
Europa és garantir la
formació en cultura
religiosa per a tots
els alumnes.

TERESA
GUARDANS
(Barcelona, 1956) és filòloga i
doctora en Humanitats,
especialitzada en diversitat
cultural i religiosa. És
professora del Centre
d’Estudi de les Tradicions de
Saviesa (www.cetr.net) on
coordina un equip que
treballa en l’elaboració de
materials pedagògics al
servei del creixement
interior (www.otsiera.com).
Ha escrit Una història de les
religions, tal qual (Octaedro)
o Les religions: cinc claus
(Octaedro).

EDUARD
IBÁÑEZ
(Barcelona, 1969) és
llicenciat en Dret (1992) i
doctor en Dret penal (2007)
per la Universitat de
Barcelona. És també
llicenciat en Filosofia per la
Universitat Ramon Llull
(2012). Dirigeix l’associació
Justícia i Pau de l’arxidiòcesi
de Barcelona. Membre del
Moviment de Professionals
Catòlics de Barcelona,
presideix la Fundació
Catalunya Religió. És autor
de La lluita per la llibertat
religiosa (Claret).

valors 17

El Departament d’Educació
de la Generalitat ofereix
des d’aquest setembre, per
aquells pares que ho vulguin,
classes de religió islàmica als
centres públics. La decisió,
llargament esperada, reobre
el debat sobre l’ensenyament
de la religió, en termes
confessionals, a l’escola.

moderat per

joan salicrú

La decisió d’oferir classes de religió
islàmica a l’escola pública catalana
entronca amb la lògica que s’ha fet servir
fins ara amb les classes de religió catòlica:
si els pares dels alumnes ho demanen, es
programa, i en el cas dels estudiants que no
ho facin aquests hauran de cursar una
assignatura alternativa que a Secundària es
diu ‘Cultura i valors ètics’ i a Primària
‘Valors socials i cívics’. Creuen que el
model actual és correcte? És bo seguir
aquest esquema de fer “religions”, a la
carta, depenent de la fe dels pares?
EDUARD IBÁÑEZ —Que la Generalitat hagi
pres aquest decisió, finalment, és una bona notícia. Jo m’havia afegit a les veus que
des de fa temps estaven reclamant que
això s’havia de fer, perquè la llei és molt
clara, en aquest sentit. Els acords entre
l’Estat Espanyol i el Consell Islàmic d’Espanya, aprovats el 1992, en temps de Felipe González, fa quasi trenta anys, ja van
preveure aquesta formació en Islam i no
s’havien complert, almenys a Catalunya.
Sí que s’havien començat a implementar
a moltes comunitats autònomes espanyoles però en canvi a Catalunya hi havia
una resistència estranya, mal explicada...
i el fet és que no s’aplicava malgrat que
les comunitats musulmanes ho portaven
demanant des de feia molt de temps. Per

tant ara, d’alguna manera, es normalitza
la situació des d’un punt de vista legal i des
d’un punt de vista educatiu.
TERESA GUARDANS —En part estaria d’acord
amb el que diu l’Eduard, quan afirma: “és la
normalitat, s’aplica la llei, tocava, fa molt de
temps que tocava...”. Però per mi, quan més
veig que s’aplica l’actual llei, més veig que és
una mala llei, perquè no és el que necessita
l’alumnat, no és el que necessiten les escoles i no és el que necessita la societat. L’actual llei no serveix per garantir els drets del
conjunt de l’alumnat. I per això penso que
és una llei que hauria de canviar-se, per
molt que en aquest moment és cert que tocava aplicar-la del tot. I feia molt de temps,
que tocava.
Vostès venen a dir que la llei no s’estava
complint –o només pels alumnes catòlics- i
per tant celebren que s’apliqui també pels
de confessió musulmana. Però la qüestió de
fons és: aquest és un bon model? Que hi
hagi classe de religió catòlica, islàmica o
protestant pels alumnes que vulguin
formació confessional i una alternativa
cívica, en valors, pels que no ho desitgin?
E.I. —No hi ha cap model perfecte, dels
molts que hi ha. Si mirem Europa, si mirem
al món... a cada país, a cada regió, s’ho fan
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com poden, en funció de les circumstàncies. Mai responen a models ideals, perfectes, sinó que són les circumstàncies històriques, demogràfiques i culturals, amb
els canvis migratoris que hi ha hagut, les
que generen un model o altre. A cada país s’aplica el model que es creu convenient
o el que es pot aplicar, simplement. Sigui
com sigui, no n’hi ha cap que sigui perfecte; tots tenen avantatges i inconvenients.
I aquest que tenim a Espanya tampoc ho
és, de perfecte, té problemes. És clar que
sí, però és que tots en tenen! En tot cas
tinc clar què no és un model: no ho és que
no hi hagi cultura religiosa a les escoles
–és un mal model, llavors–. Tampoc és un
bon model discriminar i que unes religions
tinguin formació i altres no. I finalment
penso que tampoc és un bon model que a
les escoles –com ha passat i en alguns llocs
encara passa– hi hagi no cultura religiosa
sinó ignorància o fins i tot marginació del
fet religiós, com si fos una cosa sospitosa.
A partir d’aquí, quins creu vostè que són els
models bons, doncs?
E.I. —N’hi ha molts, s’haurien de valorar
un a un. Penso que el nostre té defectes:
en primer lloc perquè no està ben implementat; fins ara només hi havia formació
religiosa en el cas dels catòlics i en algun
cas molt puntual dels protestants. Però el
model d’assignatura confessional té algunes avantatges que no se solen comentar.
En primer lloc es garanteix que les famílies que volen que els fills tinguin una formació d’acord amb les seves creences, que és
un dret, el tinguin garantit que la visió que
es donarà de la seva religió és la que la pròpia religió ha instituït, perquè l’assignatura no la dona un funcionari que no sabem
què en dirà sinó un professor reconegut
per la pròpia confessió. Un segon avantatge és que l’Estat manté la seva neutralitat
respecte les religions perquè no és l’Estat
qui explica els continguts de la religió sinó
una persona nomenada per la tradició religiosa corresponent. Un tercer avantatge
és que, en la mesura que els infants reben
aquesta formació de manera reglada, les
famílies no han de buscar-la en altres llocs
que potser no serien adequats o on potser
es donarien versions perilloses d’aquella religió. En el cas de l’Islam, malauradament, això en alguns casos ha passat. Per
tant aquests infants reben una versió de

— L’actual llei
segrega. El missatge
que s’està enviant
a l’alumnat és que
els valors són un
coneixement optatiu
prescindible i que el
tema religiós és “una
cosa particular”.
la seva religió compatible amb els valors
del sistema educatiu, cosa que em sembla
molt destacable.
T.G. —No és una bona llei en part pel primer
que ha dit l’Eduard, perquè no hi ha cultura religiosa per tothom i perquè és discriminatòria. L’Eduard deia que no però jo
penso que sí: es discrimina. Aquesta llei se
suposa que pretén garantir el dret a la formació en les pròpies creences o conviccions de les famílies, però vull recordar que
només té en compte quatre confessions –
deixa fora budistes, sikhs, hindús, confucians...– i això quan parlem de poblacions
grosses; sinó encara és pitjor. Per tant, per
resumir, podem dir que finalment només
garanteix els drets d’una majoria catòlica
i dels musulmans allà on hi hagi una gran

població musulmana. Fora d’això el dret
no queda garantit per ningú més. Cal buscar altres vies per fer-ho, adequades a la
societat actual, que no té res a veure amb
la de la postguerra, i és una societat molt
plural. Vies com podrien ser el suport econòmic directe a les diverses comunitats
per a activitats formatives (com proposa
la comunitat jueva), o també situar aquesta formació com a activitat extraescolar
quan hi ha demanda i acord de les famílies. Com es fa en alguns centres amb l’àrab
i amb el xinès, per exemple. Però a més,
personalment el que més em preocupa és
que l’actual és una mala llei pel que acaba
resultant de la divisió del grup “classe”. El
missatge que s’està enviant a l’alumnat
quan s’està fent aquesta formació en petits grups és que els valors són un coneixement optatiu prescindible i que el tema
religiós és “una cosa particular”, d’alguns
grups, que tampoc té interès pel conjunt
de la classe. La classe es divideix per creences, que em sembla que és un missatge
molt negatiu, probablement el darrer missatge que els hauríem d’enviar ara mateix,
si el que pretenem és formar per la convivència en la diversitat, per la comprensió i
el respecte mutu. Un objectiu que difícilment podrem assolir si no hi ha un espai
des del qual treballar la “cultura religiosa”
amb tot el grup, l’exploració compartida
de la diversitat religiosa.
E.I. —Comparteixo quasi tot el que ha dit la
Teresa. Un dels defectes del model que tenim és que no garanteix a totes les comunitats religioses que els seus fills puguin rebre formació en la pròpia religió. Llavors,
en la mesura que sigui possible en termes
organitzatius i pràctics, també s’hauria de
possibilitar la formació religiosa en el cas
d’altres tradicions que no fossin la catòlica, la musulmana, l’evangèlica i la jueva, les
quatre que tenen un acord amb l’Estat. Hi
ha altres confessions religioses amb presència a Catalunya que haurien de poder
tenir aquest dret, a l’escola pública. Ara, sí
que em sembla importantíssim que a Catalunya es garanteixi la cultura religiosa
per a tots els alumnes.
T.G. —Totalment d’acord.
Per tant entenc que vostès afirmen que
aquesta formació ara no es garanteix?
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E.I. —No, jo crec que no. La cultura religiosa
ara queda dispersa, fragmentada, en una
multitud de moments diferents del recorregut educatiu sense garantir un coneixement mínimament suficient i objectiu del
fet religiós com a tal. Es fa de forma desendreçada i moltes vegades sense el respecte o importància que mereix el fet religiós,
cosa que em sembla greu. Per altra banda
estic d’acord que això hauria de ser per a
tots els alumnes però jo crec que aquesta
possibilitat no és incompatible amb el model confessional. És a dir, tots els alumnes
podrien tenir l’assignatura de cultura religiosa i, a més a més, en el marc d’aquesta
assignatura, hi podria haver uns espais específics perquè els alumnes poguessin tenir una formació més concreta en la seva
tradició religiosa, que donés un ministre o
un expert de la pròpia religió.
Entenc que el punt de trobada que tenen
vostès és la idea d’oferir cultura religiosa
per a tothom, al marge que es pugui fer
una oferta de formació confessional. Però
per què creuen que a aquest model, del
qual se n’ha parlat molt, no s’hi arriba? Per
les resistències de les pròpies estructures
religioses, que volen mantenir el poder de
tot allò que tingui a veure amb la religió a
les escoles? O per la dificultat d’entendre
per part dels sectors més culturalment
d’esquerres la necessitat de parlar del fet
religiós a les escoles?
T.G. —Totes dues resistències hi són, penso. Potser no caldria una assignatura a totes les etapes i a tots els cursos, però sí una
assignatura en diversos moments de cada
etapa. Això no exclou que del fet religiós
se’n segueixi parlant quan parlem de filosofia, de literatura, d’història, d’art... però per què no es fa, ens preguntàvem? Perquè es continua pensant en el fet religiós
des de la perspectiva de la creença i l’opció personal, no com a fet cultural que forma part de la societat i de la nostra història, com qualsevol altre aspecte. Com pot
ser la música. No vol dir que t’hi dediquis,
ni que t’agradi ni que t’hagi d’entusiasmar, però és un fet cultural que es pot conèixer, es pot estudiar, que hi ha unes ciències que en parlen. Com més present
estigui a les universitats, el fet religiós,
en tant que element cultural –i ja ho està
molt!– més fàcil serà que entenguem que
no és una opció de “o creus o no creus”. És

un fet cultural que té una història, que té
uns elements que el composen, que té uns
fruits que es poden conèixer... i que té uns
bons usos i uns mals usos, és clar. Tot això és necessari poder-ho treballar i ferho per tot el “grup classe”, no només per
una part. I on s’està fent així els resultats
són molt enriquidors en termes de cohesió del “grup classe”. Això passa a vegades
a la pública, on l’assignatura se segueix
anomenant “religió” i la imparteix el professorat de religió catòlica, però que li han
donat aquest tomb perquè veuen que les
coses s’han de fer diferent. Però clar, una
cosa és que hi hagi professorat que vagi
per aquí i l’altre que hi hagi una llei que indiqui que s’ha d’anar per aquest camí. I si
parlem d’escoles privades o concertades,
com que tenen llibertat per fixar la seva

— Ara les famílies
musulmanes no
hauran de buscar
formació religiosa
en llocs on potser es
donarien versions
perilloses de la seva
religió. Amb l’Islam
això ha passat...

proposta educativa, n’hi ha moltes vinculades a comunitats religioses que estan anant clarament en aquesta direcció,
també. I que deixen per unes altres franges el que és la formació “confessional”
–en aquest cas em refereixo a centres catòlics-: Escoles Pies, Vedrunes, Maristes...
estan fent una feina molt interessant.
O sigui que d’alguna manera podríem dir
que es dona la paradoxa que els models
més innovadors s’estan aplicant a les
escoles religioses privades o concertades?
E.I. —Sí, si vas a Europa veus que a molts països –amb l’excepció de França– tenen uns
models educatius amb la formació religiosa plenament inserida, incloent en molts
casos la formació també específicament
confessional. En aquesta assignatura general, l’Islam és present en la major part
dels països europeus, amb normalitat. No
vol dir que no doni problemes, però vol dir
que la presència de l’Islam està normalitzada, sí. Per tant, allò avançat és garantir la formació religiosa, per a tothom, i en
segon lloc garantir, pels pares que ho demanin, una formació específica de la pròpia religió avalada pels responsables de
la pròpia tradició. I en aquests països em
consta que miren d’encaixar-ho tot plegat
de la forma més oportuna. I sí, com deia la
Teresa, a moltes escoles catòliques de Catalunya ja s’està fent, això. S’està donant
cultura religiosa, de les diferents religions,
el fet religiós i, a més a més, en tant que escoles catòliques, també donen formació
de la pròpia tradició catòlica. Aquestes escoles, per tant, estan oferint ja el model.
Ara falta sumar-hi l’educació pública; fer
que compri aquest model.

T.G. —Deixeu-me puntualitzar una cosa:
fins i tot a França, estat laic, ja fa uns anys,
arran d’una sèrie d’atemptats d’arrel islamista, es va generar un profund debat que
va concloure amb la necessitat d’introduir també la cultura religiosa a les escoles.
No la formació confessional però sí la cultura religiosa.
No puc deixar de preguntar-los, fent una
conversa per una revista que es titula
precisament ‘Valors’, si podem admetre
aquesta dicotomia que s’estableix entre
els alumnes que actualment a l’escola
pública a Catalunya fan religió i els que

valors 20

— L’Estat ha de
garantir una
formació integral. I
no hi pot haver una
formació integral
sense cultura
religiosa, perquè
el fet religiós és
important per
la vida d’avui.
cursen “valors ètics”. No hauríem de fer
classe de “valors ètics” també per a
tothom?
E.I. —Clar, clar, efectivament. Ho comparteixo plenament: hi ha continguts interessants en aquesta assignatura que també
els haurien de seguir els altres estudiants,
sense cap mena de dubte.

T.G. —És que el model és nefast, en aquest
sentit. És com si diguéssim: “bé, els valors
que estem ensenyant a l’escola per a uns
quants... pels altres poden passar. No cal
que els sàpiguen”. Què m’està dient? No
podem seguir amb aquest model.
E.I. —L’Estat ha de garantir una formació
integral. I no hi pot haver una formació

integral sense cultura religiosa, perquè el fet religiós és important no només
per qüestions del passat sinó per la vida
d’avui. La religió és important a la vida de
les persones, la religió influeix sobre la política, sobre la cultura, sobre els conflictes.
Té a veure amb les dificultats de la gestió
migratòria, amb la convivència entre persones i entre grups... justament per garantir-la, per afavorir el diàleg interreligiós,
per garantir que no hi hagi prejudicis entre grups socials... ens cal aquesta formació en cultura religiosa.
Finalment, per acabar: quins valors creuen
que ens haurien de guiar a l’hora d’entomar aquest debat, que és sempre polèmic,
d’ara en endavant?
E.I. —La importància de garantir una formació integral per part de l’Estat, de garantir la llibertat religiosa tant dels infants
com de les famílies, de garantir la tolerància i la convivència entre els diferents
grups socials... tots aquests aspectes necessiten una concreció que amb tota seguretat ha de ser aquesta formació en cultura religiosa. Després cal tenir en compte
que les religions fan una aportació molt
important a la vida social i a la cultura. No
s’ha de tenir una visió negativa i patològica del fet religiós. Això és antiquat. Les religions fan una aportació positiva a la societat en molts àmbits, en termes culturals,
ètics, educatius o sanitaris, i ofereixen respostes als grans interrogants de la vida.

— Un valor clau a
tenir en compte
és la pluralitat, és
a dir, la realitat de
la societat per a la
qual s’està legislant;
una llei, la que sigui,
no pot partir de la
discriminació de cap
col·lectiu.
T.G. —Des del punt de vista pedagògic
“aprendre a pensar i aprendre a ser” és el
gran objectiu des del que s’hauria de vertebrar el sistema educatiu. Crec que ens
ajudaria molt plantejar el debat en funció
d’aquest propòsit, deixant de banda altres
interessos. Aleshores no hi hauria gaires
dubtes sobre la necessitat d’una cultura
religiosa per a tothom, i el què estaríem
fent és reflexionar sobre la millor manera
d’aprofitar les oportunitats que ofereix.
I des del punt de vista legislatiu, un valor
clau a tenir en compte per afrontar aquest
debat és la pluralitat, és a dir, la realitat de
la societat per a la qual s’està legislant; una
llei, la que sigui, no pot partir de la discriminació de cap col·lectiu.
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capitalisme conscient

“Són més importants les
relacions que les persones”
José Luís Escorihuela és el fundador d’‘El Camí de l’Elder’, una organització que, basantse en la teoria de les organitzacions com a sistemes vius, es dedica a la consultoria
organitzacional, a la creació d’equips i a la capacitació en habilitats de lideratge.

Redacció

amb el patrocini de la
Fundació Capitalisme Conscient

Q

uin és l’objectiu d’‘El Camí de
l’Elder’?
És acompanyar les persones i les
organitzacions en els seus processos de canvi cap a una major
consciència. Això implica canvis
en la seva estructura organitzativa i en la seva cultura corporativa, amb la finalitat d’augmentar la seva
efectivitat, resiliència i capacitat adaptativa. Però aquest canvi només és possible
si canvien també les persones que formen
l’organització, especialment els líders formals i informals. I això implica, a nivell personal, canviar regles i creences internes
que ens impedeixen donar la millor resposta a cada moment, tant en allò que pensem i diem com en la nostra forma de fer i
de relacionar-nos.
Què és ‘una organització viva’?
Percebre una organització com un sistema viu significa prestar atenció a la totalitat i no només a les parts, a l’impuls de la
pròpia organització i no només als propietaris i directors. Les persones són importants, però ho és més la xarxa de relacions
que creen entre elles. Si l’estructura formal d’una organització (propòsit, estratègia, operativa, finances, retribució, etc.)
és atribuïble a les persones que pensen i
reflexionen sobre ella, l’estructura informal emergeix de les converses que mantenen entre si. Aquesta conté regles invisibles que ningú ha acordat i que no sempre
són les millors per a garantir l’efectivitat
de l’organització i un patrimoni immens
de coneixement i saber.

Què és l’‘elderatge’?
Una de les principals característiques de
tot sistema viu és la capacitat de diferenciar entre les parts del sistema, alhora que es
mantenen totes unides al voltant d’un propòsit compartit. La diferència és un procés
pel qual cada part del sistema evoluciona
fins a ocupar un lloc que li permeti donar
el millor de si mateixa. Aquest potencial només s’aconsegueix completament en
el marc d’un sistema integrat que aporta
sentit al fer diferenciat de les parts. Aconseguir això en sistemes humans i en el marc
d’una cultura individualista és un repte,
perquè sovint es tradueix en dir o fer el que
a un li dona la gana sense tenir en compte
els altres i en una integració que assegura
l’obediència a partir del càstig. Però es pot
fer d’una altra manera en una organització
humana? Sí, però es necessita fer un important treball personal, especialment amb els
líders formals i informals, i alguns canvis
estructurals que permetin crear espais on
processar les diferències.
Que hi hagi empreses com la seva, vol dir
que no sabem organitzar-nos i que ens
costa treballar en equip?
Com tots els sistemes vius, les organitzacions humanes passen per moments d’estabilitat i moments que requereixen canvis.
Ara estem en un moment històric en què les
organitzacions humanes s’han de transformar profundament si volen afrontar amb
èxit els tres grans reptes que tenen per davant: la complexitat tecnològica, la complexitat social i la complexitat emergent (avui
hi ha un augment de la incertesa). Puc dir

que els éssers humans som bastant bons
organitzant-nos i treballant junts, però
ara estem en una fase històrica de canvi i
encara no hem desenvolupat les eines necessàries per a abordar bé els tres tipus de
complexitat esmentats. Aquestes eines inclouen el desenvolupament de noves habilitats personals (mirada sistèmica, intel·
ligència emocional, comunicació empàtica
i generativa, pràctiques espirituals, etc.) i
de nous models organitzatius (holocràcia,
sociocràcia, organitzacions teal, etc.) que
basen l’efectivitat en l’existència d’un propòsit inspirador al servei de les persones i
del planeta, en processos i pràctiques que
fomenten la participació, l’autonomia i el
saber fer dels equips, i en la cura exquisida
de totes les parts implicades, incloent-les
en la gestió i el repartiment de beneficis.
La nostra missió com a empresa és acompanyar a altres organitzacions en aquests
processos de canvi (organitzacionals i culturals) cap a una major consciència i capacitat adaptativa.
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monogràfic
Emancipació:
una missió
impossible?
Amb la covid-19 els
entrebancs que tenen
els joves per emanciparse s’aguditzen i també les
conseqüències de no fer-ho.
reportatge
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Emancipació juvenil:
un problema
econòmic?

“El procés d’emancipació dura tota la vida”
Norbert Bilbeny

Jorge Tió
Sobre l’emancipació
a l’adolescència

“La frustració de la
joventut té arguments”
Natàlia Cantó

Guillermo Chirino
L’emancipació és
un dret, no un premi

Dibuixant sobre el tema

Toni Batllori
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Emancipació: una missió impossible?

Emancipació juvenil:
un problema econòmic?
Darrera de les dificultats dels joves per emancipar-se hi ha
factors de diversa índole, però és evident que les dificultats
econòmiques juguen un paper destacat, com a mínim en el
moment d’aconseguir la independència de l’àmbit familiar.

L’

emancipació juvenil a Catalunya s’ha reduït notablement en els darrers onze
anys assolint avui rècords històrics i, davant la crisi econòmica generada per la covid-19, la situació encara podria empitjorar. El 2008 marxaven de casa tres joves
de cada deu i ara només ho fan un vint per
cent, mentre la mitjana europea està en
el 31 per cent entre els joves de 18 i els 29
anys. Si es tenen en compte només els joves a partir de 25 anys, la taxa tampoc millora i continua sent molt baixa: sis de cada
deu joves no han deixat l’habitatge familiar, una xifra que és del 29,2 per cent en el cas dels joves entre 30 i 34 anys. Malgrat la complexa situació,
Catalunya és la zona d’Espanya amb un índex d’emancipació més alt entre els joves de 16 a 29 anys. I si es mira entre els joves de fins a 34 anys, és els segon del rànquing.
Les dades també revelen que les noies (22,5 per cent)
s’emancipen més aviat que els nois (14,8 per cent), una
tendència que és semblant a Europa.
Les raons, segons un estudi del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya (CNJC), són evidents: actualment
el 26 per cent dels joves no pot emancipar-se per causes econòmiques. I això fa que avui en dia només la meitat dels joves catalans que tenen entre 25 i 29 anys visquin
emancipats.
Atur juvenil i sous baixos
En aquest moment dos elements marquen la possibilitat
que un jove pugui marxar de casa dels pares: tenir una feina estable i un habitatge. La primera condició és complicada. Segons el CNJC, un de cada quatre joves catalans està

a l’atur, el noranta per cent dels contractes temporals són
a joves i els que treballen de forma fixa tenen un sou mitjà
de nou-cents euros, la qual cosa complica poder pagar un
lloguer. Una xifra que, segons dades de l’Enquesta Anual
d’Estructura Salarial de l’Institut Nacional d’Estadística
(INE), porta deu anys en tendència negativa, ja que el 2010
la xifra gairebé arribava als mil dos-cents euros. I, això ha
fet que un 43 per cent de joves avui tinguin dificultats per
arribar a final de mes. Per altra banda, la continuació dels
estudis també retarda la sortida de la llar familiar, ja que
únicament el 8 per cent dels joves que cursa formació reglada està emancipat.
Aquesta situació a Catalunya i a Espanya provoca que
molts joves avui optin per marxar a l’estranger, on creuen
que serà més fàcil emancipar-se. A Espanya, en els últims
sis mesos, l’atur juvenil ha escalat des del 32 per cent fins
al 43,9 per cent, segons Eurostat. Xifra molt superior a les
dades d’Alemanya (5,9 per cent), França, (19,9 per cent),
Holanda (11,1 per cent) o Itàlia, 32,1 per cent. D’aquesta manera l’Estat espanyol prepara i inverteix en l’educació de
molts joves que després Gran Bretanya o Alemanya reben
amb els braços oberts.
El preu de l’habitatge
El segon problema per a emancipar-se és l’habitatge. Tenint en compte els elevats preus dels lloguers –segons dades de l’Institut Català del Sól (INCASOL) el preu mitjà del
lloguer ha passat de 539,54 euros el 2014 als 735,36 euros
el 2019– i combinant-ho amb la reducció dels sous, la independència en solitari per a un jove esdevé una fita pràcticament impossible.
En aquestes condicions, un jove assalariat català hauria de dedicar de mitjana gairebé el 120 per cent del sou al
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lloguer de l’habitatge si visqués sol. Dit d’una altra manera, els joves haurien de cobrar el doble del que perceben
per poder comprar una casa: haurien de tenir un salari
mensual de gairebé dos mil euros perquè el cost hipotecari
no arribés a superar el trenta per cent dels seus ingressos.
Per aquest motiu només la meitat dels joves contemplen aquesta opció; la majoria busquen sistemes alternatius més econòmics. Així, un quaranta per cent dels joves
catalans que marxen de casa es veuen obligats a compartir
pis. I tot i així, han de destinar el quaranta per cent del sou
només a pagar el lloguer de l’habitació. Només un trenta
per cent dels emancipats ho fan en parella.
En aquestes condicions, la independència familiar no
es pot considerar un pas definitiu. El 76 per cent dels joves
diuen que el preu de l’habitatge no els permet viure al barri
o al municipi que voldrien, i un 56 per cent creuen que hauran de canviar de pis, dels quals un 72 per cent per manca
de recursos o perquè els han apujat el lloguer.
D’aquests, segons pronostica el CNJC, una part haurà de tornar a casa dels pares. Són els anomenats desnonaments invisibles. Els casos dels joves que s’enfronten a
l’emergència habitacional són un vint per cent dels que es
gestionen en els serveis socials.

Grans diferències en el marc europeu
Totes aquestes dificultats fan que els joves catalans siguin
uns dels més tardans a nivell europeu en marxar de casa.
S’emancipen als 29 anys, tres per sobre de la mitjana europea i molt lluny de la mitjana dels països nòrdics. Segons
dades de la Comissió Europea, els europeus que més pressa tenen per anar a viure sols són els suecs, que marxen, de
mitjana, als 19,7 anys, mentre que els danesos i els finlandesos ho fan amb 21. No és casualitat que els tres països siguin del nord d’Europa, perquè la tendència es manté en
països com Luxemburg (23,1 anys) Estònia (23,6) i Holanda (23,7). En altres països més al sud l’edat puja: Alemanya
(23,7), França (24) i Àustria (25,2).
A l final de la llista hi ha els croats, que marxen de casa
als 31,4 anys, Malta (31,1 anys), Eslovàquia (30,9 anys) i Itàlia (30,1 anys). Són països que es diferencien del estats del
nord clarament pel seu Producte Interior Brut (PIB) i per
les seves polítiques socials, però també per les seves tradicions culturals. I aquesta diferència entre el nord i el sud
del continent obre clarament el debat. Les dificultats que
impedeixen l’emancipació dels joves són exclusivament
econòmiques? O hi ha altres causes culturals, sociòlogiques, més amagades?
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“El procés
d’emancipació dura
tota la vida”
Aquest catedràtic d’Ètica de la Universitat de Barcelona
defensa que “emmancipar-se vol dir fer-se subjecte”.
Conversem amb ell sobre aquest camí personal.

Text: maria coll / fotografies: sergio ruiz
La paraula emancipació sovint la relacionem exclusivament amb una qüestió d’independència econòmica. Això és
una simplificació del concepte?
No podem perdre de vista els condicionants econòmics, però tampoc els condicionants culturals i personals. Aquests dos
també són importants. Els condicionants
econòmics els hem de tenir en compte en
qualsevol situació social i personal. Això
és obvi. No podem parlar sobre el retard
de l’emancipació juvenil sense considerar
la terrible depressió econòmica que estem
travessant. I, precisament això ens fa tenir
avui una mirada compassiva i comprensiva, que mai hauria de ser paternalista, cap
els joves —o no tan joves— que tenen dificultats per emancipar-se. Ara bé, els condicionants mentals també són importants.
En quin sentit?
Una persona viu tres tipus d’edats: l’edat
biològica, l’edat moral i l’edat legal. Les
edats biològiques són àmpliament conegudes: la infantesa, la pubertat, l’adolescència, la joventut, la maduresa, la vellesa...
Després també tenim l’edat moral, la qual
no necessàriament coincideix amb l’edat

biològica. Sovint la maduresa moral –si arriba– ho fa força més tard que la maduresa biològica. Fa un temps Woody Allen en
una entrevista a La Vanguardia afirmava:
“Sóc més vell però tinc les mateixes limitacions de quan era jove, no crec haver millorat especialment en res”. I, finalment, hi
ha l’edat legal. En aquest cas només hi ha
dues opcions: minoria o majoria d’edat. En
conclusió, no hi ha sincronia entre les tres
edats! Ara bé, per mi, l’edat més important
és la moral, que també inclou elements culturals i psicològics. Afirmar que els joves
no poden emancipar-se només per motius
econòmics... és enganyar-se.
Això voldria dir que els joves no poden
emancipar-se per motius econòmics o
no volen perquè no estan preparats, és
a dir, perquè no tenen la maduresa moral necessària?
En un tema com aquest cal ser molt primmirats. La resposta fàcil seria dir “no poden”. I seria cert. D’entrada “no poden”,
però també cal dir que no estem davant
d’un no absolut. És un no poden relatiu. Els
joves estan molt condicionats per la situació econòmica, però no del tot. Sempre hi

ha esquerdes entre les quals imaginar les
coses diferents. Per altra banda, si la meva
voluntat fos absolutament crítica contra
el joves, també podria respondre amb un
no volen. Però això tampoc seria absolutament cert. Segur que hi ha joves que no volen emancipar-se, als quals la seva situació
ja els va bé, però també n’hi ha molts que sí.
En aquesta pregunta no admeto una afirmació general.
En la primera resposta —no poden— hi
estaria inclosa aquesta mirada paternalista que vostè abans criticava?
Sí, sens dubte. Aquesta mirada està relacionada amb els motius econòmics: atur,
encariment de l’habitatge... I insisteixo, els
motius econòmics són indiscutibles, però,
si ens volem allunyar d’aquesta mirada paternalista, no ens podem oblidar d’altres
elements, com els motius culturals.
Anem al detall, doncs. Quins serien per
vostè aquests motius culturals que dificultarien l’emancipació juvenil?
En el nostre context cultural –i en aquest
marc hi incloc la majoria dels països del
sud d’Europa–, les persones tenim una
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sèrie de cordons umbilicals que no ens deixen trencar els vincles afectius, cognitius,
psicològics i morals amb les nostres dependències. En primer lloc, la dependència familiar. Aquesta dependència és bona,
perquè l’objectiu dels pares hauria de ser
ensenyar els fills a ser independents, però
de vegades això no succeeix. Hi ha molts
pares i mares sobreprotectors. Els fills
s’han de deixar volar! En els països anglosaxons els pares estan més preparats psicològicament perquè els fills marxin de casa.
La sobreprotecció familiar, un primer
motiu. I el segon?
En el nostre context també hi ha una difícil
connexió entre el món de l’estudi i el món
del treball, sobretot entre la universitat i
l’empresa. I com que no hi ha una relació de
cooperació entre aquests dos mons, els joves viuen un buit en el pas entre un i altre.
A més, en els nostres centres escolars, especialment en els de Primària i Secundària, no es prepara prou els nois i noies perquè tinguin iniciativa, perquè s’afermin en
la seva individualitat –que no vol dir esdevenir asocial–, perquè valorin més el seu
esforç personal, etc. És necessari preguntar al jove batxiller: Quina és la teva opinió? Per què penses així? Què t’interessa?
Què vols descobrir? Aquests elements de
la filosofia de l’educació penso que encara no els tenim prou madurs. Lamentablement avui els nostres escolars són més aviat agents passius.
La feina sempre es considera un factor
clau. Des del punt de vista cultural, també és un element a tenir en compte?
Sens dubte, el valor del treball és important. Avui, degut al context econòmic, els
joves conceben el treball com un element
instrumental i no com un espai de realització i de satisfacció personal i això també fa
que els joves tinguin menys instigació per
emancipar-se.
I finalment?
No podem ignorar les xarxes socials. Les
xarxes socials faciliten l’expansió dels tòpics i les pors respecte les oportunitats
per emancipar-se. Sovint difonen la idea
que tot està molt malament, que no hi ha
oportunitats, que tot acabarà en fracàs...

autor de ‘El futur
comença avui’
“Hi ha obstacles
personals
que retarden
l’emancipació, com
la por a l’elecció i al
compromís, dues
actituds cada vegada
més comunes entre
els joves que
fomenten el
conformisme, perquè
l’individu que no
decideix no és lliure”

Norbert Bilbeny (Barcelona, 1953),
filòsof i escriptor, és professor
universitari i catedràtic d’ètica a la
Universitat de Barcelona des del
1990. El febrer de 2017 va ser
nomenat president de la recentment
creada comissió ètica d’aquesta
institució. La seva especialitat són
les qüestions interculturals, l’ètica de
la ciutadania i el cosmopolitisme. Ha
publicat nombrosos llibres d’ètica i
filosofia política, com La identidad
cosmopolita (2007), Consultorio ético
(2008), Ética del periodismo (2012),
Justicia compasiva (2015), La vida
avanza en espiral (2016) o Filosofia
per sortir de casa (2019). En relació al
tema del monogràfic, però, destaquem El futuro empieza hoy (2010),
sobre el valor de l’emancipació.
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les xarxes socials alimenten el pessimisme
i el desànim. Aquest també és un altre cordó umbilical que s’hauria de trencar.
A l’inici de l’entrevista citava motius
econòmics, culturals i personals. Quins
serien els personals?
El principal motiu personal és la mentalitat pessimista del jove en determinades ocasions. I això és molt dolent perquè
el jove està dotat biològicament, intel·
lectualment, solidàriament i fins i tot tecnològicament per ser optimista. Que un
jove, malgrat tenir totes aquestes capacitats, no sigui proactiu, ens hauria de fer
reflexionar. Estem davant d’una contradicció cultural! Vaig entrar a la universitat l’any 80 i la meva percepció és que,
malgrat sovint va acompanyada d’intel·
ligència i d’actituds nobles, augmenta la
passivitat entre els joves. Però també hi ha
una altra causa personal: la por a l’elecció
i al compromís, dues actituds que fomenten el conformisme perquè la persona que
no decideix no és lliure.
Jove i conformista semblen dos molts
contradictoris.
Absolutament. Un jove, per definició, ha
de portar la contrària. Per exemple, els joves actuals tenen molt presents els seus
pares, no hi ha un veritable conflicte generacional o una desaprovació sistemàtica
dels pares, com vèiem fa anys. Però encara
detectaria un tercer obstacle personal per
a l’emancipació: una actitud d’intolerància davant de les dificultats. M’agradaria
equivocar-me, perquè sóc un gran partidari dels joves, però avui m’entristeix veure les dificultats que tenen els joves per superar-se i com no es revifen davant d’una
frustració. Bob Marley, a la cançó Redemtion Song diu: “Emancipate yourself from
mental slavery” (Emancipa’t tu mateix de
l’esclavatge mental). I aquest és el pitjor tipus d’esclavatge possible... Ara els joves
llencen la tovallola massa ràpid!

existeixi un percentatge de població frustrada que vulgui recrear-se i educar-se i
que, en conseqüència, busqui en les ofertes de consum i d’ensenyament la manera
de sortir-se’n. No podem oblidar que en el
cas dels joves coses com la roba, la música,
tenir un horari propi, la forma de decorar
l’habitació... són signes i expressions de
la necessitat de volar, perquè per això tenen ales! Els joves tenen de forma innata
el sentit de la independència.

Vol dir que estem davant d’una joventut
frustrada?
Actualment donem massa importància
a la frustració. I, segurament, a això que
anomenem sistema i al mercat ja li va bé
que sigui així. A tots dos els interessa que

Com podem canviar aquesta situació?
Els més grans hem d’enviar un missatge
de confiança als joves perquè ells puguin
guanyar en autoconfiança. Hem de tenir
una mirada comprensiva cap els joves,
però sobretot els hem de donar suport.

El missatge ha de ser: confia en tu mateix
perquè jo confio en tu.
En aquest moment els joves catalans marxen de casa de mitjana als 29
anys. Hi hauria una edat idònia per
emancipar-se?
També cal tenir en compte que ara els estudis obligatoris acaben als setze anys i un
percentatge important de joves continua
estudiant. Però, per més causes objectives
que busquem per intentar legitimar aquesta situació, no podem negar que és una absoluta anomalia que una persona als trenta
anys encara no estigui emancipada i visqui
en una situació de dependència familiar.
Ara bé, també cal tenir en compte que encara que una persona marxi de casa no vol
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dir que estigui pròpiament emancipada!
L’emancipació dura tota la vida.
Què vol dir amb això?
L’emancipació és una tasca constant, com
l’experiència, la memòria, la imaginació...
perquè la vida és un aprenentatge constant. No fa gaire, Keith Richards, el guitarrista dels Rolling Stones, deia: “Jo no em
faig vell, evoluciono”. I és així. La vida és
una constant evolució, fins i tot quan anem
perdent les facultats. L’emancipació són

“L’emancipació són
tres etapes de la
vida consecutives:
la independència,
l’allliberament i
l’autonomia. La
maduresa ètica ens
hauria d’encaminar
cap a aquesta
darrera fase”

etapes de la vida que comprenen tres graons consecutius. El primer, la independència. És la negativa de continuar sent tutelat, proveït i protegit per un altre. Dit d’una
altra manera, és exercir la capacitat de dependre d’un mateix. Aquesta dependència, a diferència del segon pas, està relacionada amb l’economia.
Quin és el segon pas?
L’alliberament. Tenir la capacitat de disposar d’un mateix. Una persona pot haver-se
emancipat dels pares, tenir una feina, viure en parella, tenir fills i ser independent
(dependre d’ella mateixa), però no estar
alliberada perquè continua necessitant la
consulta constant a la parella, a l’amic, als
pares... sempre depèn de l’auxili d’algú o altre per saber cap on ha d’anar. L’alliberament és el valor de fer possible la independència. És quan la persona se sap governar,
sap decidir per ella mateixa. Avui hi ha moltes persones amb parella i fills que demostren certa immaduresa: són independents,
però no s’han alliberat.
Segur que ara tothom té noms al cap. I,
després de la independència i de l’alliberament, quin és el darrer pas?
L’autonomia: la capacitat de respondre
d’un mateix. La maduresa ètica hauria
d’encaminar-nos cap a aquesta darrera
fase. No solament és important governarse un mateix (alliberament) sinó respondre’s a un mateix (autonomia). Haig de ser
capaç de donar resposta a les accions que
faig amb el meu autogovern. Aquest és

el sostre de la persona plenament emancipada i responsable. Ningú pot ser responsable sense autonomia de criteri i de
voluntat plena. Aquests estadis de l’emancipació són consecutius i duren pràcticament tota la vida. En resum, per autoestima ens hauríem de fer independents, per
autocontrol ens hauríem d’alliberar i per
autorespecte hauríem de ser autònoms.
Això vol dir que relacionar exclusivament emancipació i joves és un error?
Fixem-nos amb les jubilacions. Hi ha companys professors de la universitat que em
diuen: “Espero jubilar-me per fer el que
m’agrada, per fer el que sempre hauria volgut fer, per anar a viure al camp...”. La jubilació actualment ha passat a ser una frontera a partir de la qual es planteja una nova
emancipació. Per això, curiosament, avui
algunes jubilacions venen acompanyades
de divorci.
Autorealització i emancipació serien
mots relacionats?
Una persona autorealitzada (amb bones
relacions familiars i socials, una feina satisfactòria, bona salut...), no necessàriament
ha de ser autònoma de la seva voluntat.
Una persona pot estar molt autorealitzada
i ser un irresponsable. Emancipar-se vol dir
fer-se subjecte, ser qui som. També cal dir
que en la nostra societat sovint no deixem
a l’altre ser qui vol ser: som intolerants, critiquem, excloem... en aquest sentit, les societats mediterrànies són força més tancades que les nòrdiques.
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Psicòleg clínic i referent en Salut Mental i Adolescència de Sant Pere Claver-Fundació Sanitària

sobre l’emancipació
a l’adolescència

P

odríem dir que emancipar-se és la tasca culminant del procés que suposen els canvis de
l’adolescència. En la forma pronominal de
verb reflexiu, tal i com el defineix el diccionari
de la RAE, significa “alliberar-se de qualsevol
classe de subordinació o dependència”. Però
també té una forma nominal, “emancipar”,
que fa referència –seguint també la RAE– a
l’acció d’ “alliberar de la pàtria potestat, de la
tutela o de la servitud”. Aquesta dualitat reflecteix bé la complexitat d’un procés dinàmic
en el qual l’adolescent desenvoluparà gradualment una major maduresa, una capacitat
d’autonomia i delegarà més les seves funcions de cura a
mesura que confiï en les seves capacitats. Un procés que
es desenvolupa entreteixint nivells intrapsíquics i de relació amb l’entorn sempre subjectes a les tensions de la disharmonia natural.
La capacitat d’emancipació ja es fonamenta a la infància, quan els nens i les nenes dansen amb els seus cuidadors i cuidadores el ball de l’afecció i l’exploració curiosa
del món, de la separació i el retrobament, mentre viuen
una relació de cura que ni abandona ni asfíxia. Es construeix així, si tot va prou bé, una vivència de seguretat en la
relació, que esdevé gradualment interna i permet desenvolupar la capacitat d’estar sol i contenir les ansietats de
separació, confiar i desconfiar adequadament de les relacions, entendre l’altre i fer-se entendre. L’etern dilema entre llibertat i seguretat que s’expressa a nivell social té les
seves arrels en les experiències de la primera infància.
Però què és la llibertat? De quines servituds ens hem
d’alliberar? La llibertat es construeix en relació amb l’altre i
en relació amb un mateix. En la relació amb els altres, especialment amb els seus progenitors, l’adolescent s’ha d’anar

emancipant de la servitud de la seva dependència infantil.
Una cosa que pot aconseguir gradualment si el seu sentiment d’identitat és “prou bo”. Un procés complex que s’estructura a través de les vivències de continuïtat, de coherència, de realitat i de l’autoestima. L’autoestima no és una
entitat que es pugui mesurar, que puja i baixa com la febre.
Es tracta, més aviat, d’un mecanisme regulador sobre la visió que tenim de nosaltres mateixos. Això implica un reconeixement “realista” del nostre valor i de les nostres limitacions, així com un agraïment per allò que hem rebut. També
una capacitat de reparació quan els sentiments de culpa i
de vergonya apareixen i la soscaven.
La idealització de la llibertat que pot tenir un nen quan
l’associa a la idea d’absència de frustracions pot ser reforçada amb l’infantilisme d’adults resignats que projecten
les seves frustracions mal resoltes en un nen de qui diuen
“que vol sortir-se amb la seva”. L’adult veu en el nen la seva
pròpia immaduresa inconscient i tendeix a reprimir-la, de
vegades arribant a expressar una ràbia envejosa i venjativa. “Amb tot el que jo he d’aguantar ...”. Per l’adolescent la
seva maduresa és una cosa que haurà de construir i estaria
molt bé que pogués aconseguir-la o intentar acostar-s’hi al
llarg de la vida.
Quan la dependència és molt intensa, els intents de
separació dels pares poden provocar una crisi d’identitat complicada que generi estratègies defensives disfuncionals per poder tolerar-se. Els moviments regressius en
què l’adolescent pot intentar refugiar-se al claustre de la
seva habitació, la recerca de relacions idealitzades en les
quals intentar perpetuar un vincle de dependència amb altres a través del domini o de la submissió, o la negació de
les necessitats mitjançant el refugi en les representacions
idealitzades d’un mateix que suposa el narcisisme, són les
principals.
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L’ideal de perfecció
El narcisisme i l’omnipotència poden ser dos amos molt
exigents. La negació de la nostra vulnerabilitat, dels nostres límits i d’allò que hem rebut dels altres ens esclavitza en un ideal de perfecció. El reconeixement del que hem
rebut aplana el camí cap a un procés emancipador. La llibertat és una negociació permanent amb les coses rebudes. Per descomptat, no totes les coses rebudes són
bones i per això és necessària la reparació. Els funcionaments narcisistes, però, són normals en l’adolescència.
Amb ells l’adolescent intenta protegir el seu encara precari sentiment d’identitat. L’adolescent pot confrontar-se
amb tossuderia amb l’adult no només per alliberar-se de
la seva tutela i posar-se a prova, sinó també per regular el
seu contacte amb els límits propis que encara són difícils
de suportar. L’altre és sempre l’ignorant, l’equivocat, el
covard, el feble. Quan els adults que acompanyen aquest
moment no es troben prou en forma poden tolerar malament la confrontació i el tracte que l’adolescent els dispensa i entrar en una batalla intentant doblegar les seves actituds. O també deprimir-se augmentant el sentiment de
culpa de l’adolescent i les defenses contra aquest.
Crítica, però també reconeixement
Així el procés emancipador necessita tant del reconeixement de les noves capacitats per anar-se consolidant com
del pensament crític. El reconeixement i la crítica que el jove rep dels seus iguals compleix aquesta funció, però també necessita el reconeixement social i el respecte dels seus
drets perquè això li permet percebre determinades qualitats seves com a valuoses en funció de l’assoliment d’objectius col·lectius considerats com a rellevants. Els acompanyaments que pressionen l’èxit agitant l’espantall del
fracàs sotmeten l’adolescent a una contínua frustració
que negligeix el reconeixement de capacitats quan el sistema econòmic no les troba prou productives per als seus
interessos. L’ideal de perfecció fa malbé la llibertat i alimenta les fantasies d’omnipotència.

La societat, tal com ja va revelar Étienne de La Boétie el
1548 a El discurso de la servidumbre voluntaria, estimula la
dependència de diverses maneres per aconseguir la submissió voluntària. En la nostra societat contemporània el
consumisme ens infantilitza, l’individualisme ens desprotegeix quan ens aïlla i alimenta el nostre narcisisme i la por
ens acovardeix. No és casual que La Boétie escrivís la seva
lúcida requisitòria als divuit anys, mostrant com el pensament ètic apareix amb força en aquesta etapa. L’impuls
a deixar de ser infantil i la falta d’experiència que encara
no ha creat interessos que obliguin a negociar amb els ideals que es construeixen en aquest moment converteixen
l’adolescència en un exigent filtre ètic per a la societat.
Aleshores és pertinent preguntar-nos: En quina mesura són emancipadores les nostres praxis d’atenció a
l’adolescència?
Jorge Tió és psicòleg clínic, psicoanalista i referent
en Salut Mental i Adolescència de Sant Pere
Claver-Fundació Sanitària

“El jove necessita el
reconeixement social
i el respecte dels seus
drets perquè això
li permet percebre
determinades
qualitats seves com a
valuoses”
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natàlia cantó

“La frustració de la
joventut està carregada
d’arguments”
Aquesta doctora en Sociologia i professora d’Estudis de les Arts
i Humanitats de la UOC alerta de la necessitat de més polítiques
públiques respecte l’emancipació juvenil.

laura cera
El problema de l’emancipació juvenil és
només econòmic?
El fet econòmic és molt important i significatiu. Una persona no es planteja què pot
fer en el seu futur si algunes coses ja les
dona per impossibles. Un jove alemany de
vint anys té molt clar que si encara no s’ha
emancipat estarà a punt de fer-ho. A casa
nostra, a aquesta edat molts joves encara
ni s’ho plantegen perquè saben que és econòmicament insostenible. Ara bé, més enllà de la part econòmica també hi ha altres
factors que provoquen aquesta emancipació tardana. Aquests factors però no se sumen als factors econòmics, sinó que s’influeixen mútuament.
Quins serien aquests altres factors?
Per exemple, l’estructura familiar habitual en els països del sud d’Europa. Aquesta
estructura és molt densa, amb molta càrrega emocional i té uns fonaments de suport
molt forts que fan que en determinats moments, per un jove català, la proximitat als
pares i als germans no sigui viscuda com un
fre a la pròpia llibertat, com si ho seria en
altres llocs d’Europa. Però, a més, el sistema català, com també passa en altres països del sud d’Europa, ja funciona comptant

amb aquest suport familiar. És a dir, no és
vist com un plus, sinó com una condició estructural. Sense la família els joves estarien
completament desemparats.
Hi ha qui assegura que darrera de la baixa emancipació també hi ha un problema
de baixa autoestima i de sobreprotecció
social. Hi estaria d’acord?
En absolut. La sobreprotecció social –entesa com a polítiques socials– queda completament desacreditada. Si un es mira les xifres d’emancipació juvenil a Escandinàvia,
a Holanda o a Alemanya, països que tenen
estats del benestar que nosaltres ni somiem, se n’adona que són més altes. Per tant,
si els joves saben que no es quedaran sota un pont perquè tenen protecció social,
s’atreveixen a fer passos; conceben l’emancipació com un risc previsible i més o menys
controlable.
Aquí els joves s’emancipen de mitjana
als 29 anys. A altres països, l’edat és més
baixa: França (24), Alemanya (23,7) o
Regne Unit (24,4). Sempre ha estat així ?
La tendència dels països del sud d’Europa a ser nuclis familiars molt forts sempre
ha estat així. Ara bé, des que estem en una
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estructura de producció capitalista, moment en què es trenquen les famílies de diverses generacions com a unitat de producció i de residència, la diferència s’ha
incrementat. No podem perdre de vista
que la gent marxa de la unitat familiar perquè ho demana el mercat de treball. Als països mediterranis aquesta mobilitat sempre
ha estat més baixa, en el sentit que la gent
no acostuma a travessar el país per una feina; prioritzen quedar-se al costat de casa.
Això, en molts països d’Europa, no és així.
Normalment assimilem els termes
emancipació i independència. Aquesta
és una visió massa simplista del terme?
Emancipació, des del punt de vista de la filosofia, fa referència al moment en què l’individu pot esdevenir autònom en el sentit
de poder governar la seva pròpia vida. Això es pot fer de moltes maneres i, segons
el moment històric, també es pot concebre
de formes molt diferents. L’emancipació és
una experiència històrica, cultural i subjectiva. En canvi, com hem pogut comprovar
ara en un projecte de recerca a nivell europeu que es diu Imaginaris de futur dels joves, la idea d’independència –especialment
a nivell econòmic però també respecte la voluntat de ser amos de la pròpia vida– , és molt
gran en la mentalitat de tots els joves europeus. És un gran motor d’acció.
Parlem també de les conseqüències. Les
dificultats per emancipar-se estan generant una joventut frustrada?
Sí, sens dubte. A més, em sembla que la
frustració de la joventut actual està carregada de causes i arguments. La impossibilitat d’establir-se pel seu compte i de crear
una llar és un motiu de frustració. També ho
és un encadenament de màsters que perceben com un tram necessari per arribar a tenir una feina de mil dos-cents euros al mes.
La joventut d’avui està frustrada perquè es
troba en un coll d’ampolla i la millor perspectiva que té és acabar com els seus pares, adults que viuen endeutats fins el coll,
treballant més hores que un rellotge, extenuats... Pares que, en el context de la crisi
econòmica del 2008, fins i tot van haver de
tornar a casa dels avis. Els joves actuals han
viscut aquestes vivències de nens, per això
un dels grans temors d’aquests joves, quan
pensen en el futur, és l’atur i la pobresa.

Hi ha pensadors que afirmen que el problema més difícil de resoldre respecte
l’emancipació dels joves és la irresponsabilitat que tenen davant el repte d’adquirir autonomia. Ho comparteix?
No negaré que la joventut prolongada i la
forma com el sistema estructura les nostres trajectòries de vida afavoreix que les
generacions joves es mantinguin en un estat de poques responsabilitats i que els
pocs beneficis econòmics que obtenen se’ls
gastin en consum ràpid i d’oci. A més, com a
pares, també hem tingut una forma d’actuar respecte aquesta generació de joves que
els crítics qualifiquen de sobreprotecció,
cosa que no es pot negar. Ara bé, dir que això és la causa dels problemes estructurals
i de la forma d’organitzar la nostra societat... és una manera de fer responsable l’individu d’allò que l’estructura no fa possible.
Dit d’una altra manera, a sobre que no pots
emancipar-te, també t’acusen de malcriat
i fracassat.
A quina edat seria recomanable que un
jove s’emancipés?
No hi ha una resposta col·lectiva a aquesta
pregunta, depèn de la persona, de la seva
trajectòria, de cap a on va i de què s’emancipa... Emancipar-te els divuit anys per anar a
una residència d’estudiants on tens tots els
serveis garantits és diferents que anar a un
pis amb un subministre elèctric vell i sense
cap mena de seguretat.
Estem a les portes d’una crisi econòmica generada per la pandèmia, que es
preveu que serà profunda. El tema de
l’emancipació juvenil s’agreujarà?
Segurament. Si tenim en compte les perspectives laborals dels joves, les possibilitats que es puguin finançar la seva pròpia
emancipació no pinten gens bé.
I, davant aquest futur immediat, quins
serien els primers elements que s’haurien de començar a treballar de forma
urgent?
Calen polítiques públiques que permetin
als joves emancipar-se i no haver de quedar-se al nucli familiar fins els trenta anys
si no és el seu desig. No podem mantenir un
Estat que no fa polítiques de benestar social perquè compta que els avis estaran cada dia a la porta de l’escola per tal que els

“Els joves actuals
van viure les
conseqüències de la
crisi del 2008 quan
eren nens, per això
ara les seves pors
de futur són l’atur i
la pobresa”
pares puguin anar a treballar –situació que
ara amb la pandèmia s’ha posat en evidència. Ni un Estat que dona per suposat que
els pares i els fills viuran junts fins els trenta anys perquè no hi ha cap mena d’incentiu, ni quasi cap mena de regulació, respecte l’habitatge. És a dir: a diferència d’altres
països, aquí no hi ha una regulació del preu
de l’habitatge perquè l’Estat compta amb
què les famílies ja faran la redistribució
que s’hauria de fer a nivell de polítiques
públiques.
Preparant aquest tema hem tingut la
sensació que hi ha molts informes i moltes estadístiques sobre emancipació juvenil però poc debat de fons més enllà
de les xifres, un debat interdisciplinari.
Aquest debat existeix, però segurament
no té un ressò mediàtic gaire gran. Titulars com “els joves actuals són uns mal criats” o “puja el preu de l’habitatge” criden
més l’atenció. Sí, hi ha debats interdisciplinaris sobre com els joves es plantegen les
seves trajectòries de vida, les pors que tenen de cara futur, etc. Hi ha debat dins de
les Ciències Socials i també dins de les Humanitats, perquè aquests joves expressen
la seva frustració a través de l’art, de la literatura... Quan mires aquest tema amb una
mirada analítica el trobes expressat arreu.
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guillermo Chirino

President del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)

l’emancipació és
un dret, no un premi

L

a precarietat laboral que ens colpeja i persegueix, accentuada des de la crisi econòmica del
2008, és especialment agressiva amb les persones joves. Malgrat que des del 2008 fins al 2017
el salari brut del total de la població ha augmentat lleugerament en un 7,48 per cent, els nostres
sous s’han vist reduïts en un 14,13 per cent. L’any
2019 el noranta per cent de nous contractes a joves van ser temporals i, segons la taxa AROPE,
la població jove és el segon col·lectiu amb major
risc de pobresa i exclusió social a Catalunya, tot
seguit de la població menor d’edat. A més, cal
destacar que aquestes xifres són dades oficials
que no poden arribar a visibilitzar tota la situació de precarietat en tant que no poden analitzar la realitat submergida: joves treballant sense contracte, joves cobrant en negre, joves sota falsos contractes de voluntariat...
Aquesta dramàtica situació no ha fet més que agreujar-se en context del Coronavirus. Des del confinament,
les persones joves hem sigut les primeres a ser expulsades del mercat laboral. D’una banda perquè l’àmplia majoria de joves (82 per cent) treballem al sector serveis, el
més afectat per la pandèmia. D’altra, perquè som el rostre visible de la contractació temporal i, per tant, el cost
del nostre acomiadament ha sigut el més assequible per
a les empreses.
Amb relació a països del nord d’Europa, ens emancipem gairebé deu anys més tard (amb 29 anys de mitjana) i
segons l’Observatori Català de la Joventut la taxa d’emancipació ha arribat al mínim històric del 20,9 per cent. A casa nostra l’àmplia majoria de joves –gairebé vuit de cada
deu– no es poden emancipar principalment per qüestions
econòmiques. Aquesta xifra també és molt significativa en
tant que, sent el mínim històric des que tenim registres,

implica necessàriament que el col·lectiu jove mai ens havíem trobat en una situació tan precària en matèria habitacional com l’actual.
Tot i ser considerats per l’administració pública com
un col·lectiu vulnerable, no existeixen avui dia polítiques
públiques específiques per a joves en aquest sector. Això
té molta relació amb l’àmplia normalització que se li ha donat en l’àmbit social a la precarietat juvenil. Els processos
d’estigmatització i d’infantilització del jovent fins i tot ens
han arribat a fer creure que si una jove aconsegueix emancipar-se és perquè aquella persona és una privilegiada. En
resum, ens han fet creure que el dret a accedir a una llar i a
iniciar el nostre propi projecte de vida no és tant un dret, sinó més aviat un premi.
Una lluita col·lectiva
Des d’espais d’organització juvenil com el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) portem anys intentant fer front a l’emergència habitacional que patim.
Recentment, amb la col·laboració de l’Observatori DESC,
hem realitzat la radiografia Joves Llogateres i Dret a l’habitatge. Aquest informe fa una anàlisi del marc jurídic i legal
de Catalunya en l’àmbit d’habitatge –per posar en relleu les
seves mancances– i és una fotografia de l’estat actual de les
joves amb relació a aquest dret.
En aquest sentit no només hem aconseguit aprofundir
en les dades quantitatives que mostren la situació actual
de les joves amb relació a la llar (per exemple, hem donat a
conèixer que les joves hauríem de destinar el 120 per cent,
de mitjana, del nostre salari per poder pagar el lloguer, o
que el 56 per cent de les joves hem patit abusos amb relació
al lloguer). També hem pogut estudiar i donar centralitat,
a través d’una enquesta contestada per gairebé 1.500 joves, a dades qualitatives; dades que no parlen de la situació
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precària que patim les joves, sinó de com aquesta situació
ens afecta vitalment.
Joves tristos, angoixats i avergonyits
Dins d’aquest marc conceptual de dades qualitatives és
destacable l’Enquesta Catalana de la Joventut del 2017
que hem recuperat, on es visibilitza que el 44,5 per cent
de les joves afirmen sentir tristesa i angoixa per no poder
arribar a final de mes. En l’enquesta també es mostra que
el 17,8 per cent han hagut de deixar els estudis i el seu projecte de futur per fer front a greuges econòmics, i es parla
del fet que el 14,9 per cent de les joves del nostre territori
afirma no arribar a tenir una dieta bàsica i equilibrada, de
nou, per la situació econòmica.
La nostra generació ha nascut i crescut en un món
desigual, basat en l’individualisme i la competència. Ens
han socialitzat per fer-nos creure que la pobresa i la manca d’estabilitat són un fracàs personal en comptes d’un
fracàs del nostre sistema social, cultural i econòmic. Això provoca que aquestes xifres qualitatives, que tenen un
enorme impacte al dia a dia de les persones joves, normalment es tradueixin en solitud, vergonya i neguit.
Per tot això, destacar aquestes dades de percepció a
la radiografia Joves Llogateres i Dret a l’habitatge no només va ser una aposta política per donar major rellevància i validesa als sentiments del nostre col·lectiu. També
va ser necessari per a visibilitzar que aquesta situació de
fragilitat és majoritària. No som culpables individualment
d’aquest fracàs i, per tant, necessitem revertir aquesta
faula de l’individualisme per tal d’organitzar-nos i trencar
amb una normalitat que ens obliga a viure vides sistemàticament vulnerabilitzades i estigmatitzades.
Ja és impossible seguir tractant d’ocultar els signes
d’inestabilitat i inseguretat que patim. Durant molt de
temps se’ns va fer creure, a través del mite de l’ascensor
social, que la contractació precària i la manca d’autonomia eren el preu inevitable que havíem d’estar disposades
a pagar per tal de, en un futur, poder viure plenes en societats de benestar. Però aquesta anàlisi ja no és creïble, ja
que alhora que s’han anat invisibilitzant les problemàtiques de les joves, els nostres sistemes democràtics estan
fallant i les desigualtats en la nostra societat s’han aprofundit en tots els eixos de dominació.
Una qüestió de drets
Hem arribat a un punt crític i és per tant necessari assenyalar l’arrel dels nostres problemes. Antropòlogues reconegudes en l’àmbit internacional, com Yayo Herrero,
parlen de què el nostre sistema socioeconòmic està en
guerra amb la vida. Un sistema on, en general, les decisions fonamentals es prenen basant-se en uns criteris que
deixen fora la sostenibilitat del planeta i de les persones.
En aquest sentit, en l’àmbit d’habitatge, l’arrel del problema el trobem en un sistema de producció neoliberal, que
veu l’habitatge com una mercaderia amb la qual poder especular i no com un dret humà que ha de ser salvaguardat.

Aquesta visió mercantilista que està disposada a sacrificar-ho tot per tal de fer créixer l’economia ha provocat que
les polítiques d’aquest sector vagin dirigides a la desregulació i l’ampliació de privilegis de grans propietaris.
Moltes vegades a les joves ens diuen catastrofistes per
posar les dades al centre, però la catàstrofe no és informar sobre la situació que patim; la catàstrofe és conèixer
aquestes realitats i no fer res al respecte. En aquest sentit,
les joves volem que es parli d’emancipació perquè tenim
la visió de què aquesta situació injusta pot canviar i ha de
canviar.
Per revertir aquesta situació no només necessitem
erigir polítiques públiques que s’articulin per tenir especial cura amb els col·lectius vulnerables. També necessitem d’una anàlisi amb gran profunditat que ajudi a repensar el valor de tot allò que ens envolta, que ens ajudi a
allunyar-nos d’una visió adultcentrista i feta a curt termini que no fa més que hipotecar les vides de les infants, les
adolescents i les joves.
En definitiva, quan parlem de revertir la situació de desigualtat que patim en l’àmbit de l’emancipació no parlem
més que de la possibilitat de viure vides que valguin la pena ser plenament viscudes.

Guillermo Chirino és president del Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
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Qüestions
essencials

ignasi llobera
Com hem de
decidir quina
acció fer?

L’acràsia
Aquesta mot, malgrat
ser poc comú, és ben
habitual. És la situació que
es dona quan una persona
actua en contra del que
considera millor.

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

A

ristòtil defensa que el millor escenari és que la
recta raó i l’emoció ens recomanin prendre el mateix curs d’acció. Aquest és el cas de la persona
virtuosa. Però en cas de conflicte entre raó i emoció, Aristòtil considera que la persona que actua
empesa per una emoció i en contra del seu millor
judici racional, és a dir que actua de forma acràtica, fa un acte moralment dolent. A l’Ètica nicomaquea, el propi Aristòtil posa l’exemple de qui sap que
els aliments dolços li són nocius i, tot i així, quan en té a
l’abast, l’emoció el precipita a menjar-ne.
En contra d’aquesta manera d’entendre l’acràsia, al
seu llibre Unprincipled Virtue (2004) Nomy Arpaly posa l’exemple de Huckleberry Finn de Mark Twain. A la
novel·la, el jove Huck es fa amic d’un esclau fugitiu: en
Jim. Les conviccions morals d’en Huck, típiques de la
seva època, l’empenyen a entregar en Jim al seu legítim
propietari legal. En Huck està convençut que és això el
que ha de fer, però cada vegada que té l’oportunitat de
complir el seu deure, se sent malament i acaba no entregant el seu amic. Finalment, abandona la idea d’entregar-lo i arriba a la conclusió és massa difícil comportar-se moralment bé.
Segons Arpaly, l’exemple d’en Huck posa en dubte la
tesi aristotèlica que en cas de conflicte entre el millor judici racional i les emocions, sempre és moralment millor seguir la raó. Segons l’autora, també hi ha actes acràtics que
resulten moralment millors que l’acte que aconsellava
dur a terme la raó. Arpaly ho anomena “acràsia inversa”.
El millor judici racional d’una persona pot errar? I les
emocions poden encertar? Així doncs, què és el que determina que una acció sigui moralment bona? La raó?
L’emoció? O potser es
tracta d’alguna altra co“Què és el que
sa? En cas de coincidèndetermina que
cia entre raó i emoció,
una acció sigui
sempre encertaran el
moralment
que és moralment bo? I
en cas de conflicte, hem
bona? La raó?
de considerar el que ens
L’emoció? O
recomana tant la raó
potser es tracta
com l’emoció? Llavors
d’alguna altra
com hem de decidir quicosa”
na acció fer?
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Albert Botta
Com fem el que
fem? Raons,
emocions i voluntat

L’

anàlisi de l’acció és un clàssic. Diu Sòcrates que
ningú fa res malament sabent-ho i que si obrem
incorrectament és per ignorància del Bé. Segons això, és una qüestió de competència mental. Identificar Bé amb Saber (i culpa amb ignorància) es coneix com a intel·lectualisme moral
i obliga a pensar en el sentit del càstig, perquè
deixa en evidència “l’ull per ull i dent per dent”,
l’arcaica venjança de la llei del talió (repetir el mal comès). Plató explica en el mite de la caverna que el saber
autèntic és arribar a la idea de Bé que presideix el Món
de les Idees. Potser pensem que hi ha qui fa el mal sabent-ho, però Sòcrates insistiria que és ignorància del
Bé real. Hannah Arendt descriu el simplisme i la banalitat del mal en la barbàrie nazi.
Pascal adverteix que el cor té raons que la intel·
ligència no coneix. Freud vol descriure les pulsions i mecanismes biopsicològics que ens governen i del perquè
potser no fem el que pensem que hem de fer i ens aboca
suposadament a allò que no volem saber.
Tanmateix, segons com, postposar una acció fins al
darrer moment, bo i l’estrès afegit, ens estimula i força la creativitat. Cal calcular bé i no fer salat caient en
l’acràsia (de kratós-poder i la “a” de negació), és a dir,
la manca d’autocontrol i de fer ús de la raó. Hi ha la visió clàssica de la falta de voluntat o abúlia en tres fases
consecutives (no reflexionar, no prendre una decisió,
no executar-la). 		
L’actual filosofia de la ment (Amélie Rorty) es fixa
en el raonament pràctic i hi distingeix l’acràcia per descurança en cercar el sentit o l’objectiu, acràcia en manca d’anàlisi de fets o variables, acràcia en no exigir-se coherència i conseqüència
(irracionalitat), i acràcia
“Tanmateix,
en una fermesa d’esperit
segons com,
o ànim incerta. Seguint
postposar una
en la clau pràctica, com
acció fins al
que cadascú és el seu
propi psicòleg de guàrdarrer moment,
dia, no hi perdrem res
bo i l’estrès
fent-nos autocoaching,
afegit, ens
reforçant-nos mirant de
estimula i força
trobar un què positiu en
la creativitat”
cada fase del que fem.
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els valors de les religions

La història dels
‘set bahá’ís’
L’any 2008 set membres de la comunitat bahá’í iraniana van ser condemnats a deu
anys de presó. El món es va solidaritzar amb aquests presoners de consciència,
símbol de la persecució que viu aquesta religió dins el món islàmic.

Redacció
maltractats
a casa

F

ariba Kamalabadi, Jamaloddin
Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaie,
Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli i
Vahid Tizfahm han passat a la història amb el sobrenom dels set bahá’ís
o també yaran (amics). La matinada del 14 de maig de 2008 –Mahvash
Sabet havia estat detinguda dos mesos abans– el Ministeri d’Intel·ligència iranià els va arrestar en un seguit de batudes
domiciliàries perfectament coordinades.
Durant nou mesos les autoritats
d’aquest país islàmic no van presentar cap
càrrec contra ells, només els van denegar
l’accés a un advocat, la possibilitat de sol·
licitar la llibertat sota fiança i els va tancar
junta a una cel·la de deu metres quadrats
sense llits. Finalment, els van llegir les imputacions. Com a membres de l’equip de
coordinació de la comunitat bahá’í a l’Iran
eren acusats d’espiar per a Israel, insultar
santedats religioses i difondre propaganda contra la república islàmica. Passaven a
ser ‘presoners de consciència’.

El judici es va celebrar el 2010. Segons
Amnistia Internacional estava carregat
d’irregularitats: es van produir procediments il·legals per obtenir confessions, es
va prohibir la presència d’observadors internacionals a la sala o es va impedir que els
advocats defensors tinguessin accés al sumari, entre altres. Tots set van ser condemnat a vint anys de presó (posteriorment reduïts a deu), malgrat no presentar cap
prova contundent que demostrés els suposats delictes. Els cinc homes van ingressar
a la presó de Gohardasht, a Karaj, als afores de Teheran, i les dues dones a la presó
d’Evin, a Teheran. El 2018 quatre d’ells van
obtenir la llibertat.
Els set bahá’ís només són exemple del
maltractement que Iran ofereix als membres d’aquesta religió, especialment a partir de la revolució de 1979. Se’ls nega l’accés
a l’educació superior i el dret a reunir-se o a
celebrar els seus cultes. Des d’aquesta data
més de mil bahá’ís han estat empresonats i
més de dos-cents assassinats per la seva fe.

La fe bahá’í es va fundar
precisament a l’Iran el 1863,
un dels països on avui aquesta
religió és més perseguida.
Amb uns tres-cents mil
seguidors és la religió
majoritària de les minoritàries
d’aquest país de majoria
islàmica. Els bahá’is especten
totes les grans religions com
antecedents a la seva i entre
els seus valors hi ha la igualtat
entre home i dona, la pau
mundial i l’educació per a
tothom.
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Històries de pau

Dorothy Day, la
doble conversió
Aquesta periodista nordamerica, conjuntament amb
la seva parella, Peter Maurin,
van crear el Moviment dels
Treballadors Catòlics i van
lluitar per la justícia, els drets
humans i la pau.

Xavier Garí de barbarà

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

U

na de les figures femenines més interessants dels Estats Units del segle XX va ser Dorothy Day. Una periodista nord-americana nascuda
a Nova York el 1897, que es va convertir a la fe catòlica i es va comprometre fortament a favor dels drets
humans, la justícia i la pau. Day provenia d’un estil bohemi i un marcat caràcter
anarquista. Li va tocar viure una vida dura,
però va saber sempre sobreposar-se amb el
seu activisme incansable i la seva fe autèntica. Primer, Dorothy escrivia articles sobre literatura i mostrava una tendència comunista i alternativa en la seva manera de
concebre el món, sempre sensible a les lluites socials i a la defensa de la dignitat. Però
quan es convertí al catolicisme conegué a
Peter Maurin, un camperol francès emigrat
al Canadà, i junts van impulsar, el 1933, el
Moviment dels Treballadors Catòlics (The
Catholic Workers) i el diari del mateix nom.
El rotatiu va ser força influent als EUA. El va

fundar també per recollir fons per a l’entitat que pretenia crear albergs per a atendre
les víctimes de la Gran Depressió. Alhora, hi
denunciava la situació dels pobres, els sense sostre i la injustícia social.
Day va decidir viure com i amb els pobres que defensava. El moviment era d’arrel pacifista i de conviccions socials profundes, amb una clara opció per l’acció
noviolenta. Cada any eren molts els voluntaris que s’hi afegien, així com els benefactors que hi contribuïen. Un dels projectes
centrals era l’organització de granges comunitàries que acollien gent sense recursos, basades en una triple síntesi: culte,
cultura i cultiu. Maurin i Day proposaven
un model de societat equilibrada, on els
homes i les dones produïssin el que necessitaven i ho compartissin, basats en el manament cristià de l’amor.
Day va dirgir el diari fins a la seva mort,
el 1980. Va recórrer els EUA de nord a sud
i d’est a oest, per obrir granges d’acollida i
sensibilitzar la ciutadania en els valors socials de la justícia, la noviolència i la pau. La
seva devoció eclesial no fou cega ni acrítica. Va condemnar dictadures avalades pel
catolicisme com el règim franquista. El seu
pensament i acció van ajudar a obrir el camí
a moviments socials dins l’Església catòlica,
i a fomentar l’expansió dels valors de la Teologia de l’Alliberament. Actualment, l’Església catòlica ha obert causa de canonització
per a ella.
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el conte

salvador riera
Il·lustrat per

marc torrecillas

E

Redhooda

l Llop surt del bosc cada matí per complir amb el designi marcat. Veu una noia que està ballant al carrer, unes passes
més enllà. S’hi acosta. La reconeix. Duu
una caçadora vermella. L’esguarda. S’hi
atansa...
—Caputxeta...? Ets tu... Caputxeta? Renoi, com has canviat!
—Que ja no sóc la Caputxeta, hòstia! I tu, qui cony ets?
—el fita i se li il·lumina el rostre— ...Però si ets el Llop! Quan
has tornat? No estaves a l’estranger d’Erasmus?
—Vaig tornar fa tres dies i avui és el primer dia que treballo com a voluntari de la Creu Roja, visito persones grans
que estan malaltes i viuen soles. Però..., què coi m’has volgut dir amb això que ja no ets la Caputxeta?
—És que ja me n’he afartat de tant de rollo fairy tale!
Tothom em tracta com si fos una criatura. Ja tinc divuit
anys, puc fer el que em roti i, per tant, he engegat la Caputxeta a la merda. Ara sóc la Redhooda. Em segueix agradant
el color vermell i tot el què hi té a veure, però ho faig a la meva bola, no a la que em marquin els vells! Estic creant la meva pròpia marca de moda i m’ho estic currant a les xarxes
per ser una influencer!
—Wow! Redhooda! Quin nom més interessant, m’agrada! On et puc trobar?
—Estic a Instagram, a YouTube i a Tik Tok. M’has enganxat assajant un dels challenges que proposa Tik Tok.
M’aniria bé que em donessis un cop de mà. Pots, please?
—Vaig just de temps, la primera àvia ja em deu estar esperant. Però, va, què haig de fer?
—M’has de gravar amb el mòbil mentre ballo la cançó
I used to be so beautiful now look at me. Després l’editaré
amb una aplicació que tinc instal·lada. Mira, t’ensenyo el
que he fet que no em convenç.
Al vídeo se la veu tot just llevada del llit, grenyuda i en
pijama. Comença la cançó, mou les espatlles endavant i enrere, creua els colzes a l’alçada de la cara i, seguint el ritme,
baixa els braços de cop. Fa un petit salt enlaire i, en caure, apareix de sobte molt més extremada amb el cabell ben

arreglat i duent un vestit curt negre i força escotat. Acaba
el vídeo fent veure que camina decidida però sense moure’s del lloc.
—Wow! Aquesta ets tu? —exclama el Llop, amb els ulls
fixos en l’escot pronunciat de la imatge. Experimenta una
erecció notable que fa somriure a la noia.
—Sí, sóc jo, t’agrado? Collons, com t’estàs posant! Va,
anem per feina, té el mòbil i grava’m, please! —li diu, múrria, traient-se la caçadora.
El Llop, molt enrojolat i una mica maldestre, l’agafa i
grava el ball controlant el neguit que du a sobre. Ho repeteixen tres vegades fins que la noia dona per bo el vídeo.
—I ara on vas, Llop?
—Vaig al carrer del Bosc, número dotze, a veure una senyora gran que hi viu sola.
—Però si és la meva àvia! La vas a visitar! Espera’t un
moment que t’acompanyo, l’hi duré unes galetes que li ha
preparat la mare.
Entra d’una corredissa, recull les galetes i les claus i
surt de nou al carrer, posant-se la caçadora. Els dos nois
marxen xerrant de manera distesa.
L’àvia ja els espera a la porta. Abraça a la seva neta i es
mostra contenta quan el Llop li explica què ve a fer, en nom
de la Creu Roja. Disposada, contesta a les diverses preguntes que li fa, es deixa auscultar, prendre la tensió i revisar
les cames varicoses. El Llop la troba bé de tot. La iaia, cofoia, convida els joves a esmorzar.
—Iaia, jo t’haig d’explicar una cosa...
—Sé el què em vols dir, m’ho ha comentat la mare —li
posa un dit en vertical als llavis, com demanant-li silenci—
A mi em sembla molt bé tot allò que decideixis fer, mossa,
però sàpigues que tu, per a mi, sempre seràs la Caputxeta
Vermella!
—I tu pots anomenar-me sempre com tu vulguis, iaia! —
les dues es fonen, ploroses, en una abraçada.
Després d’esmorzar, el Llop s’acomiada i se’n va cap a
la següent visita que té marcada. Des de la porta i mentre
l’agafa per l’espatlla, l’àvia li diu a la neta:
—Caputxeta, has atrapat el Llop!
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imatge en
creixement

“La seguretat
de l’incertesa
del camí fa del
repte diari de
ser feliç una
aventura vital
que comença de
nou cada matí”
Miquel Lleixà
El fotògraf Miquel Lleixà publica cada dia
al seu compte d’Instagram una instantània
on introdueix reflexions adreçades al
creixement personal.

