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Editorial

Quines alternatives hi ha
avui per demostrar l’amor?

D

es de fa un any, per evitar la propagació del coronavirus, les
autoritats sanitàries ens demanen que mantinguem les distàncies amb les persones que ens envolten. El metre i mig de
separació s’ha convertit en una norma. Una llunyania que esdevé difícil i, fins i tot emocionalment dolorosa, quan la relació
entre les persones és d’estima.
Fills que des de fa mesos no acaricien els pares abans que
perdin la identitat. Temps que esdevé un gran tresor. Avis
que ja no petonegen sorollosament els nets. Relacions intergeneracionals interrompudes. Parelles que han reconvertit les trobades
passionals en fredes converses a través d’una pantalla. I això ens
porta a una pregunta: podem estimar sense tocar-nos?
La demanda de coachs i assessors de l’amor s’ha disparat un cinquanta per cent en l’últim any. Això demostra que malgrat les adversitats –o potser degut a les adversitats– la gent necessita estimar
i sentir-se estimat. L’amor ens mou, ens remou, ens commou, ens
equilibra, ens desequilibra... l’amor és una d’aquelles paraules que
s’ha d’escriure en lletres majúscules, però que ens consta de definir.
L’amor és un sentiment? I si no ho és, què és?
L’amor és tan important que, no només mou les accions de les
persones, sinó també és motor de la publicitat, de la cultura, de l’economia.... Cinquanta dels setanta èxits musicals des dels anys quaranta i fins avui estan dedicades a l’amor. Però quin tipus d’amor ens
mostren? El 75 per cent de les cançons parlen d’un amor romàntic,
basat en la proximitat, la possessió, la unitat, el contacte físic o la
captivitat. És aquest l’amor que volem? És aquesta la forma d’estimar que han d’aprendre els nostres infants? Perquè en aquest camp
ningú neix ensenyat!
L’escriptor francès Antoine de Saint-Exupéry ens recorda en El
Petit Príncep que “l’essencial és invisible als ulls”, però si no el podem veure i tampoc el podem demostrar a través del contacte afectiu, quines alternatives tenim avui per demostrar que estimem?

maria coll
i joan salicrú
Codirectors de Valors

LA Proposta

“Ens cal una
societat que
cregui que el
canvi encara
és possible”
Kopano Matlwa
Escriptora

Aquesta jove escriptora s’ha
convertit en una de les veus de la
literatura africana del moment.
Estudiant de Medicina, la seva obra
literària narra els conflictes de
classe, raça i gènere a la Sud-àfrica
del postApartheid. La seva última
novel·la, Agua pasada (Alpha
Decay), explora temes com la
desigualtat i l’odi racial.
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L’actualitat comentada

JORDI CUSSÓ
Economista i sacerdot

Grans pronòstics per
a l’economia de la
propera dècada

L’èxit de Clubhouse,
la propera xarxa
social per àudio

Els restauradors
denuncien falta de
diàleg amb el Govern

Arcadi Oliveres, un
referent a favor de la
justícia i els drets

lguns autors diuen que
fer prediccions és un
negoci molt rendible,
ja que són fàcils de fer,
sobretot si ningú demana responsabilitats. Però si tenim en
compte que molts partits polítics no compleixen les
seves promeses, per què hem
de fer cas de les prediccions?
Els economistes sabem
que les previsions funcionen
segons les diferents expectatives. En un moment en què ens
costa tolerar i gestionar la incertesa, instal·lats en un cert
pessimisme i molta queixa, vivim massa pendents del que
poden albirar els futuròlegs.
Com sempre, oblidem que la
millor manera de treballar per
al futur és treballar per al bé
del present.
“Les prediccions no serveixen. El que serveix és obrir
possibilitats”, afirmava l’artista Cecilia Vicuña. Sense generar falses expectatives, ara
hem d’obrir possibilitats reals a la gent. Els problemes
són damunt la taula i als governants els hem de demanar menys prediccions i més
solucions.

a nascut ClubHouse, una xarxa social
per conversar en àudio sobre temes diversos. S’hi entra per invitació, i les persones
obren espais per parlar, cantar i escoltar-se
mútuament. ClubHouse és una
llança a favor de l’escolta, la veu
i la conversa.
Tot ésser humà necessita comunicar-se amb els altres per sobreviure i per tenir
qualitat de vida, fins i tot actualment, malgrat que la nostra
societat sigui la més visual de
la història humana.
Aquesta xarxa tot just es
troba en els seus inicis i sembla que tindrà una gran expansió, ja que la veu és un extraordinari mitjà de comunicació!
A més a més, està a l’abast de
tothom. Pot ser addictiva, com
totes les xarxes socials, sobretot si només busquem confirmar-nos en les nostres conviccions o tancar-nos en cercles
autoreferencials. També pot
succeir que ens allunyem dels
propers i ens bolquem en els
llunyans. En tot cas es confirma la importància de la comunicació per als éssers humans,
sempre “pelegrins d’amistat” i
d’una bona conversa.

ivim un temps on la
majoria de grups socials es queixen de manca de diàleg. Malgrat
que tothom ho reivindica, seguim necessitant grups que generin plataformes de
diàleg. És per això que cal tenir cura d’aquesta pedra preciosa, que no la trenquem ni l’entelem, que no la convertim en
una pedra per llençar amb l’arma de l’odi. El diàleg és fruit de
la intel·ligència i saber dialogar,
malgrat les discrepàncies, és el
contrari d’encastellar-se i encallar-se sense remei.
La nostra societat tecnològica necessita més que mai
homes i dones capaços de dialogar i, sobretot, grups que generin plataformes de diàleg.
Tot i que el diàleg és tan bàsic i fonamental per a la persona, sembla que encara no
hem estat capaços d’assolir-lo
en plenitud. Manca diàleg entre pares i fills, entre veïns, entre empresaris i obrers, entre
partits, institucions, religions,
països, etc. Més que mai cal
insistir en la necessitat del diàleg per assolir una bona convivència, per a crear una veritable cultura, una democràcia
qualitativa.

ns hem assabentat de la
greu malaltia que pateix
l’Arcadi Oliveres. Les coses que fem a la vida expressen el que som i vivim, i no hi ha dubte que
l’Arcadi és una persona
pacífica, un home que ha
portat la pau. Com ell mateix
explicava, ho va mamar de petit, amb el testimoni del seu pare, i del seu amic Xirinacs.
Arreu, l’Arcadi és un referent per la seva feina a favor de
la justícia, dels drets humans,
del desenvolupament dels pobles, pel respecte a la natura,
per la defensa dels més pobres
i desvalguts i, sobretot, per la
lluita per assolir un món sense
armes i sense exèrcits.
Ell ha contribuït a fer que el
nostre món sigui una mica millor, i com a bon economista
ha invertit temps i recursos en
educació i solidaritat. Aquests
valors que aporten un veritable
enriquiment social a les persones i els pobles.
Un home que ha passat pel
món fent el Bé, portant un clam
per la pau, que ha donat sentit
a moltes vides i ens ha fet més
humans. Un agraïment sincer a la vida i tasca de l’Arcadi
Oliveres.

A H V E

Jordi
Cussó

Àngel
Castiñeira

Maria Rosa
Buxarrais

Begoña
Román

Il·lustrat per

visualomelette
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L’entrevista

“Abans de la
pandèmia ja vivíem
en una societat poc
apassionada. Aquest
període ha fomentat
l’apatia, però, també
les passions més
íntimes”
Rafael Argullol
Quines són les passions que defineixen la condició humana? Algunes
passions també poden ser considerades valors, però quina diferència
tenen? Rafael Argullol, filòsof i catedràtic d’Estètica, aborda aquest
tema en el seu darrer llibre, Las pasiones según Rafael Argullol
(Acantilado), en unes converses que va mantenir al llarg de tres anys
amb l’editor Fèlix Riera.

laura cera
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Q

uè hem de considerar passions?
Les passions són el motor de la conducta humana. Si nosaltres configuréssim un mapamundi de les
passions, tindríem una idea exacta de la condició humana. El que
passa és que les passions, al mateix
temps, signifiquen una focalització
en un determinat territori, encara que de
vegades això demani enfosquir-ne un altre.
La passió és un impuls, un desig.
Què seria un home sense passions?
Literalment seria un apàtic. Com la paraula
indica, apatia és no tenir passions. És un tema complex, ja que es pot ser apàtic des del
punt de vista negatiu, però també des d’un
punt de vista positiu. Al llarg de la història,
els camins de saviesa de diverses cultures
han apostat per anar més enllà de les passions: aconseguir dominar-les i assolir equilibri i serenitat. És un tema contradictori i,
moltes vegades, paradoxal.
Com podem aprendre a gestionar les
passions i aconseguir aquest equilibri?
És molt important tenir passions, desitjos
i il·lusions, però al mateix temps hem d’evitar que això ens produeixi un desequilibri
irreversible. La frontera d’una passió és
l’obsessió. Quan focalitzem únicament en
un territori, som incapaços de veure la resta de territoris. Per exemple, la passió del
joc, de la velocitat o de l’amor... de vegades
ens fa oblidar totes les altres característiques de l’ésser humà.
Si féssim una llista de les grans passions
humanes, quines no hi podrien faltar?
Jo vaig fer una llista de trenta-quatre, però
és una llista arbitrària com totes les llistes.
Però, sense dubte, dins de les trenta-quatre
hi hauria grans passions com: l’amor, el poder, l’odi, la beguda, el joc, la mort, el futur,
el passat... Aquestes són les passions que
retornen contínuament a la història.
Quina seria la diferència entre valor i
passió?
El valor és una actitud moral; en canvi, la
passió seria més de caràcter instintiu i estaria vinculada al món dels desitjos. Evidentment, en alguns casos, hi ha passions i
valors que se sobreposen. En el llibre, tracto la passió de la veritat i, al mateix temps,
dir la veritat és un valor fonamental. Però,

algunes passions com l’odi i el ressentiment
també els considerem antivalors.
Parlem d’una d’aquestes grans passions: l’amor. La passió oposada a l’amor
és l’odi?
No exactament. L’amor té molt a veure amb
el despreniment, amb la capacitat d’entregar-se. I no únicament és esperar a rebre
sinó també per donar i regalar. Per tant, sí
que l’odi podria ser una passió oposada, però també ho podria ser el poder, ja que és
una exaltació de l’egoisme.
L’antídot a l’odi seria l’empatia?
L’odi és una passió molt violenta però a curt
termini. Podem odiar una persona i oblidarnos-en. Més perillós que l’odi és el ressentiment, un odi més dosificat. I en aquest cas,
potser sí que l’antídot al ressentiment sigui
l’empatia, posar-se al lloc de l’altre en lloc
de tenir una actitud de sospita permanent.
Ens hem tornat éssers més desapassionats arran de la pandèmia?
Abans de la pandèmia ja vivíem una època
no gaire apassionada. Una època apassionada és aquella que crea grans ideals col·
lectius i, això no ha passat en aquestes primeres dècades de segle XXI. La pandèmia
provoca molts moviments contraris i contradictoris. Per una banda, sí que és cert
que fomenta una major apatia, però al mateix temps també potencia una sèrie de
passions íntimes, difícils de conèixer perquè es mouen dins del cercle de la intimitat.
Quines passions ens sortiran debilitades
i quines enfortides d’aquest període?
Més que passions, valors. El valor més debilitat serà la llibertat. Si s’assumeixen la sèrie d’entregues a la seguretat que es produeixen en aquest moment i es converteixen
en definitives i irreversibles, aleshores estarem sacrificant la llibertat. També seria
molt perillós que la pandèmia portés una
disminució de l’esperit crític, perquè el coratge i la compassió que requereix la pandèmia ha d’anar acompanyat d’un esperit crític i lliure. El valor de la compassió és un dels
que n’hauria de sortir reforçat. No estic segur que això estigui succeint, però seria de
desitjar que passés.
L’any 1993, vostè va escriure el llibre
La razón del mal, que plantejava un

escenari pandèmic. La societat estava
preparada per viure una pandèmia?
Mai la societat està preparada per viure una
pandèmia, però al llarg de la història s’han
viscut moltes epidèmies i, fins i tot, han estat traslladades a la literatura. La diferència és que nosaltres vivim una pandèmia de
caràcter universal. El que jo vaig fer, l’any
1993, va ser dibuixar tota una sèrie de característiques que s’estan donant, en efecte, durant aquests mesos, com la retallada
de les llibertats, l’augment del fanatisme i
el populisme, el perill d’anar cap a situacions dictatorials, etc.
Creu que la tendència de l’auge populista
pot revertir-se?
Depèn molt de la por que hi hagi col·lectivament. Quan hi ha molta por i poca llibertat, el terreny dels populismes està molt
adobat, ja que sempre hi haurà un líder
davant de les reivindicacions i voldrà portar-les cap a la tirania. Això es pot revertir si hi ha una defensa de les llibertats i de
l’esperit crític.
El seu llibre recull les converses que vostè va mantenir amb l’editor Fèlix Riera
durant tres anys. Què és indispensable
per a mantenir una bona conversa?
La capacitat d’escoltar. Una conversa és
fonamentalment una cosa de dos: un parla, l’altre escolta; un escolta, l’altre parla. I
es van alternant. La segona condició seria
la capacitat per la pausa, mantenir un respecte per la lentitud i no quedar atrapats
pel temps i la velocitat. I, finalment, la tercera qüestió, implícita en les altres dues, és
el respecte.
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el perfil

Ismael
Peña López:
el cervell
darrere
el 14-F
Ramon Radó

E

l dia que el van nomenar director general, fa gairebé tres anys,
Ismael Peña López ho va anunciar a twitter amb el mem de Batman clavant una bufetada a Robin. “Mama, em fan DJ...”, “DG,
Director General, DG!!”. Seguidament, detallava el seu currículum
i els objectius que s’havia fixat per
a la legislatura. Molt probablement és l’únic càrrec públic català que s’ha presentat així davant
la ciutadania.
Més enllà de l’anècdota, però, aquesta
mena de DOGC individual i dospuntzero
revela tota una manera de fer: la necessitat d’explicar un projecte per tal de poder
retre comptes amb la ciutadania quan toqui i l’aposta per utilitzar les xarxes socials
com l’àgora on es comuniquen les coses.
Nascut a Mataró fa 48 anys, fins fa pocs
mesos Peña López era un desconegut per
al gran públic. Però aleshores van venir
les eleccions del 14 de febrer, celebrades
en plena pandèmia, convocades per ordre judicial i amb rècord d’al·legacions
per lliurar-se de formar part d’una mesa

“En les
eleccions més
excepcionals, el
seu gran mèrit
ha estat que tot
funcionés de
la manera més
ordinària”

electoral. Com a director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals,
s’ha multiplicat per explicar per terra, mar
i xarxes el dispositiu electoral i insistir que
els comicis es podrien celebrar malgrat la
situació sanitària.
Durant la llarga precampanya electoral, la seva melena s’ha passejat per diaris, ràdios i televisions, parlant de les meses i les urnes, però també dels EPI i els
tests d’antígens. Explicant-se didàcticament, sense estridències, desmentint teories de la conspiració sobre fraus electorals i evitant entrar en la batalla política,
ha fet d’home dels dies de cada dia en un
país sobresaturat de dies històrics.
A Peña López, les habilitats didàctiques gairebé li venen de fàbrica. Durant 12
anys va ser professor universitari, una feina que va compaginar amb la investigació
a la Fundació Jaume Bofill i a Open Evidence. Especialista en l’impacte de les TIC en
la política i l’educació, va ser un dels teòrics del moviment del 15-M a Catalunya.
Va ser això que va fer que, l’any 2014,
Muriel Casals li oferís entrar a la junta
d’Òmnium Cultural, una oferta que ell va
declinar amb un “Muriel, jo és que crec
que no sóc dels vostres”. La resposta de
Casals (“precisament”) va fer que acabés
acceptant.
Segons ha explicat en alguna entrevista, ell no era partidari de fer les eleccions
al febrer per no tensionar encara més el
sistema sanitari. Però, més enllà de la seva opinió, ha treballat perquè es poguessin fer. Mentre els partits feien proclames
grandiloqüents, Peña López anava preparant tota la logística per al 14-F, fent feina
de formigueta, sense estridències i amb
eficàcia. Si és veritat que “qui vol fer una
cosa busca una manera i qui no la vol fer
busca una excusa”, Peña López no ha buscat cap excusa. En un país de trinxeres,
s’ha comportat com un autèntic servidor
públic, sense oblidar en cap moment que
servia als governats, no als governants.
En les eleccions més excepcionals que
es recorden, el gran mèrit d’Ismael Peña
López ha estat aconseguir que tot funcionés de la manera més absolutament ordinària. El dia 14, abans de les 11 del matí,
totes les meses del país s’havien constituït i la jornada electoral es va desenvolupar
amb normalitat. O, almenys, amb la nova
normalitat.
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opinió

àngel puyol

Catedràtic d’Ètica a la Universitat Autònoma de Barcelona

E

Sense mèrit

l premi Nobel d’economia Herbert A. Simon
afirmava que el noranta per cent dels èxits socials d’una persona no es deuen al seu mèrit individual, sinó a la pertinença a una societat particular, que li permet interaccionar amb altres
membres d’aquesta societat sota pràctiques
socials i institucionals que proporcionen un accés a determinats recursos. En altres paraules, només és
veritablement “nostre” –meritori– el deu per cent del que
guanyem. La resta l’hi devem a la societat en què vivim.
L’asseveració de Simon no fa sinó confirmar la sospita que tots tenim en la vida quotidiana quan observem les
posicions socials de les persones. L’elit social, econòmica
i política no sempre és millor que la majoria dels mortals.
Si sobresurten socialment es deu, precisament, al fet que
ocupen aquestes posicions elevades. Habitualment, no
destaquen ni per la seva intel·ligència, ni per la seva saviesa, ni tan sols per la seva vàlua professional, sinó pel seu
origen familiar i educatiu, els seus contactes personals i,
sent generosos amb el principi del mèrit, per la seva astúcia dins un entorn competitiu.
També és aquesta la sospita que ens envaeix quan
comprovem que les crisis econòmiques recurrents, les
fallides i les deslocalitzacions empresarials, i els acomiadaments massius envien a tothom al carrer amb independència del mèrit dels treballadors, de si han estat
productius o han tingut un comportament professional
exemplar. I tots sabem que les feines s’obtenen majoritàriament a través de contactes, i que els ascensos depenen massa dels lligams de confiança amb els superiors
(quan no directament de l’amiguisme).
Si passem de la intuïció a les xifres, observem que l’u
per cent de la població mundial posseeix el 45 per cent
de la riquesa global (el deu per cent més ric disposa del
82 per cent del total), mentre que el 50 per cent dels habitants del planeta amb prou feines sobreviu amb l’1 per
cent d’aquesta riquesa. Són dades de l’Informe anual sobre la riquesa (2019) de Credit Suisse, un dels més solvents que existeixen. No crec que ningú cregui a hores
d’ara que aquesta escandalosa desigualtat es degui a l’admirat principi del mèrit, ni que el seu augment sostingut
en els últims anys s’expliqui pels talents molt desmesurats dels més rics. D’altra banda, les dades d’Eurofound
(2017) mostren que la mobilitat social entre generacions, que és la mesura de la bona o el mal funcionament

de la igualtat d’oportunitats a mitjà i llarg termini, està
en franc retrocés en països com EUA, Regne Unit o França, i en estancament en llocs com Espanya i Alemanya; és
a dir, que l’ascensor social no està tan engreixat com es
podria esperar d’una societat meritocràtica en la qual,
idealment, l’origen social d’un nen o una nena no hauria de predeterminar la seva posició social en l’adultesa.
Si l’ascensor social no funciona i la desigualtat creix,
el resultat és d’allò més descoratjador per als capdavanters del principi del mèrit: es demostra que aquest compte molt poc o quasi res per explicar per què unes persones ocupen la part alta de l’escala social i altres les més
baixes. La realitat, per tant, és que, en bona mesura, la riquesa i la classe social se segueixen heretant a través de
mecanismes socials històricament consolidats, i que l’escassa mobilitat social es deu a les esquerdes d’un sistema
social liberal que no tanca les portes legalment a ningú,
però que tampoc aconsegueix que els individus circulin
àgilment a través d’elles amb el mèrit personal com a únic
salconduit.
Així doncs, les dades confirmen que la meritocràcia
no existeix, tot i el bon predicament que segueix tenint en
les societats liberals i de la promesa implícita que l’acompanya: el mantra que el mèrit és la base moral de la igualtat d’oportunitats i aquesta, al seu torn, la clau de volta
de la justícia social. Els fets desmenteixen als desitjos,
malauradament.
Àngel Puyol és catedràtic d’Ètica a la Universitat
Autònoma de Barcelona

“Les dades
confirmen que la
meritocràcia no
existeix, tot i el bon
predicament en les
societats liberals”
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dilemes ètics

Seguretat o vulneració
de drets humans?
Migrants que arriben en
pastera a les illes Canàries
denuncien aïllaments
continuats a causa dels
casos positius per covid-19.
És ètic retenir-los en
allotjaments per no posar en
risc la població local?

soraya Hernández

L

a pandèmia s’ha convertit en la
nostra nova realitat. Les mesures, encertades o no, polèmiques
o acceptades per la majoria, articulen les nostres rutines. Les persones més afortunades mantenen
la feina i es poden organitzar econòmicament, d’altres comencen a
patir les conseqüències d’acomiadaments, manca d’oportunitats,
dificultats per conciliar vida laboral i familiar... I, com sempre que
hi ha una crisi, una gran part de la població ha d’afrontar la màxima vulnerabilitat i
la manca d’allò més bàsic. Encara que moltes vegades els oblidem, hi ha col·lectius
que no tenen accés al mínim essencial; són
com fantasmes, invisibles per les administracions i per la societat: parlem dels immigrants que arriben a les costes amb només
l’esperança com a motxilla.
Les illes Canàries són un exemple de
com la gestió de la pandèmia i l’arribada
de migrants s’ha escapat del control administratiu. A El Hierro, punt calent d’arribada d’immigrants en pastera, han 900
arribades des de l’octubre del 2020. Malgrat la pressió migratòria que suposa un
nombre com aquest per una illa d’uns onze mil habitants, la sorpresa dels veïns i

51

La principal
via d’entrada
Les Canàries es van convertir l’any
2020 en la principal entrada de la
immigració irregular a Espanya. Segons
xifres del Ministeri de l’Interior, de les
32.427 persones que van arribar al país
per mar, el 51,7 per cent (16.760) ho van
fer per l’arxipèlag canari. Les arribades
es van multiplicar un 11,2 per cent l’any
passat i per trobar precedents cal
remuntar-se al 2006 amb la crisi dels
cayucos.

veïnes es converteix en notícia: els immigrants no es veuen pels carrers. Se sap que
hi ha allotjaments que els acullen quan arriben i també molts bars i restaurants han
estat contractats per servir àpats. Gràcies als periodistes sabem que El Hierro s’ha
vist desbordat. A la falta d’ajudes estatals
per la gestió del trasllat cap a Tenerife o a
la península dels 362 immigrants que queden allà, s’hi han afegit les mesures obligatòries relacionades amb la pandèmia. La
majoria van arribar a finals del 2020, viuen en espais no adaptats, aïllats de la població, però no dels casos positius de covid
que sorgeixen entre ells. Quan una persona acaba els seus deu dies de quarantena,
arriba una nova embarcació amb algun positiu i han de tornar a començar.
Les denúncies dels afectats semblen
no ser escoltades, ja que hi ha queixes sobre la manca de llibertat pel tancament
continuat, el fred, la brutícia, l’amuntegament d’infants amb adults. Queda clar
que no hi ha cap mena de conflicte ètic; el
tracte que estan rebent és immoral, i probablement s’han vulnerat normatives pel
que fa als Drets Humans. En canvi, si pensem una mica més enllà, ens podríem fer
una pregunta: seria ètic que, per la manca
d’infraestructures i protocols adequats,

la població d’El Hierro es posés en risc
amb casos confirmats d’infecció positiva? Quan hi ha manca de recursos que no
permeten un tracte equitatiu, quins valors ètics haurien de prevaldre (no maleficència, justícia, autonomia...)? Si les condicions de vida als centres d’aïllament dels
immigrants fossin les correctes, ens semblaria “bé” que anessin encadenant quarantenes? O, la prohibició de sortir sempre seria una manca de respecte a un dret
bàsic? Posem unes vides per sobre d’unes
altres?
El tracte descrit a aquesta notícia caps
als immigrants és vexatori i, per tant, les
autoritats competents haurien d’intervenir. D’una banda, cap vida té més valor que
una altra, i si una persona en un d’aquests
centres dona negatiu, hauria de poder sortir, malgrat que hagin arribat nous casos.
Però, també podríem ser rígids i entendre
la retallada de drets de les persones immigrants per la falta d’infraestructures adequades pels aïllaments i la necessitat de
protegir a la població, que tampoc ha de rebre les conseqüències de la manca de previsió de les administracions. Una decisió esfereïdora. Una situació inacceptable que
passa desapercebuda, com un fantasma,
com els immigrants d’El Hierro.
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Alicia García Ruiz

Filòsofa, sociòloga, politòloga i professora de la Universidad Carlos III de Madrid

F

Comunitats de dolor

a unes setmanes va arribar a les meves mans
un bonic i petit llibre titulat Las heridas, escrit
pel metge canadenc Norman Bethune. Conegut a Espanya com el “doctor sang” per la seva
especialització en transfusions i la seva tasca
solidària atenent ferits durant la Guerra Civil, Bethune és una d’aquelles estranyes però
fascinants figures de les humanitats mèdiques –o potser
una mica més ben expressat, de la medicina amb humanitat– que avui hem de cultivar amb més atenció que mai.
Aquest petit llibre ofereix una profunda reflexió sobre
l’acte de curar i la naturalesa de les ferides, i es pregunta per la irracionalitat i la crueltat dels marcs de guerra
o l’ambició que produeixen quasi industrialment cossos
vulnerats, ferits, mutilats.
La seva mirada a la radical corporalitat de l’existència
humana evoca pietat sobre una cosa que és més que “carn
de canó”, que en podríem dir “carn sagrada” com la va anomenar amb intensitat ètica la filòsofa Simone Weil. Tant
Bethune com Weil ens ensenyen el rostre més descarnat i
commovedor de la compassió, d’aquella capacitat de sentir o pathos que vincula els nostres cossos més enllà de les
abstraccions que ens fan concebre’ns com a éssers individuals, com àtoms perduts en el buit de la vida social. La humanitat dolguda que descriuen, més enllà de la separació
radical causada pel dolor, la injustícia o l’explotació, és una
autèntica comunitat de ferits, les cicatrius de les quals són
estroncades a través d’actes continuats d’amor i curació.
A més a més, durant aquestes setmanes, he tingut la
sort d’establir una profunda conversa amb un infermer,
gràcies al qual m’han arribat ressons per comprendre diverses dimensions primordials del que està succeint. Tots
recordem, i encara podem contemplar els seus efectes en
rostres reals, les imatges de professionals de la sanitat
després de fer llargs torns de treball. En els ulls de tots ells
veiem aquell tipus d’esguard perdut que anomenem “mirada de les mil iardes” (thousand-yard stare) que caracteritza els estats d’estrès posttraumàtic. No eren herois
ni volien ser-ho, encara que el seu comportament fos un
dels pocs reductes de grandesa i entrega que ens ha deixat
aquesta pandèmia. Gent ferida que cuida gent ferida, i a
la qual, inexplicablement, no se li ha donat suport, un sector abandonat a la seva sort tot i que hauria de ser considerat i reforçat com un sector estratègic i moralment central en aquesta llarga, desesperada i desgastant crisi. Com

a societat, i com més aviat millor, hem d’abordar una profunda autocrítica: hem vulnerat principis bàsics de l’ètica,
de la decència i de la cohesió social descuidant aquells que
cuiden, i ferint un sector que ja estava colpejat. Espero que
si no és des del camp polític, sí que creixi des d’una massa
crítica ciutadana un inajornable clamor social perquè es
restauri la ferida d’aquesta injustícia. Com va dir Churchil
de les forces aèries britàniques a la Segona Guerra Mundial: “Mai tants van deure tant a tan pocs”. Els ho devem.
Ens ha tocat viure el que mai vam pensar que viuríem:
ens ha tocat viure el temps del dolor, el temps de les ferides. Aquesta crisi deixarà moltes cicatrius, en els cossos
i en l’ànima d’aquells que han perdut persones estimades
o han perdut la feina, la casa o l’esperança. No és casual
que el govern japonès ja hagi designat un comissariat específic per fer front a les seqüeles psicològiques evidenciades per una onada de suïcidis sense precedents en la
població. Com saben bé els infermers, no totes les ferides
curen igual. Hi ha una mena de ferides que no es poden suturar des de fora sinó que han de deixar-se obertes perquè
puguin reomplir-se des de dins amb el teixit viu. A aquest
tipus de cura se l’anomena “cura per segona intenció”.
Doncs bé, les ferides de l’ànima es curen així. Omplint de
cura i atenció, amb afecte, solidaritat i esment. Igual que
passa amb tantes altres coses, la imatge clau ens la dona
un poeta, Joan Margarit, que va morir just fa uns dies. Ell
escriu: “Una ferida també és un lloc on viure”. Ho és: a condició que l’omplim des de dins de vida. Fem-ho.
Alicia García Ruiz és filòsofa, sociòloga, politòloga i
professora de la Universidad Carlos III de Madrid
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Tendències

Vídeos que ens
relaxen lluny de casa
Amb la intenció de trencar amb l’aïllament, relaxar-nos i fins i
tot recuperar velles rutines de la vella normalitat que abans no
suportàvem, ara s’han posat de moda els anomenats vídeos ambientals.

Judith Vives

P

en col·laboració
amb Finques Pous

assem tantes hores connectats
al mòbil i a l’ordinador, i consultant webs i xarxes socials, que
són moltes les veus que ja s’alcen animant a fer desconnexions i dietes digitals per intentar reconnectar amb nosaltres
mateixos i el nostre entorn real. Per això, resulta curiosa una
tendència de la qual es feia ressò no fa gaires dies el The New
York Times sobre una mena de
vídeos ambientals que proliferen a YouTube i que molta gent fa servir per superar situacions d’angoixa i estrès. Segons aquest
mitjà, molta gent s’està “autoreceptant”
vídeos ambientals per gestionar els alts nivells d’ansietat que ens provoca la pandèmia, el confinament, la por i la incertesa.
Els vídeos ambientals són un gènere de
vídeos que es poden veure a YouTube i que
reprodueixen paisatges sonors tranquils,
relaxats i pacífics amb un teló de fons animat, recreant ambients agradables o idíl·
lics. N’hi ha de realistes, com ara el que
recrea l’ambient d’un cafè de París, amb
música de jazz i una mica de remor de gent
parlant i tasses de cafè, o els que s’inspiren
en la natura i ens presenten paisatges naturals amb sorollets d’animals.
També n’hi ha de caire més fantàstic,
com ara una casa victoriana embruixada o una cafeteria amb elfs. Entre aquests
de tipus fantàstic, hi ha molts ambients
inspirats en l’univers de Harry Potter, cosa que ha disparat aquesta moda entre els
fans d’aquest mag literari. Però també en

per a ments
despertes

podem trobar de coses curioses, com ara
l’ambient d’estació de metro, es veu que
molta gent que troba a faltar la seva rutina diària se’ls posa per trencar amb la
monotonia.
Els seus usuaris asseguren que aquests
vídeos els ajuden a desconnectar, relaxar-se i deixar volar la imaginació fent-se
a la idea que són en una altra banda. En
un moment en què hi ha molta gent encara pseudoconfinada, aquests vídeos s’han
convertit en una curiosa forma d’escapisme de la realitat.
No és que això sigui estrictament una
novetat, a YouTube fa temps que es poden trobar vídeos relaxants amb músiques tranquil·les. Els vídeos slow que mostren trajectes en tren en temps real o llars
de foc cremant, per exemple, ja van cridar
l’atenció fa un temps. Però amb la pandèmia de covid-19, la necessitat de sortir de
les quatre parets en què passem gran part
del dia han convertit els vídeos ambientals
en una tendència a l’alça.

Els vídeos ambientals no s’han
de confondre amb els anomenats
vídeos ASMR, pensats per ajudar
les persones que no poden
dormir. Aquests tenen una sèrie
de sons agradables i relaxants
que provoquen una reacció al
cervell. ASMR són les sigles en
anglès de la Resposta Sensorial
Meridiana Autònoma, un
fenomen biològic que es
caracteritza per generar una
sensació de plaer en resposta a
diversos estímuls visuals i
auditius concrets, com ara els
xiuxiuejos, els petits copets i
altres sons que es fan amb les
mans o objectes diversos.
Aquests vídeos es van començar
a fer populars a partir del 2010
quan es va crear una pàgina de
Facebook per difondre aquest
fenomen, i des de llavors també
han anat guanyant adeptes.
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xavier serra

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

A improvisar, n’aprenc?

C

oneixen Jack Kerouac? “Res darrere
meu, tot davant meu, com sempre és a la
carretera.” Un geni –avant la lettre– del
que ara anomenem “piulades”. Fou un
malaguanyat novel·lista i poeta nordamericà, mort amb només 47 anys (1969).
Al final els en recolliré unes trobades.
Un amic meu s’ha fet d’or –així ho penso jo– teoritzant sobre la “gestió d’allò imperfecte”. Assessora gestors, emprenedors i líders i les seves aportacions obren
vies de solució a l’abast de les persones que no sabem prioritzar prou bé. Ha publicat Liderar un mundo imperfecto
(2019), on exposa com sortir-se’n. Les coses són com són:
cal aprendre a improvisar; no podem aplicar sempre protocols casposos o només el que se’ns va ensenyar de ben
petits.
La vida humana és això, improvisació: “estem sempre negociant amb el medi exterior a nosaltres mateixos,
que es renova constantment” (Alexandre Lacroix). Tot el
que passa és futur, tot és nou: mentre conduïm, parlem,
somriem o ens barallem, improvisem (sorgeix un semàfor groc, un gest, certa agressivitat,...). Improvisar no és
gens fàcil, més aviat resulta superdifícil: manquen protocols, encara que –com Descartes i el racionalisme ens van
vendre– sovint modelitzem i categoritzem el que podem.
És una exclusiva antropològica: cap màquina improvisa,
només els humans.
Si la situació normal de cadascú és la improvisació,
per què costa tant? Podria ara vostè –així, de sobte–
cantar una cançó, o decidir casar-se amb mi o invertir
en l’empresa que li emergeix del navegador, sense pensar-s’ho ni una mica, sense estudiar-s’ho? No s’ensenya
a improvisar. No té res a veure amb adaptar-se, com explica filosòficament Miguel Benasayag. A l’escola se’ns
diu: “Canvien les coses? Doncs, adapta’t-hi”. Així reaccionen –evolutivament– els animals, però no hauria de ser
amb els humans. Nosaltres disposem de “la decisió d’actuar com ens doni la gana” enfront de la submissió. Entre
la pobra “adaptació” i una desassenyada “improvisació”
(entesa com impreparació, en terminologia de Frédéric
Worms) sorgeix un nou concepte, atractiu: reconstrucció, o bé recreació. Ni els músics que fan jazz ni els grans
jugadors d’escacs, senzillament, improvisen. Ho semblaria, però no: s’hi han preparat. Qui no sap què farà, perquè per dintre està buit, és un boig.

Trobo uns breus consells, tres, per viure dempeus
–ni submisos ni esbojarrats– en un món canviant. Venen
de Kerouac, el tímid i eixelebrat personatge del principi. Considerem: (a) “S’és sempre un geni”: necessitem
aquesta predisposició psicològica i emocional, la confiança en un mateix (una convicció que no és ni megalomania ni prepotència); (b) “Hem d’acceptar les pèrdues
com a definitives”: el que hem fet, ho hem fet; avancem
sense deturar-nos, ni amb els errors (com els músics que,
per una nota equivocada, no s’aturen ni pleguen: segueixen amb un somriure i amb més atenció); i (c) “Allò que
sentim trobarà la seva forma o expressió pròpia”: creem
i deixem que flueixi l’acció, sense esquemes ni rígids processos calculats, ja que el resultat més adient (diàleg, art,
il·lusions...) és els que ens trobem al final, segur!
No es pot pas educar per a improvisar, però sí preparar-nos-hi. Com? N’hi ha prou amb les virtuts clàssiques
que, per definició, sorgeixen soles, en l’acció, quan es tenen. Són hàbits consolidats: improvisar no és fer el ximple, sinó ser lliures “per a alguna cosa”. Mirin: un taxista
és lliure no quan està lliure (el cotxe buit, sense ningú) sinó quan dintre hi té un viatger i “el du a algun lloc”. L’objectiu no és la llibertat, n’és el camí; no és la improvisació,
n’és una manera humana d’actuar. Improvisar és viure,
molt més que tan sols existir.
Xavier Serra és Professor de Filosofia i director de
l’Institut “Salvador Espriu” (Salt)

“Cal aprendre a
improvisar; no
podem aplicar
sempre protocols
casposos o només
el que se’ns va
ensenyar de petits”
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LA CONVERSA
la llibertat d’expressió

— La llibertat
d’expressió no és que
tingui límits, sinó que
precisament aquests
límits la fan possible.
— La cura de l’altre
comença per mirar
que les teves paraules
serveixin per buscar
diàleg i no odi.

GREGORIO
LURI
Azagra, Navarra, 1955. És
doctor en Filosofia per la
Universitat de Barcelona i
llicenciat també en Ciències
de l’Educació. Ha treballat
com a mestre de primària,
com a professor de Filosofia
en batxillerat i com a
professor universitari a la
Complutense de Madrid. En
els darrers anys ha publicat
diversos textos de caràcter
filosòfic i el seu darrer llibre
és La escuela no es un
parque de atracciones
(Editorial Ariel, 2020).

Begoña
Román
Petrer, Alacant, 1965. És
doctora en Filosofia per la
Universitat de Barcelona. Del
1996 al 2007 va dirigir la
Càtedra d’Ètica de la
Universitat Ramon Llull i
actualment és professora a
la Facultat de Filosofia de la
Universitat de Barcelona. És
Presidenta del Comitè
d’Ètica de Serveis Socials de
Catalunya i vocal del Comitè
de Bioètica de Catalunya.
Forma part del consell
assessor de la revista Valors.

valors 17

L’entrada en presó del raper
lleidatà Pablo Hasél per la
comissió de diversos delictes,
el darrer dels quals vinculat a
la llibertat d’expressió, reobre
el debat sobre els límits
d’aquest dret. Tot ha d’estar
permès, si és de paraula?

moderat per

joan salicrú

Secció elaborada
amb la col·laboració de

Evidentment, una cosa són les conseqüències penals que pugui tenir un fet i l’altre
l’anàlisi que en fem des d’un punt de vista
ètic, de valors. Nosaltres volem reflexionar
amb vostès sobretot respecte aquesta
segona part. Quins creuen vostès que són
els límits de la llibertat d’expressió?
Gregorio Luri —El primer que cal reivindicar és la consciència del límit. No hi ha
acció humana que no tingui un límit o un
altre. I la llibertat d’expressió no és que
només tingui límits, sinó que precisament
són aquests límits els que la fan possible.
Els límits depenen de la repercussió de les
paraules en els altres, ja que les paraules
poden ser fets i poden tenir repercussions
en els altres. És a dir, si jo dic que “avui fa
un sol esplèndid”, estic descrivint una situació, no estic creant res. Si jo ara us dic
que “em comprometo a una determinada
cosa”, estic creant un fet, ja que creo del
no-res una situació meva. De la mateixa
manera, si estic al cinema mirant una pel·
lícula i dic “quina peli més maca”, estic creant un comentari. En canvi, si crido “s’està calant foc!”, estic creant alguna cosa i
aquesta cosa pot tenir conseqüències.

Begoña Román —Continuant amb aquesta noció del límit, que és pròpia de la condició humana, dir que el límit és alhora

obstacle i possibilitat del que podem fer.
És molt important aquesta idea del llenguatge performatiu, que comentava en
Gregorio: fem coses amb les paraules, i un
ha de respondre del que fa. I les seves paraules fan i desfan moltes coses. Per tant,
un primer límit és la finalitat de l’expressió. I quan la finalitat és ferir, danyar o fer
mal, un ha de posar-se límits. Tota llibertat té límits, fent referència al concepte
d’expressió, cal recordar que és possible
perquè hi ha unes normes que les regulen.
Expressar-se vol dir comunicar. La finalitat és comunicar alguna cosa i, si la finalitat és tergiversar, dominar o danyar, cal
posar límits.
g.L. —Efectivament. O amenaçar. En definitiva, també l’altre en la seva dignitat té el
dret que hi hagi uns límits que protegeixin
la seva dignitat.
B.r. —Sí, i pensem que l’acte comunicatiu,
que està impregnat de normes, la primera
que la fa possible és que són interlocutors
vàlids.
g.l. —El concepte de llibertat d’expressió
està contaminat molt romànticament per
la idea “d’expressió d’idees”. I, aquí, crec
que no hi hauria cap discussió: sí a la lliure
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difusió d’idees. I, especialment, a la lliure
difusió d’arguments i a la capacitat d’enraonar, sense condicions. Però, ens oblidem
que les paraules no són innocents, creen
realitats i, d’aquesta creació, les repercussions són importants. El que no sé és com
transformar aquests principis en llei, que
es reguli quan expressem idees i quan apareix un fet que té la intenció de ferir a un altre o posar-lo en una situació d’exposició i
malbaratar la seva dignitat.
En el cas de Pablo Hasél, i des del punt de
vista ètic, el nivell de les expressions que
feia servir el raper supera el que és el
terreny de joc comú?
g.l. —Des del punt de vista ètic, no en tinc
cap dubte. Des del punt de vista legal, aquí
podríem discutir, perquè no necessàriament tot el que no és ètic ha de tenir una
traducció directa en un codi legal. Per a
mi, és absolutament immoral animar a
l’assassinat d’un altre o riure’s d’una víctima del terrorisme. A parer meu, no té cap
justificació ètica, en cap cas. En el moment
en què dius que això forma part d’una llibertat d’actuació estètica és quan les coses es confonen perquè també estaríem
d’acord amb la llibertat del creador. Però,
passa certament el mateix: la llibertat del
creador, quan és incondicional, pot afectar a qualsevol de manera indiscriminada.

b.r. —Aquesta distinció que estem fent entre allò ètic i moral i allò legal és molt important. Estem en un tipus de legislació
en què la presó, en el cas claríssim d’Espanya, és absolutament desproporcionada
perquè, per a mi, els delictes de presó, com
en els països escandinaus, són delictes de
sang física. Els altres tipus de delictes que
fereixen, que tenen relació amb els diners,
hauríem de posar-los un altre tipus de pena. Una altra cosa és que, moralment, en
el camp artístic, amb allò de la llibertat del
creador, es poden acceptar moltes coses,
sempre que estiguin en el terreny de l’art.
Però, és clar, el terreny de l’art sempre pretén tenir un component de compromís i,
per tant, ha de respondre d’allò que crea. I
aquests famosos incentius a odiar i matar
no s’han d’acceptar. Estem en un moment
en què cal filar molt prim, ja que la ironia
entra en joc i és com jugar a un doble joc,
perquè jo vull ferir, però com que és art...
faig veure que no estic ferint.

dels altres i, de fet, m’hi sento molt. I si l’altre et diu que signa un contracte amb mi
amb aquesta assignatura, no està fent una
llibertat de paraula, està creant un compromís. La vida en comú no és possible si
entre tots no tenim un compromís de conllevança, que deia Ortega.
b.r. — Sí, i a més a més, allò del tòpic de la
saviesa: “parlant ens entenem”. Però si resulta que la teleologia, la finalitat que persegueix la paraula, és l’acord i entendre’ns
i tu el que fas és cultivar i conrear el desacord, t’estàs carregant l’arma en convertir-la en massa de doble fil. I tenim el perill de, donat que fa mal, llançar al nen amb
l’aigua bruta de la banyera.

— El que tu no
pots fer és pensar
que, com que ets
lliure d’expressarte, també ets
lliure d’insultar,
d’enganyar, de
mentir, de trair la
paraula. Això no pot
anar així.
Com poden les lleis adaptar-se a les noves
realitats i expressions artístiques?
G.l. —En el moment de crear legislació hem
d’estar sempre aprenent de la pràctica. Els
fets sempre van un pas més endavant que
les lleis i, per tant, caldria ajustar la legislació als fets que es van presentant. A mi,
aquests darrers dies, m’ha sorprès quan
una neonazi, a Madrid, va dir una sèrie de
bestieses que tots estàvem d’acord que això hauria de ser punible. Però, què passa si
les diu cantant? Ja no és punible? Separar
el contingut de la forma em sembla adient,
però sempre tenint en compte que les coses tenen repercussions en els demés. No
vivim en un món idíl·lic en el qual les idees
es llencen a l’aire i tots les acollim. Jo em
puc sentir molt afectat per les paraules

g.l. —Aquest problema, però, és més comú del que ens sembla. A França també va
sorgir aquesta polèmica després de l’empresonament d’un raper.
Quan a França van haver-hi tots els esdeveniments per l’atemptat contra Charlie Hebdo, el 2015, recordo una entrevista que vam
publicar a Valors amb Josep Maria Carbonell
on defensava que un dels límits de la llibertat
d’expressió era no atiar el hate speech, el discurs de l’odi cap a una raça, una cultura, una
religió. Estaríem d’acord que aquest seria un
límit a no superar?
g.l. —Sí, sense cap dubte, des del punt de
vista ètic i sense cap matís. Des del punt
de vista legal és més complicat, perquè la
legislació estableix un conjunt d’articles,
i sembla que està tot molt clar, però s’han
d’interpretar. El dret és també l’art de la
prudència i com la realitat va canviant la
interpretació del dret també. Et trobes en
situacions noves en què, fins i tot els nous
mitjans de comunicació i les xarxes socials, fan impossible un control estricte de
res. Cal un rearmament moral? Sí, sense
cap dubte. Però, aquest rearmament, que
és necessari perquè la societat tingui les
idees clares sobre les seves prioritats, no
ha de portar una fotocòpia d’un codi legal.
I, per cert, òbviament, la presó hauria de
ser sempre l’últim recurs. Però, en el cas
de Pablo Hasél, la presó no sé si ha estat
per la llibertat d’expressió o per fets que
han anat més enllà.

b.r. —Riure’s d’algú i que aquest estigui patint per culpa d’això és desproporcionat. És
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desproporcionat el benefici del riure d’uns
quants a costa del patiment d’un altre. El
sentit de l’humor és una cosa molt bona
que es pot convertir en dolenta quan et
rius del patiment d’un altre, que no està
rient amb tu. L’objectiu és fer riure, però,
a tota costa? O hi ha límits? Vull destacar
el jurament hipocràtic, que no és només
una cosa de metges: és tenir cura de la vida en comú i no fer mal. Abans de riure i
pensar “que bé ens ho passem rient”, cal
mirar si fas mal a algú. I, després, no diguis
que tenen la pell molt fina. Doncs sí, precisament, els humans som mamífers que tenim pell per tot el cos! Hauríem de prendre
més consciència que la cura de l’altre també comença per mirar que les teves paraules serveixin per buscar diàleg, i no odi. La
paraula no està feta per l’odi.

bé comú. En la creació d’aquest bé comú
hi ha dos elements: l’ètic, òbviament, i després la qüestió legal, que és la difícil perquè s’ha de guanyar un consens. I aquest
consens en la societat multicultural com la
nostra cada vegada és més difícil, perquè
facis el que facis algú t’ho impugnarà pel
seu ‘dret a’. Potser ha arribat l’hora de dir
que la garantia d’aquest ‘dret a’ és un bé
comú, que és necessari preservar perquè
cadascú es pugui sentir portador de drets.
b.r. —Si la parla té èxit i arriba a fer coses,
com fer mal, és perquè donem per suposades la veritat, la veracitat i la correcció. És
a dir, el que tu no pots fer és pensar que,
com que ets lliure d’expressar-te, també
ets lliure d’insultar, d’enganyar, de mentir, de trair la paraula. Això no és així. La

També existeix la possibilitat de no prestar
atenció a allò que ens molesta, no?
b.r. —Últimament estic reivindicant molt
el dret a la desconnexió, arran del teletreball. I també cal posar el focus en la responsabilitat individual d’aquell qui escolta o va a un concert. Una reacció saludable,
quan algú entra en aquest tipus de discursos de l’odi, és tancar i no donar cobertura.
És molt interessant el debat dins dels mitjans de comunicació: posem o no posem
la música d’aquesta gent? Els donem més
ressò si els convertim en notícia? Aquí,
l’audiència té un dret a la desconnexió i un
deure de fer-ho, quan veiem que s’estan
extralimitant. Donem les culpes a aquell
que emet i no al receptor.

g.l. —En el fons, tots tenim uns principis
dels quals no ens agrada que els altres riguin. Precisament, en allò en què més fe tenim es nota perquè ens molesta quan els
altres ho ridiculitzen. En política, a vegades, allò que ens fa mal, l’altre ho fa seguint
el que considera el seu ideal. La vida política és clarament una vida polèmica, on hi
ha diferències que, si es deixen al seu aire,
acabem enfrontant-nos tots contra tots.
O som capaços de crear algun tipus de bé
comú, per guanyar el respecte de tots i
que es guardi una certa salvaguarda de la
pau social i de la identitat i dignitat personal, o el concepte de llibertat acaba esmicolant una societat individualista, on cadascú es considera digna de la seva veu i el
seu dret, però amb la mancança d’aquest

— El consens
en societats
multiculturals com
la que nosaltres
vivim és i serà cada
vegada més difícil,
perquè facis el
que facis algú t’ho
impugnarà pel seu
‘dret a’.

mateixa possibilitat de l’expressió ja impedeix mentir, que no compliràs la paraula donada, impedeix la tergiversació, la no
correcció en el tracte amb l’altre com un
interlocutor vàlid. Quan tu pretens fer servir la llibertat d’expressió sense cap mena
de limitació, estàs oblidant que la condició
de possibilitat de l’expressió són els seus
límits: no insultar, no agredir, no infravalorar, no humiliar.
Com creu Gregorio Luri que es posa sobre la
taula, en el dia a dia de les nostres societats,
això que comenta Begoña Román?
g.l. —Aquestes coses després es donen
dins de realitats polítiques determinades.
I, aquí, tinc les meves divergències amb
Habermas, però et trobes que, en la realitat política, molt sovint la ironia, el menyspreu i el riure acaba sent molt més útil
que el raonament. Argumentar és costós,
mentre que una broma pot enfonsar l’adversari i no hi ha manera que es recuperi.
Les fal·làcies en política són molt útils, que
no bones, i estem forçant els límits del que
seria la racionalitat del diàleg, perquè a la
pràctica et dona avantatges. Precisament,
això, el que demostra és la fragilitat del
que tenim. La possibilitat d’argumentar,
de parlar i d’entendre’ns és molt fràgil. Si
no som conscients d’aquesta fragilitat, llavors juguem sobre ella sense adonar-nos
que és una capa de gel molt fina que no ho
resisteix tot.

b.r. —Els mateixos infants de seguida aprenen aquest doble ús del llenguatge instrumental, eficaç i estratègic. Els nens quan
diuen una cosa i la mare els renya dient-los
“això no es diu”, els nens de seguida diuen
“era broma”. Era broma perquè saben que
“si cola, cola”, i que sinó poden dir aquella
frase per fer-los creure que no tenen sentit de l’humor o de la ironia. Hi ha aquesta doble moral de “jo ja sé que la condició
de possibilitat de l’art i de l’expressió és la
correcció, la veritat, la veracitat o el respecte a l’interlocutor vàlid, però també sé
que és molt més eficient això altre. I si cola, cola”. El límit és el criteri que diu quan
sí i quan no. I, evidentment, aquí no hi ha
normes genèriques i aquest és el gran problema del dret, que ha de treballar amb
normes genèriques. L’ètica sempre depèn
dels casos concrets. I, aquí, entra tot el tema del políticament correcte, que deriva
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— Parlem per
necessitat, perquè
som animals socials
i no ens sostenim
sols. Ara, si resulta
que fem malbé
aquesta eina i no
sabem posar els
seus límits, tenim
moltíssim a perdre.
de saber quines coses no es poden dir en
públic i comencem amb un tipus de vocabulari que acaba sent buit. Quan estàs en
contra del políticament correcte, et passes a l’altre extrem: l’interessant sol ser
políticament incorrecte perquè sol ser
molt més tergiversador i interessant. En
l’àmbit artístic, aquestes situacions sempre els han anat molt bé i els han anomenat sota el nom de avantguardes.
g.l. —El dret de l’altre a salvaguardar la seva dignitat és, si més no, tan rellevant com
el meu dret a l’expressió. El meu dret a
l’expressió, probablement, l’hauré d’anar
aprenent a mesura que m’enfronti als altres que se senten ferits per les meves

paraules. Això que humanament té un procés com és l’educació, i que políticament té
una dinàmica que ja hem esmentat abans,
legalment s’ha de saber dir. Dret a la llibertat d’expressió? Sí, però també dret a l’altre a salvaguardar la seva dignitat quan la
sent ferida. El límit, més que limitador, és
conformador. És a dir, tota figura té una
forma que està definida pels seus límits.
No hi ha conformació de res sense l’existència d’uns límits. Per tant, la possibilitat que hi hagi un joc entre l’expressió i la
capacitat de salvaguardar la dignitat és el
que fa possible el joc dels límits. El que més
m’ha preocupat aquests dies és la idea que
hi ha llibertats il·limitades. Tenim dret a
manifestar-nos de manera il·limitada en
defensa de llibertats il·limitades, i això és
una mica infantil.
Quins valors creuen necessaris emfatitzar
per encarar assossegadament aquest
debat, que hem d’anar fent, per trobar
aquest mínim denominador comú?
b.r. —Ens expressem per necessitat, una
necessitat de comunicar i de trobar-nos
amb l’altre. Si l’objectiu de la comunicació
és comunicar la meva ràbia i la meva ira, és
per a diluir-la i no per escampar-la. Quan el
que faig és expressar una ràbia per escampar-la i augmentar-la, sembla que l’origen
del llenguatge de la comunicació s’ha pervertit. Parlem per necessitat, perquè som
animals socials i no ens sostenim sols. És la

— Dret a la llibertat
d’expressió? Sí, però
també dret a l’altre a
salvaguardar la seva
dignitat quan la sent
ferida. El límit, més
que limitador, és
conformador. Tota
figura està definida
pels seus límits.
millor eina que tenim per conviure pacíficament. Si fem malbé aquesta eina i no sabem posar les seves condicions de possibilitat i els seus límits, tenim molt a perdre.
G.L. —Si volem garantir la llibertat d’expressió, cal partir del fet que l’altre té una
dignitat semblant a la meva, encara que sigui el meu enemic. També el meu enemic
és digne i té una dignitat, si més no, semblant a la meva. Per tant, sí a favor de la llibertat d’expressió i sí a favor de la llibertat
de reacció de l’altre que s’ha sentit subjecte de les meves paraules. Si no sabem
compaginar aquestes dues llibertats, defensem la llibertat de sentir-se impune davant dels altres. I això no té cap sentit.
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gent amb valors

“La literatura transmet molts
valors i ajuda a descobrir-nos”
La biblioteràpia considera que els llibres poden ajudar-nos a superar moments vitals
complicats i poden tenir efectes terapèutics. Laura Garcia, creadora de BookLife, promou
aquesta disciplina i demana que la prescripció literària arribi als centres de salut.

Redacció

Q

uè és la biblioteràpia?
La biblioteràpia és una disciplina literària que utilitza la literatura amb finalitats terapèutiques, sigui com acompanyament o suport
emocional. Aquest és un concepte nou a casa nostra, però a molts
altres països ja fa temps que està
en funcionament. El que fem a BookLife, i
aquesta és la principal funció de la biblioteràpia, és escollir títols que ens poden ajudar i acompanyar en moments diversos de
la nostra vida, com per exemple, el dol, l’angoixa, la solitud, l’esperança, la resiliència,
la por... La literatura ens pot ajudar a entendre i a transitar per totes les emocions i
conflictes que ens acompanyen en el nostre
dia a dia. A BookLife només treballem amb
ficció, sigui novel·la, relat, teatre o poesia.
La literatura té moltíssims avantatges: cognitives, d’aprenentatge, d’esbarjo, pot potenciar la imaginació... Però, aquest vessant
més terapèutic no és tan conegut, i aquesta és la funció de la biblioteràpia i la preinscripció literària.
Pot arribar a ser un llibre ser el substitut d’una aspirina?
No. Tot i que, al Regne Unit, els metges de
capçalera tenen un acord amb les biblioteques i recepten literatura i poesia a les seves consultes. A mi m’agradaria molt treballar en aquest sentit. Hi ha molta literatura
que ens podria ajudar a superar tràngols
que en els centres de salut segur que veuen diàriament. Ara, l’angoixa està a l’ordre del dia, però no només a causa de la covid-19 sinó que fa molt de temps que és un

mal endèmic de la nostra societat. Al marge dels medicaments i les teràpies que ja
funcionen, poder complementar això amb
els llibres seria meravellós. Volem treballar
perquè la biblioteràpia arribi al màxim de
gent possible.
Durant els mesos de confinament, moltes persones comentaven que la cultura
i, en especial, els llibres els havien salvat.
Quin és el poder de la lectura?
Durant el confinament la lectura va augmentar molt, perquè en els pitjors moments de la nostra vida la lectura ens fa
companyia. De fet, personalment treballo en aquest projecte perquè en moments determinats de la vida, la literatura
m’ha ajudat molt. Després vaig conèixer la
biblioteràpia,vaig informar-me per descobrir com es podia implementar aquí, i vaig
voler compartir la meva experiència. Durant el confinament vam llegir molt perquè
buscàvem respostes, companyia, veure la
nostra experiència reflectida en la literatura. La distància que et dona la literatura a
través de personatges que la majoria de vegades no existeixen, però que estan vivint
una situació semblant a la teva, et permet
profunditzar amb temes que, a vegades,
són complicats d’abordar o no comprens.
Vostè defuig la classificació dels gèneres literaris. I, doncs, com divideix els llibres, llavors?
Sí, en els tallers intentem que es vegin reflectits tots els gèneres, ja que tothom no té
els mateixos gustos. Per exemple, la poesia
és un gènere que funciona molt bé perquè

té un ritme i una cadència que, en cas d’angoixa, permet la relaxació. El gènere mai ha
de ser el protagonista. Els llibres ens han
d’ajudar per la manera com tracten el tema, per com expliquen una història i, sobretot, perquè són bons.
Quins valors transmet als participants
de la biblioteràpia?
La literatura ens transmet moltíssims valors: paciència, calma, esforç, tenacitat..,
però, sobretot, la literatura, ens ofereix
grans recompenses, a escala individual i
col·lectiva, perquè allò que llegim en els llibres sempre repercuteix en el nostre entorn. La biblioteràpia ens permet gaudir de
la vida més íntima, perquè la lectura la fem
sols i en silenci. La solitud i el silenci també
són valors que ens van molt bé remarcar en
el dia a dia que vivim amb una agenda carregada de coses i de manera tan ràpida.
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monogràfic
Com estimar
sense tocar-nos?
La pandèmia ha limitat
les abraçades, els petons
i les carícies. Les mostren
d’afecte són símbol
d’estima. Està canviant la
nostra forma d’estimar?
ENTREVISTA

opinió

ENTREVISTA

ENTREVISTA

OPINIÓ

“L’amor no és un
sentiment, és
una acció”
Daniel Gabarró

Joan Mallart
Aprendre a estimar
en temps incerts

“Ens estem
acostumant a l’amor
d’emoticones”
Alba Vallejo

“La impossibilitat de
tocar-nos està creant
frustració emocional”
Antoni Bolinches

Francesc Nuñez
Busco, comparo i si
m’agrades… t’estimo

Dibuixant sobre el tema

Toni Batllori
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Com estimar sense tocar-nos?

daniel gabarró

“L’amor no és
un sentiment,
és una acció”
Aquest formador, llicenciat en Humanitats i coautor del llibre
7 eines de l’amor. Com aprendre a estimar recorda que l’ésser
humà té per natura l’instint, però no l’amor.

maria coll
Aquesta pandèmia ha canviat o canviarà les formes d’estimar dels humans?
No ho sé. Els humans oblidem molt ràpid
les coses i un dels riscs d’aquesta pandèmia és que no l’aprofitem per fer els canvis
que són realment importants. Al començament de la pandèmia tothom reflexionava
sobre la importància de repensar l’economia, les relacions... En canvi ara estem més
centrats en buscar eines que ens ajudin a
posar fi a la covid i en recuperar la situació
anterior. La pandèmia ha deixat una gran
marca especialment en els infants i en els
adolescents. Per a ells un any de la seva vida, pot ser un quinze o un vint per cent de
la seva existència. Per aquestes franges
d’edat potser sí que la pandèmia serà una
nova visió del món, però, per la resta, sincerament, no ho sé.
Hi ha moltes formes d’estimar, però hi ha
una única definició de la paraula amor?
Des de la meva perspectiva l’amor no és un
sentiment i això ho canvia tot. Quan jo crec
que l’amor és un sentiment, desitjo i necessito expressar-lo perquè sinó el meu amor
moriria. Però si me n’adono que l’amor no
és un sentiment, sinó que és una altra cosa,

aleshores aquesta necessitat d’expressió
no és imprescindible, sinó que pot estar al
servei de l’amor.

millor per a la relació. I, en aquest moment
pandèmic, sembla que no ho és. És a dir, ara
mateix, no abraçar-te és dir: “t’estimo”.

I si no és un sentiment, l’amor què és?
L’amor és una acció. Importa allò que faig,
no allò que sento. El que sento només és
relativament important per mi. M’explico. Jo puc sentir una cosa molt intensa
per una persona, però si la maltracto, ja
no és amor. Per tant, el sentiment no és
rellevant per definir l’amor, però sí ho és
l’acció. En conclusió, una persona estima
quan és capaç de sostenir allò que dona
suport a l’altre, allò que l’ajuda, allò que la
fa créixer, allò que li dona llibertat... Això
ens porta també a pensar que podem estimar persones que ens cauen malament, ja
que treballar per aconseguir el màxim bé
de l’altre és una forma d’actualitzar l’amor
d’una relació.

En conclusió, segons vostè, l’amor s’ha
de demostrar amb accions, però no necessàriament amb mostres d’afecte.
Correcte. De fet, abraçar una persona, si
aquesta no vol ser abraçada, té un nom: assetjament. Per tant, que jo senti moltes ganes d’abraçar algú és completament irrellevant, només importa si aquesta abraçada a
l’altra li dona suport, ajuda, etc. Quan deixem de creure que l’amor és un sentiment,
també deixem de creure en moltes coses
que donàvem per fetes. Hem donat per fet
que abraçar-nos, fer-nos un petó, estar al
costat de l’altre... són signes d’amor, però només ho seran si l’altre persona ho vol;
sinó són una interferència i, fins i tot, una
forma d’abús. I això canvia totes les normes. Per saber si estimem ens preguntem:
“què sento?” Però això no té cap importància! Ens hem de preguntar: “De quina forma
puc donar suport a l’altre?”.

Des de fa mesos que no ens podem tocar. És un error relacionar l’estimació
amb el tacte?
Si creiem que l’acció és amor, abraçar una
altra persona o no abraçar-la només té importància si pensem que aquesta acció és el

I per què es produeix aquesta confusió?
Perquè fer coses pel benestar dels altres

valors 25

Com estimar sense tocar-nos?

ens produeix, a nosaltres, sentiments
agradables. Dit d’una altra manera, confonem el fruit per l’origen.
Generalment, tenim clar a qui estimem
de veritat?
Com que socialment l’amor s’ha definit
com un sentiment, quan una persona està de bon humor i té ganes d’estar amb
una altra persona, pensa que se l’estima,
però no té perquè ser així. Potser és dependència! I quan dues persones soles es
troben pensen que s’han enamorat, però
potser és codependència! Cal observar les
coses amb lupa. Per mi la pregunta és: estic cercant el màxim bé de l’altra persona
en aquesta relació? Aleshores, sí, estic estimant. Però una cosa hem de tenir clara,
una persona no pot estimar si no sap estar sol.
I quina és la funció del sentiments,
llavors?
Sempre hem cregut que la funció dels sentiments és relacionar-nos, però la funció
dels sentiments és poder conèixer-nos a
nosaltres mateixos. Pensem que quan més
amor hi ha entre dues persones més ens
podem deixar portar pels sentiments. Però això, en realitat, significa menys amor.
Hi ha persones que diuen que han passat
ràpidament de l’amor a l’odi. Impossible!
Això vol dir que no han estimat. Senzillament han passat de la dependència al síndrome d’abstinència.
L’amor passa més pel cap que pel cor?
La teoria que defensa el cor com un espai
psíquic no la comparteixo. Si creiem que
les emocions es produeixen al cor, aleshores no ens fem responsables del nostre espai mental. I les emocions i els sentiments
es poden educar. Sovint pensem que quan
més estimem una persona més obertament podem expressar els nostres sentiments, però no. El meu consell és: comparteix els sentiments que milloren la relació
i els sentiments que no la milloren gestiona’ls al gimnàs!
L’home per viure necessita estimar?
L’ésser humà sempre té la necessitat de
ser. Igual que jo no puc deixar d’actuar
–no votar, no acudir a una reunió de veïns

o vagarejar al sofà de casa també són accions–, allò que un és no es pot deixar de
ser. Gran part del nostre dolor psicològic
es produeix pel decalatge entre el que podria ser i el que sóc. Aquest decalatge el
percebem perquè el portem dins: si sentim malestar és perquè tenim la possibilitat de viure en plenitud. Per tant, quan ens
preguntem “l’home necessita estimar?”
projectem el dolor, la solitud i la percepció
que la nostra vida no és suficient en aquest
moment. Davant això l’objectiu és descobrir que nosaltres som i som comprensió,
amor i energia. I, més que estimar, necessitem descobrir que som amor. El primer
ésser que hauríem d’estimar hauria de ser
a nosaltres mateixos i, a partir d’aquí, ampliar-ho. No podem compartir una cosa
(amor), que no tenim.
I què significa, com vostè diu, “descobrir que som amor”?
Ser amor significa entendre que jo i el
món no estem separats. Significa entendre que quan l’ésser humà parla de la natura s’equivoca, perquè jo sóc natura. No

xerpa de la
vida interior
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hi ha un altre i un Jo, hi ha una consciència i una humanitat i jo sóc una cèl·lula
d’aquesta humanitat. Per tant, és interessant descobrir que en realitat amor significa adonar-me que jo sóc una totalitat, però també part de quelcom molt més gran.
I això em porta a un tipus de relació amb la
gent i amb el món que demana una acceptació incondicional.
Vostè assegura que tenim un marc erroni amb el qual mirem el món. Per què i
com afecta això a la idea d’amor?
Des de fa milers d’anys dividim el món entre bons i dolents. I si no volem ser còmplices dels dolents, hem d’anar contra ells. A
més, hem generat institucions, estructures
i organitzacions que avalen aquesta mateixa visió. Fins al punt, que ens hem convertit
en agressors. Aquesta visió del món dividit
entre bons i dolents no té en compte l’amor
i aplicada a mi em portarà a sentir-me culpable, a agredir-me i a autoexigir-me.
Quina hauria de ser la nova visió, doncs?
El mal no existeix; tothom fa el que pot. No
hi ha ni bons ni dolents, ni imbècils ni savis, sinó persones amb diferents nivells de
saviesa. No hi ha mala gent, sinó persones
amb menys nivell de saviesa i que, per tant,
fan més errors. Vist així, la pregunta no
hauria de ser: Com puc eliminar el mal? Sinó: Com et puc ajudar a créixer? Pensar que
les persones fan el que poden és una aposta
perquè creixin en comprensió, en empatia,
en ètica... I, en conseqüència, això ens canvia la visió de l’amor, perquè ens permet
parlar d’un amor incondicional: la persona
té valor independentment de qui sigui.
Aquesta és una visió del món que no
condemna l’altre prèviament. En aquest
procés de creixement l’home també ha
d’aprendre a estimar. Com se n’aprèn?
Creure que naixem sabent estimar és un altre error social. L’ésser humà té per natura instint, però no amor. I l’intint, bàsicament, busca la supervivència i el plaer –la
part biològica de l’amor–. Per tant, estimar,
encara que formi part de l’essència de l’ésser humà, no és natural, s’ha d’aprendre.
De fet, és molt més instintiu que una persona doni un cop a una altra quan aquest li
porta la contrària que no pas que l’intenti

comprendre. Hi ha un cert moment que
l’home ha de controlar l’instint –l’agressió–, per conquistar l’amor.
I aquest aprenentatge ha de ser social?
No tothom aprèn a estimar al mateix ritme.
He estat mestre d’escola durant 23 anys i
era bonic veure com infants de P-3 tenien
una empatia espectacular –valor molt lligat a l’amor– i nens de sisè que no en tenien ni la meitat. Dit això, penso que és una
obligació dels poders públics incrementar l’empatia, l’amor, la comprensió i la vida interior de les persones. Igual com al segle XIX el gènere va entrar dins de l’agenda
política, ara ho hauria de fer l’autoconeixement i l’amor. En aquest aspecte hi ha persones que evolucionen molt lentament i
l’Estat les hauria d’ajudar. El motiu és ben
senzill: si la gent és més empàtica hi ha més
cohesió social. La capacitat d’estimar no és
un problema individual, sinó un problema
col·lectiu.
Els amors actuals, fent servir paraules
de Bauman, són amors líquids?
No, són amors concèntrics o graduals.
I aquesta diferència és molt important.
Si ens fixem amb el tronc d’un arbre, cada anell que es forma a mida que creix no
nega l’anterior, sinó que el complementa.
Així també funciona l’evolució de la consciència. Tenim diferents nivell de consciència. Sembla que aquelles persones que estan en un primer nivell de consciència van
d’una banda a l’altra, però no. Quin és el
problema? Que només han descobert el Jo
i, per tant, de vegades et maltracten i de vegades et declaren la seva amistat. Són persones que des de fora sembla que tinguin
actituds molt variables perquè el seu centre són únicament les seves necessitats.
Només és en el segon nivell de consciència,
quan el Jo descobreix el Tu, que l’empatia
impedeix aquesta fluctuació.
Fins on arriben aquests cercles?
La primera etapa estava està molt centrada en les necessitats. La segona etapa està centrada en un Nosaltres, contra un Ells.
La tercera fase és descobrir que tinc identitat pròpia i sóc part d’aquest Nosaltres.
Després hi ha el descobriment del Nosaltres, que també inclou l’Ells. I, finalment,

hi ha un espai en el qual passem del Nosaltres al Tot. Fins al nosaltres som humanocèntrics, però, al final, som cosmocèntrics.
I, cada un d’aquests nivells de consciència,
implica un tipus d’amor determinat. Per
exemple, en el cercle de les necessitats,
l’amor és molt variable, però cada vegada
ho és menys.
I en quin cercle s’agrupa la majoria de la
població?
En el primer i el darrer cercle es calcula
que hi ha un cinc per cent de la població. I
en el segon cercle, la divisió del món entre
Nosaltres i Ells –i aquests ells són considerats pels altres no plenament humans (negres, homosexuals...)– hi hauria un trenta
per cent de la població. Això explica moltes de les coses que passen avui a nivell polític. Igual que hi ha un anàlisis de l’actualitat a partir de la realitat socioeconòmica
o de gènere, també s’hauria de considerar
l’anàlisi de la realitat segons les cosmovisions o l’amor (capacitat empàtica, ètica i de
comprensió). Si tenim un trenta per cent
de la població amb una capacitat empàtica equiparable a un infant de set anys i un
trenta per cent equiparable a un adolescent de 14-15 anys... Tenim un problema!
Aquest amor del qual vostè parla no té
res a veure amb l’amor de les pel·lícules,
dels anuncis, dels llibres... La societat ens ven una forma d’estimar massa
ensucrada?
Completament d’acord. Hem de resituar l’amor com l’acció de buscar el màxim
bé de les persones, la resta és música celestial. Per combatre aquest amor primer
ens hem d’explicar i, en segons lloc, hem de
pensar que les evolucions només es produeixen a llarg termini. La nostra vida pot
durar vuitanta o noranta anys, però potser
en caldran tres-cents perquè l’amor formi
part de l’agenda política. Això, però, no és
cap problema! Estem educats per creure
que sempre hem d’obtenir resultats, però és més important que la vida sigui significativa. I què fa significativa una vida?
L’estima.
Aquests dies hem sentit persones grans
dient: “si m’estimeu, no vingueu a veure’m”. L’amor és sacrifici?
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No! Renunciar no és sacrificar-se, és deixar caure allò que no em correspon. És
veure que hi ha coses que puc fer i coses
que no puc fer. Si la persona s’ha de sacrificar, si ha de partir, si ha de sentir dolor... no
és amor. Potser és dependència, idealisme
malentès, necessitat de ser messiànic...,
però no és amor. Quan una persona estima
no vol fer cap altra cosa que allò que fa. I això diferencia dues coses: les dificultats i el
patiment. Això els pares i mares ho entenen molt bé. Fins i tot en els moments que
estan més farts dels seus fills, asseguren
que tenir-los va ser la decisió més important de la seva vida.
Però molts pares usen la frase: “Jo m’he
sacrificat per tu perquè t’estimo”.
Sí, però això és xantatge, no és amor! Quan
la persona se n’adona que la persona és
amor, també se n’adona que el fet d’estimar li permet ser. És a dir, ningú fa un favor a un altre estimant-lo. És al revés! Gràcies a tu jo em descobreixo. Gràcies a tu jo
sóc. Amor és descobrir que l’altre té dret a

ser lliure, donar-li llibertat i desitjar-li que
sigui feliç. Si jo miro amb amor els altres
dins meu hi ha amor. Allò que fas als altres
tu fas a tu mateix.
En moments de crisi, com és una pandèmia, tenim més necessitat dir: “t’estimo”. Ho diem massa o ho diem poc?
En general, cal dir-ho si això serveix per
millorar la relació. Ara bé, és normal que
en aquest moment de pandèmia moltes
persones posin en valor coses que havien
donat com a suposades. Per tant, ara potser ho diem més per posar en valor una estimació que abans donàvem per feta perquè ens podíem tocar i veure cada dia.
Creu que aquests canvis han vingut per
quedar-se? Potser ens tornarem més
“freds”?
Tinc l’esperança que quan aquesta pandèmia acabi tornarem a tocar-nos i a jugar com hem fet sempre. La nostra cultura ens convida a fer vida a fora i a projectar
els nostres sentiments i emocions.

“Per saber si
estimem ens
preguntem:
“Què sento?”
Però això no té
cap importància!
Ens hem de
preguntar: “De
quina forma puc
donar suport a
l’altre?”
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aprendre a estimar en
temps incerts

J

osep Estalella, director de l’Institut Escola, es
proposava formar “persones bones, millor si
podien ser fortes i millor si podien ser sàvies”.
Sabem com formar l’intel·lecte i també com
tenir cura del cos, però per fer persones bones ens cal aprendre a estimar. Es diu que una
finalitat de l’educació és arribar a fer persones felices. Amor i felicitat sovint apareixen
vinculats. El propòsit d’aquestes ratlles és entendre que només podem ser feliços si contribuïm a la felicitat dels altres. Això demana
un concepte diferent perquè, si és veritable,
l’amor no és egoista; ens fa sortir de nosaltres
mateixos per obrir-nos als altres.
En paraules de Tagore, “l’amor és el significat últim
de tot el que ens envolta. No és un simple sentiment, és la
Veritat, és l’Alegria que es troba en l’origen de tota creació”. Hem nascut per estimar, és una llei natural. Però, no
tothom ho entén igual. Per això sovint és preferible parlar d’afecte i d’estimació, d’amabilitat, tolerància, respecte, comprensió i compassió, fraternitat universal, solidaritat i ajuda mútua. Per Thomas Merton, no som éssers
humans complets fins que no ens lliurem als altres amb
amor. Per al cristianisme, Déu és amor, com recorda l’encíclica del Papa Benet XVI Deus Caritas est (2005).
Desitjar el Bé de l’altre, desitjar que existeixi, dir a la
persona estimada, com Gabriel Marcel: “Tu no moriràs”.
Desitjo que et vagi bé, m’agrada estar amb tu, no ens cal
parlar, m’alegro que hi siguis. I també, com Goethe, “un
cor que estima una persona no pot odiar res”. L’amor
és actiu, és un desig de donar, no pas de rebre. Des dels
grecs es parla de graus des d’eros, fins a agapé.
Eros és un amor cobdiciós, una atracció física per l’altre, no passa gaire de ser un desig instintiu, una passió

impulsiva. L’educador, mare, pare o mestre, només pot
educar el sentiment superior. En l’atracció i la passió, poc
hi podem intervenir. Si s’ha educat per prevenir l’egoisme i el narcisisme ja s’haurà fet molt. Si s’ajuda al desenvolupament de la maduresa en el jove, una formació integral i una voluntat ferma poden prevenir de caure en una
relació de dependència emocional insana. També hi ha un
eros positiu, al capdavall tenim i som un cos.
Philia representa l’amistat, no desitja posseir i deixa
ser tal com és la persona estimada perquè la valora i admira. Desinteressat, s’estima pel que un és i no pel profit que se’n pot treure. Es basa en el fet de compartir lliurement el temps, les experiències vitals, amb respecte i
afecte. Per Aristòtil, aquest amor és una relació entre persones nobles que es fan el bé mútuament.
Storgé és l’amor incondicional que es dona entre els
membres de la família i representa el compromís de tenir cura els uns dels altres sense caure en el control ni
la sobreprotecció. És a la família on s’aprèn a estimar, a
partir de l’experiència de viure amarats en els exemples
quotidians.
Agapé és la forma més pura d’amor, espiritual i reservada sobretot per a la nostra relació amb la divinitat. Déu
és un pare i l’amor del pare i de la mare és incondicional.
Inclou la compassió, nivell més alt que el de la simple empatia. Des d’un punt de vista educatiu, parlem de la voluntat de contribuir al desenvolupament de l’altre perquè arribi a la seva plenitud.
En l’empatia, ens posem en el lloc de l’altre i el comprenem. L’empatia demana una percepció correcta del quadre de referència subjectiu de l’altre, amb els seus propis
valors personals. Arribem al seu món “com si” fóssim l’altre, però encara no posem en marxa una actuació que es
derivi d’aquest coneixement. En la compassió, patim amb
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l’altre i ens hi acostem per dir-li que no està sol, que compartim amb ell també el dolor o la pena. I actuem decididament en conseqüència, tractant de treure-li les causes
del seu dolor o almenys alleujant la seva pena amb la nostra presència propera. Si convé, amb el nostre esforç o
sacrifici.
Quina és la fórmula de l’amor?
L’amor és un sentiment que es realitza en una actitud. I
com s’aprenen les actituds? Com s’educa un sentiment?
Neix espontàniament? Creix? Erich Fromm confessa que
no hi ha cap fórmula, però recomana començar pel convenciment de la seva importància i proposa disciplina,
concentració i paciència.
No hi ha receptes, però les actituds –i els sentiments–
s’encomanen amb l’exemple. A estimar se n’aprèn estimant i per això cal haver experimentat la meravella de
ser estimat. Qui se sent estimat ho té quasi tot guanyat,
només ha de fer un esforç personal per seguir un exemple que li resultarà familiar i ho farà sense adonar-se’n.
L’amor s’encomana, donant-lo augmenta. És una cosa
màgica? Sí, però també és un sentiment molt humà, el
que ens fa ser més humans.
L’educador donarà exemple, amb la vida de cada dia,
amb tacte i amabilitat (si us plau, gràcies, perdó). Amb
coherència entre dir i fer, amb accions i gestos. Cal començar per un mateix i tenir autoestima, sense menystenir-se ni sobrevalorar-se, sense vanitat ni angoixa. Després cal sortir d’un mateix, amb una disposició
d’obertura i servei, aprenent a escoltar, entrenant l’empatia i la compassió.
En les relacions amb els altres no n’hi ha prou amb la
tolerància, cal un pas més que és el del respecte. Tolerar
no és compartir l’opinió, sinó reconèixer el dret a pensar

diferent. Respectar és més que tolerar, és l’actitud d’acceptar les persones com són, malgrat que a vegades els
seus errors ens puguin fer mal. Respectar és comprendre i valorar la dignitat, així es comença a estimar.
El camí pot ser: a) de la tolerància al respecte, b) del
respecte a l’empatia, c) de l’empatia a la compassió. No
és fàcil arribar-hi a través de l’estudi teòric, però amb
adolescents, comentar textos de literatura o filosofia pot
contribuir a clarificar el que ja s’ha viscut. No sobrarien
les explicacions i raonaments en una edat que sigui possible mantenir el debat. També, com que els conflictes
són inevitables, la forma de resoldre’ls ha de ser el diàleg,
la comunicació sense agressivitat, amb bon humor, optimisme i confiança.
L’amor intensifica els valors: fidelitat, sinceritat,
agraïment, paciència, serenor, generositat, humilitat (reconèixer limitacions, demanar perdó), temprança (autocontrol, austeritat, responsabilitat), llibertat, justícia,
fortalesa (perseverança en moments difícils).
La transmissió de valors es modifica en temps incerts, en la distància, en la pandèmia. Una gran mostra
d’estimació és renunciar a trobar-nos amb la gent que
estimem per no perjudicar-los, però mantenir-nos comunicats més que mai per telèfon i videoconferències,
trobades a l’aire lliure, seguir fent projectes conjunts,
mantenir encara més contacte.
Molts matrimonis es trenquen durant les vacances
per un contacte més estret i perllongat. Però amb el confinament d’aquesta pandèmia sembla que no ha passat
això malgrat que la convivència de la “bombolla” ha estat
encara més continuat. Ha fet sortir les nostres millors reserves. En temps difícils es valora més la companyia afectuosa, l’amabilitat de tracte. Sobreviure a una pandèmia,
més quan es troben dificultats afegides i situacions dures, estimula l’esperança en un amor que cura.
Joan Mallart és catedràtic de Didàctica de la UB, doctor
en Pedagogia i llicenciat en Filologia Catalana

“A estimar se
n’aprèn estimant i
per això cal haver
experimentat la
meravella de ser
estimat. Qui se sent
estimat ho té quasi
tot guanyat”
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“Ens estem
acostumant a l’amor
d’emoticones”
La mestra, psicopedagoga i fundadora de la web Cita a Cegues
afirma que l’estima és un sentiment que s’ha de cuinar a foc lent
i la societat de la immediatesa no ajuda a trobar parella.

laura cera
És fàcil definir l’amor?
És difícil definir l’amor, però tots l’hem
sentit en alguna de les seves manifestacions. L’amor és un sentiment que ens aporta molt benestar i que, en el cas dels éssers
humans, és necessari per a la vida, ja que
una de les funcions bàsiques dels éssers
humans és la relacional i satisfer la nostra
part emocional.

pràcticament en l’única manera que tenim
de conèixer persones noves fora del nostre cercle, perquè no podem participar de
festes o actes culturals. Dit això, tampoc
és el mateix quedar amb una persona que
hem vist a una aplicació a quedar amb una
persona que ha estat seleccionada a través d’una aplicació. En aquest cas les possibilitats d’èxit són més elevades.

La pandèmia ens obliga a posar una certa distància entre nosaltres i els altres.
Podem estimar sense tocar-nos?
El contacte físic amb el nostre grup bombolla és possible i és necessari que continuï. Ara bé, la gran dificultat avui és ampliar aquest cercle de coneguts o trobar
una nova parella amorosa. Per això, actualment, les pàgines web de cites que fan
una selecció prèvia de persones i, per tant,
redueixen el risc d’exposició dels usuaris,
creixen moltíssim.

Han canviat les formes d’estimar?
Vivim en una societat en què la immediatesa té un pes molt important. Aquest fet,
però, no es nota exclusivament en les relacions amoroses. Estem acostumats a què
clicant un botó aconseguim grans coses.
La immediatesa té coses positives (la globalització, una major productivitat...), però també té inconvenients. I en l’amor en
són diversos. Quan coneixem una persona
no podem saber a l’instant si ell o ella serà molt important per a nosaltres. Sovint
no esperem el temps necessari perquè pugui sorgir aquella connexió amb la persona
que tenim davant. És a dir, si el nostre objectiu és trobar una parella estable, hauríem de cuinar a foc lent aquestes primeres
coneixences.

La pandèmia ha fet encara més virtual
l’amor?
Els darrers anys la demanda de webs de cites ja era creixent, però, des de l’esclat de
la pandèmia, la virtualitat s’ha convertit

Les formes de buscar parella canvien,
però i el model de parella que es busca?
No, això no. La gent vol una persona empàtica, generosa, flexiva, que sàpiga parlar i
escoltar i que en un moment determinat
sàpigues que podràs comptar amb ella.
Hi ha uns valors que no es perden, però
ara estan més de moda que mai. En aquesta dècada hem posat nom a les emocions,
estem educant els infants perquè les expressin i les reconeguin i tot això també
fa efecte a la societat més adulta. Abans,
els valors es buscaven en l’altre, però no es
verbalitzaven i ara sí que s’especifiquen.
Estimem amb el cor o amb el cap?
Amb una mica de cada. Si només actuem
amb el cor anem desprotegits. Cal pensar
què volem i passar-ho per la raó. Però, si
només actuem conduïts per la raó, no sentirem res. La clau de l’èxit és tenir en compte les dues coses.
La societat actual ens planteja una imatge de l’amor errònia?
Sí. Una imatge de l’amor que jo qualificaria
d’infantil. Les persones ens formem unes
expectatives i uns ideals de la vida que
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voldríem i, en el cas de l’amor, aquests desitjos sovint són dibuixats per la indústria
cinematogràfica. El cinema ens presenta
un amor molt immediat, basat en l’aspecte físic, de ràpid consum, de passions fortes... però els amors quotidians i que ens
envolten normalment no són així. La majoria de les vegades, els amors es construeixen traient capes de l’altre. El meu consell
sempre és: mentre hi hagi interès per descobrir l’altre, vas per bon camí.

través d’emoticones. Les emoticones són
ràpides i entenedores, però no té el mateix
valor posar un cor a un missatge de mòbil
que dir a una altra persona cara a cara que
l’estimes amb bogeria. Tots som molt valents expressant a través dels textos, però en persones ens costa molt més. I això és un pas enrere! Quan parlem d’amor
i d’afecte, els missatges que són realment útils i que arriben, són aquells que es
transmeten cara a cara i pell a pell.

Les pantalles s’han imposat en el nostre
dia a dia. Això fa que cada vegada més
ens costi verbalitzar l’estima?
La generació que ara puja està més acostumada a parlar d’emocions, que les generacions anteriors. Ara bé, també estem
cometent un error: ens estem acostumant
massa a expressar aquestes emocions a

Ens fa por estimar?
Sí, perquè significa obrir-se a un altre. I,
com que a l’altre li passes part del control
de les teves emocions, això et fa més vulnerable. Quan ens enamorem també canvien
rutines, prioritats... i això ens fa por. Però si
la nostra parella ens fa sentir segurs i estimats aquesta por desapareix ben aviat.

“Estimar ens
fa por perquè
significa obrir-se
a un altre, donar-li
part del control
de les nostres
emocions; però si
la nostra parella
ens fa sentir
segurs, aquesta
por desapareix”
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antoni bolinches

“La impossibilitat de
tocar-nos està creant
frustració emocional”
Aquest psicòleg clínic, terapeuta de parella i autor de llibres com
L’art d’enamorar explica que l’excés de convivència arran de la
pandèmia ha deteriorat el sentiment amorós.

ESTEVE VALLMAJOR
A què ens referim quan parlem d’amor?
Aquesta qüestió me la vaig formular quan
vaig escriure L’art d’enamorar, en el qual
defenso la idea que l’art d’enamorar és l’art
de millorar. De totes les definicions operatives de l’amor, la que més m’agrada és la
del doctor López Ibor: “L’amor és la comunió de dues ànimes i el contacte de dos epidermis”. El contacte de dos epidermis faria
referència a la vessant sexual i la comunió
de les ànimes a la vessant espiritual i psicològica. L’amor ha de generar una satisfacció suficient en els dos sentits.
Els canvis en les formes d’estimar ja es
produeixen des de fa anys, però de quina manera hi ha influït la pandèmia de
coronavirus?
S’ha deteriorat el sentiment amorós per
excés de convivència forçada. La manera
de gestionar la pandèmia ha creat una problemàtica sobreafegida a la parella. Quan
estàs en aquest projecte de vida quotidiana, la pròpia convivència és enemiga de
l’amor perquè s’activa el principi d’habituació i de saturació. Amb la convivència, les
coses bones de la parella deixen de ser-ho
perquè t’habitues; en canvi, amb les dolentes no t’habitues i et satures.

Sovint es relaciona l’amor amb la parella, però també podem estimar els amics.
Quina diferencia hi ha?
Estem forçant massa el concepte de l’amor;
a nivell filial i amical, parlaria més d’estimació. L’amor crec que l’hem de guardar per la
parella. En el cas de pares-fills estem en una
situació fronterera entre l’estima i l’amor.
Però, llavors, prefereixo parlar d’estimació.
Quins valors implica estimar?
Depèn molt del grau de maduresa. Nosaltres no estimem només perquè trobem uns
valors en l’altre, sinó perquè tenim la necessitat d’estimar. Una de les idees que defenso en els meus llibres és que l’art d’enamorar és l’art de millorar, perquè la gent no
ens estima per la nostra necessitat de ser
estimats sinó pel bon rotllo que portem a
les relacions. Si tu ets una persona madura, empàtica, constructiva, proactiva i bona, t’estimaran els germans, els cosins, els
companys de feina... La gent ens estima no
pel que necessiten ells, sinó pel que troben
en nosaltres. Quan més madur ets, més fàcil és que la gent t’estimi.
Com ens podem estimar sense tocar-nos
i sense mostres d’afecte?
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La impossibilitat de tocar-nos està creant
frustració emocional perquè les persones
som animals socials i necessitem proximitat física. També conflueix la cultura tàctil:
no és el mateix la cultura mediterrània que
l’oriental o la xinesa. En aquest sentit, sí que
trobem a faltar l’expressió física –l’abraçada, l’encaixada de mans, el cop de colze de
complicitat, el petó– i sentim la necessitat que en un moment determinat la companyia que tenim impliqui proximitat física. Això ha generat una gran paradoxa: les
persones només entrem en contacte físic
per estimar-nos o per barallar-nos, mentre
que, per la resta de coses, mantenim una
distància interpersonal. I això és el resultat
de ser, per una banda, animals i, per tant, tenir unes necessitats instintives, i, per l’altra,
de ser racionals i tenir unes necessitats de
comunicació.
Parlava de la racionalitat, estimem amb
el cap o amb el cor?
Quan som joves, estimem amb el cor i, de fet,
ni amb el cor sinó amb la necessitat afectiva
sexual. En canvi, l’amor madur hauria de ser
aquell que, a més de tenir una comunicació
interpersonal i una simpatia física, alhora
ens fa adonar que la relació és enriquidora.
Les relacions les tenim per satisfer necessitats, però també per optimitzar facultats.
Tots d’alguna manera quedem impregnats
de la manera de fer de l’altre. La clau està en
com casar-se amb l’altre persona, sense divorciar-se d’un mateix. I això ho podem aplicar a la parella, però també en l’amistat o en
l’àmbit laboral.
Podríem pensar doncs que l’amor tendeix a esclavitzar l’individu?
No. Si tu tens inseguretats i l’amor et fa sentir valuós, per no perdre aquesta estimació,
pots entrar en dependència emocional per
rebre l’aprovació de la persona de la qual no
pots prescindir. L’amor immadur ens esclavitza i ens neurotitza però l’amor madur
ens allibera i ens enriqueix. El problema no
és l’amor, sinó la gestió de l’amor.
Parlàvem a l’inici de la conversa sobre
què és l’amor. El considerem un valor?
L’amor no és un valor, però té molt de valor.
No és un valor perquè normalment entenem valors com allò que es considera valuós

des d’un prisma econòmic. En canvi, l’amor
és una necessitat psicoafectiva. El que és un
valor és trobar la parella adequada.
La pandèmia ens ha obligat a quedar-nos
tancats durant molts mesos. Aquest
temps compartit ha tensat l’estima?
I tant! Els pares, evidentment, estimen els
seus fills, però no vol dir que en alguns moments estiguin farts i estressats de les seves demandes. I és cert que, quan les necessitats dels pares entren en disharmonia
amb les necessitats dels fills, es tensen les
relacions. Perquè quan entren en conflicte les necessitats respectives, a cadascú li
surt el seu nen instintiu i el que vol és la satisfacció de les seves necessitats. L’egoisme
de l’altre només el detectem quan entra en
conflicte amb l’egoisme propi. Quan l’egoisme és coincident, no hi ha problema...
Parlant d’egoisme, em sorgeix el dubte
de si l’amor és sacrifici?
No, aquesta és la clau de tot plegat. Evidentment l’amor implica aportacions, renúncies i pot implicar sacrificis puntuals en moments crítics. Però, al contrari, l’amor en
condicions normals i ben gestionat ha de
significar satisfacció.
Com s’aprèn a estimar?
La vida és una escola, i nosaltres som els
alumnes, que hem d’aprofitar les lliçons.
Cada dia estem en conflicte amb nosaltres
mateixos entre el principi de plaer i el sentit
del deure: un no pot ser sempre el que vol.
Si volem viure en societat i madurar, només
cal que apliquem el principi categòric de la
moral kantiana: actuar de manera que la teva pauta pugui servir de referent pel comportament universal.
Dit així sembla molt fàcil, portar-ho a la
pràctica ho és?
No, necessitem entre vint i trenta anys per
madurar. És molt difícil arribar a ser madur. En el cas dels homes això passa generalment abans dels cinquanta anys i en les
cas de les dones abans dels quaranta.
Com afeta a les parelles el confinament?
A quasi totes els ha generat ensurts, malentesos i un augment de la saturació de convivència. A la vida, els bons moments són per

“Quan ens enamorem
quedem impregnats
de l’altre. La clau està
en com casar-se
amb l’altre persona,
sense divorciar-se
d’un mateix”
gaudir, i els dolents per aprendre. La persona madura n’és perquè ha après dels mals
moments; la persona que no ha après dels
mals moments, pot ser segura però no madura. No es pot madurar sense positivar
l’adversitat.
En una situació d’incertesa, ens fa por
estimar?
En una situació d’incertesa s’agreuja la necessitat de sentir-se estimat. El que ens fa
por és la responsabilitat, no l’estimació. En
aquests moments hi ha un conflicte entre
la necessitat i la responsabilitat. Hi ha persones que estan sense veure els seus familiars per no ser un factor de risc, avis que tenen por d’abraçar els seus nets i viceversa.
Curiosament, ara estem mostrant l’estimació evitant l’expressió de l’afectivitat per no
generar un risc de contagi a la persona que
estimem.
Aquestes noves formes d’expressar l’estimació han vingut per quedar-se?
Quan s’acabi la pandèmia, vindrà una època
d’efervescència, com va passar als anys vint
del segle passat a l’acabament de la Primera Guerra Mundial. Espero que, a més d’un
període de disbauxa, uns quants tinguem
una fase d’aprenentatge vital i d’alliçonament moral. Si tot queda i s’esvaeix des del
principi de plaer, està clar que haurà servit
de poc la pandèmia.
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Busco, comparo i si
m’agrades…t’estimo

C

omparem i ens venem. Per entendre com vivim l’amor en el món modern, cal considerar la nostra condició de consumidors i d’objectes de consum. Adquirim productes quan
estan al nostre abast, objectes o persones, i
som valorats per altres consumidors en els
diferents mercats que cotitzem: el de l’amor,
el del sexe, el laboral...
Per exemple, el “capital eròtic” que
confereix la bellesa, la joventut o els diners
determinarà el cost de cadascú en el mercat
de l’amor. És difícil no pensar-nos com a capitals i ens esforcem per ser valuosos i desitjats
en tots els àmbits de la vida perquè d’això en depèn el nostre èxit social i bona part de la nostra felicitat. Com a consumidors, en el mercat de l’amor ens comportem com en
el supermercat. Busquem, comparem i, si trobarem alguna cosa millor...
Quant dura una relació amorosa? Segurament, el
temps que els implicats en la relació vulguin mantenir-la,
perquè els agrada o els convé. Almenys, així és la teoria. El
sociòleg Anthony Giddens, autor de La transformación
de la intimidad: sexualidad amor y erotismo en las sociedades modernas, ens parla de l’ “amor pur”, fent referència a les relacions basades en la confluència entre el desig
i la voluntat.
M’agrada, no m’agrada
Per què hauríem de seguir en una relació si l’amor ja s’ha
acabat? A més, a poc que “cotitzis”, és relativament fàcil
tornar a entrar en el mercat i posar-se a buscar algú que
et convingui més. Es pot fer a través del telèfon mòbil amb
molta facilitat: cap a la dreta, m’agrada; cap a l’esquerra,
no m’agrada.

Amb un simple gest, queda dissolt el compromís que
sosté “em quedo amb tu, encara que trobi en el futur una
cosa millor”. Qui seguiria comprant al supermercat de
tota la vida si just al costat n’obren un que ofereix els mateixos productes a un millor preu? Sí, és clar, les persones
no són com els productes d’un supermercat, però molts
cops (la majoria?) ens comportem com si ho fóssim.
La vida a les pantalles, revaloritzada en temps de
pandèmia, ha potenciat la nostra capacitat de consum
de les relacions amoroses i ha accentuat la nostra condició de mercaderia, que ha de ser desitjat i desitjable per
un altre buscador.
Tot el món pot disposar d’una aplicació de mòbil
pensada per trobar l’amor, d’una nit o per a tota la vida.
Aquesta estratègia ha invertit l’ordre de la interacció romàntica tradicional: primer sorgia l’atracció (amor a primera vista?) i després s’anava coneixent l’altra persona.
La descorporització de les pantalles
Ara, la coneixença precedeix a l’atracció, a la química.
L’atracció pot arribar després de la informació que l’altra persona mostra sobre ella mateixa a la xarxa. Busques,
compares i esculls. Després es pot passar a la trobada física;
cal confiar que la persona escollida no pateixi d’halitosis. El
desig corporal depèn moltes vegades dels petits detalls. La
descorporització a la qual la nostra creixent relació amb el
món a través de les pantalles ens sotmet, ens fa oblidar-ho.
Tot i així, en el nostre cor encara pensem amb l’amor
(romàntic) com una passió-força que ens assalta inesperadament i ens transforma per dins. Aquesta passió
cristal·litza quan ens enamorem i no tenim cap dubte que
ell/ella és la persona amb qui la vida tindrà sentit.
Encara ens commouen les pel·lícules d’amor i aspirem
a un amor de pel·lícula. Per aquesta passió, l’ésser humà
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El Premi Nobel de Literatura Octavio Paz afirma en el
seu llibre La llama doble: amor y erotismo que l’amor és
una aposta insensata per la llibertat; no la pròpia, la de
l’altre. Pot ser. I pot ser també que sigui més un desig que
una realitat que la covid-19 hagi visibilitat la nostra vulnerabilitat i submissió a la contingència, i això ens faci veure que és molt més segur, fins i tot si som egoïstes calculadors, apostar per la felicitat aliena que per la pròpia.
Si apostem per la nostra felicitat, depenem de l’atzar,
no sempre és possible escollir el que ens passa; si apostes
per l’aliena, podem esforçar-nos per facilitar-la i obtenir
així una enorme satisfacció. Això sí, cal creure que l’amor
és voler el bé de l’altre, no per un mateix, sinó per ell.

Francesc Nuñez és doctor en Sociologia per la UAB i
professor dels Estudis d’Arts i Humanitats a la UOC.
L’article original ha estat publicat a The Conversation.

és capaç de fer les majors proeses i renúncies (fins i tot, alguns prínceps han abdicat del tron per poder escollir per
amor la seva parella, i moltes persones deixen tot el que
tenen per seguir allò que els dicta el cor).
Què demanem i què esperem?
Una de les paradoxes de l’amor, que té a veure amb aquesta doble condició d’individus racionals i cors ardents que
volen vibrar amb el món, és que no sempre coincideix o és
compatible el que li demanem a l’amor i el que esperem
trobar amb l’amor.
Quan ens enamorem d’algú li demanem a l’amor suport, vinculació, seguretat. Volem que ens entenguin i
saber-nos reconeguts per l’altre (és fonamental la imatge que l’altre ens retorna de nosaltres mateixos). Volem
que ens prefereixin a tot i a tots. Però, també esperem de
l’amor que ens doni ales per volar, que ens ompli la vida
d’emoció, encara que dessagni el cor. No volem ser presoners. Volem sentir-nos vius.

“La vida a les
pantalles ha
potenciat la
nostra capacitat
de consum de les
relacions amoroses
i ha accentuat la
nostra condició de
mercaderia”
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ignasi llobera
Quina llibertat:
positiva, negativa o
republicana?

La llibertat
Tots anhelem i defensem
la llibertat, però aquest
mot pot ser interpretat de
diferents maneres.

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

G

airebé tothom està a favor de la llibertat, però no
tots entenem la llibertat de la mateixa manera.
A la seva conferència Two Concepts of Liberty
(1958), Isaiah Berlin proposa la cèlebre distinció
entre llibertat positiva i llibertat negativa. Per
una banda, la llibertat positiva consisteix a tenir
la capacitat de fer el que em proposi. En aquest
sentit, sóc lliure quan puc dur a terme el meu projecte de vida. Per això diem que l’educació ens fa lliures.
Per altra banda, la llibertat negativa consisteix en
la no-interferència per part d’un tercer. En aquest sentit, sóc lliure quan no estic condicionat per obstacles externs. Sóc lliure quan ningú m’impedeix fer el que faig. Al
seu llibre Llibertat i govern: republicanisme (1997, traducció catalana del 2010), Philip Pettit defensa una tercera
manera d’entendre la llibertat: la llibertat republicana o
la llibertat com a no-dominació, que consisteix a garantir l’absència d’interferències arbitràries.
En aquest sentit, la llibertat com a no-dominació implica superar les relacions de submissió en les quals una
part pugui interferir arbitràriament en la vida de l’altra.
Pettit rebutja la llibertat com a no-interferència perquè
permet les situacions de dominació en què l’amo, de fet,
no interfereix en la vida de l’esclau. En aquestes situacions, la persona dominada se sap sotmesa i viu buscant
la millor estratègia per evitar que l’amo interfereixi en
la seva vida.
Alhora, Pettit justifica algunes interferències perquè
no són arbitràries. Per garantir la llibertat com a no-dominació, de vegades cal intervenir justament per alliberar un grup de la submissió. Quan defensem la llibertat,
però, quin concepte de llibertat fem servir? La llibertat positiva, la llibertat
negativa o la llibertat
“Philip Pettit
republicana?
defensa
O, p otser p o dem
una manera
pensar en un quart send’entendre la
tit de llibertat? Usem diferents conceptes de llillibertat que
bertat amb diferents
consisteix
propòsits? Quines ima garantir
plicacions polítiques
l’absència
creieu que té cada cond’interferències”
cepte de llibertat?
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Albert Botta
Experiència
de llibertat i...
inalienabilitat?

U

n experiment clàssic relaciona el comportament
actiu amb l’impacte de la percepció que se’n té:
es fan créixer gatets a les fosques fent que només
tinguin llum sota control. De dia, a un primer subgrup se’l deixa moure’s lliurement cap on vulgui,
però sempre fent moure una cistella-remolc amb
el segon grup de gatets. Per tant, ambdós grups
tenen una experiència visual semblant, però el segon grup roman passiu del tot. Passades unes setmanes,
a tots els gats se’ls deixa en llibertat a la claror. El primer
grup fa la seva sense entrebancs, però les bestioles que
havien estat arrossegades passivament semblen com cegues, i ensopeguen amb objectes o perden l’equilibri. S’ha
reiterat l’experiment adaptant-lo a organismes diferents
–fins i tot unicel·lulars– amb resultats anàlegs.
L’estudi abona la hipòtesi que l’activitat mediatitza
la percepció. El món no es percep només amb les seves
característiques, sinó per les experiències que suposen
activitat. A l’escola, la pedagogia activa avui no té retop (el passiu magister dixit et discipulus credit ha mort).
La cognició és activa, no pas una representació passiva
sense un fer, una activitat.
Apliquem-ho tot plegat a algunes llibertats. Baixem
del cel de les idees abstractes i, amb ell, abandonem el
tòpic de llibertats inalienables i intocables. La llibertat
és protagonisme actiu en la conducta, experiència volguda, etc. I és pujar de graó i arribar a la metallibertat,
és a dir, a la disposició i gestió intencional de les nostres
llibertats.
Exemplifiquem-ho amb la llibertat de disposar sobre
les nostres pròpies dades personals (per agafar el cas
d’un dret personal gens discutible). Aquesta llibertat té
més sentit i és més forta
precisament perquè és
“La llibertat és
alienable. Som més lliuprotagonisme
res si la podem negociactiu en la
ar, bescanviant-la acceconducta. I
dint a una informació o a
un web, que no pas si fos
és arribar a la
intocable. Així, no ser
metallibertat, a la
lliures de gestionar –aligestió intencional
enar, intercanviar– les
de les nostres
nostres dades fora una
llibertats ”
llibertat ben galdosa.
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els valors de les religions

El triomf de la convivència
entre hugonots i catòlics
L’any 1598 s’impulsava l’Edicte de Nantes, un dels episodis històrics més
importants en la tolerància religiosa d’Europa. Aquest document posava
fi a les Guerres de religió i igualava els catòlics amb els protestants.

Redacció
La revolta dels
“camisards”

E

l 13 d’abril de 1598 Enric IV de França
va decidir trencar amb la intolerància que havia impulsat la Contrareforma i marcar perfil propi, tot i anar
a contra corrent de l’opinió dels diferents bàndols. Parlem de l’Edicte
de Nantes, que és considerat un dels
episodis més importants en la història de la tolerància religiosa a Europa.
Aquest decret va permetre als hugonots, que eren protestants calvinistes,
recuperar els drets civils i deixar de ser
perseguits. També suposava la fi de les
Guerres de religió, l’arribada de la llibertat
de consciència i de culte a França, així com
la possibilitat que hi haguessin temples
d’altres religions que no fossin la catòlica. Un dels articles contemplava la protecció dels protestants contra la Inquisició,
en cas que viatgessin a països estrangers.
Així i tot, hi havia restriccions i desigualtats perquè, per exemple, a París només

es permetia la construcció de temples als
afores. Finalment, el triomf de la convivència també permetia l’accés als càrrecs públics per igual, ja que, fins aleshores, no
acceptaven persones protestants a les administracions polítiques.
El més sorprenent fou l’oposició que va
tenir aquest decret al Parlament de París,
que no el va acceptar fins al 1609, i del Papa
Climent VIII, qui es mostrà en contra de la
tolerància. Justament aquest terme no es
menciona a l’Edicte perquè en aquell segle
el compromís amb una determinada religió es concebia com una veritat monolítica. El concepte de tolerància agafaria forma anys més tard. Però sobretot, l’Edicte
de Nantes va marcar un precedent en tant
que igualava dues religions, tot i que la religió oficial continuava sent la catòlica. Un
exemple de com la convivència entre diverses religions dins d’un mateix país és
possible.

L’Edicte de Nantes va ser
aprovat amb massa enemics
en contra. La revolta dels
“camisards”, calvinistes que
vivien a les muntanyes de
Cevenes a Llenguadoc, va
començar el 1702, uns anys
després de la revocació de
l’Edicte de Nantes el 1685 amb
l’Edicte de Fontainebleau. Era
un aixecament contra la
persecució religiosa que
patien així com la posterior
repressió. Molts hugonots van
haver de partir a l’exili i van
ser acollits a països protestants com Anglaterra, Suïssa
o els Països Baixos.
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Històries de pau

Referents
per sempre
Xirinacs, Botey, Cadaldàliga
i Oliveres són considerats
grans referents socials,
polítics, culturals i
espirituals.

Xavier Garí de barbarà

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

E

n la meva prop de cinquantenària vida he conegut personalment quatre grans referents socials, polítics,
culturals i espirituals que se’ns apaguen, però que curiosament “romanen més encara” que quan estaven
plens de vitalitat: Lluís M. Xirinacs,
Jaume Botey, Pere Casaldàliga i Arcadi Oliveres. Per la seva banda, Xirinacs
mereixia fa temps una gran recerca sobre
la seva admirable trajectòria, i en Lluís Busquets va escriure una àmplia biografia molt
merescuda. La seva aportació a la noviolència, a la lluita per la democràcia i la pau, i la
defensa del fet nacional català, l’han fet un
home que no deixava indiferent. Hi ha qui
l’ha definit com el Gandhi català, però el
cert és que va ser l’únic català candidat al
Premi Nobel de la Pau.
En Jaume Botey ha estat un home de
base i de fons, que impulsava molts projectes que omplia de sentit: l’objecció de consciència, una Església oberta i socialment

transformadora, la seva lluita pels marginats i per la pau, la noviolència i la justícia social tant a Catalunya, com a Mèxic o a
l’Iraq. En Pere Casaldàliga ha estat “el bisbe de Catalunya”; el gran referent eclesial,
evangèlic, cristià però també social, polític
i cultural. Home de compromís a fons i lluites fermes, de pau i bé, de recerca de sentit
i de poesia afinada. Casaldàliga il·luminarà
per sempre a molts catalans i brasilers.
Finalment, Arcadi Oliveres: l’home de
totes les lluites, incansable que recorria el
país de punta a punta donant xerrades que
calaven al cor i al cap de molts joves, activistes, ciutadans en general que l’anaven
a escoltar. La seva oratòria era tan clarivident com la bondat i generositat de la seva
personalitat, i molts admiraven la seva capacitat de descobrir i denunciar perverses
injustícies que s’amaguen en les estructures internes dels sistemes politicoeconòmics mancats d’ètica. L’Arcadi està greument malalt, però la seva grandesa fa que
sigui capaç de seguir enlluernant-nos, animant-nos a continuar les lluites a les quals
estimulà tota la seva vida. Tots quatre seran referents per sempre, però l’Arcadi ens
deixarà un tresor especial: a tota una vida d’entrega i compromís, afegeix una última lliçó, definitiva, humana i divina alhora, amb el seu comiat, que és la culminació
de tota una vida i la síntesi de totes les seves lluites. Aquest tram de vida encara el fa
més referent per sempre!
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el conte

NÚRIA CASTELLSAGUER
Il·lustrat per

Marc Torrecillas

I

Lleialtat

n Eros veritas, em deia l’Esteve, i jo no l’acabava d’entendre, i ell em deia que “a entendre, no hi
havia res de res”, que li perdonés el llatinòrum,
que érem molt feliços tal i com estàvem, que la
seva dona, a banda de ser una bruixa, l’embafava, mentre que amb mi tot era fresc, amb aquella frescor de la joventut tot just estrenada; la meva nena, em deia mentre em resseguia la cella amb
un dit. Sàpigues que en el frec del cos a cos és on trobem
les certeses, i tu i el teu cos, nena, em feu veure el cel.
I quan la dona de l’Esteve era a Itàlia per feina de la
multinacional on treballava, a la cambra matrimonial
de la casa més gran del carrer més estret d’aquella petita ciutat de províncies, jo em deixava fer, perquè l’important era la sexualitat, em deia l’Esteve, i amb la seva dona
res de res, perquè no se l’estimava gens, i ja se sap, si no
fos pels fills... Jo pensava, és clar, és clar, l’important és
que m’abraci, no hi fa res que no pugui trucar-lo, ni anarlo a trobar, tret que quedéssim abans quan la dona marxava, per evitar disgustos, deia l’Esteve.
I que només compartíssim aquell sostre de l’Esteve
i de la seva dona, i que a mi em semblava robat per estones, tampoc em feia sentir queixosa, perquè l’essencial
era que ell m’estimava, i si no m’estimava era igual, perquè dins d’aquella habitació el món s’arborava, s’arborava aquell llit gran d’italiana mida i llençols blaus, i coixins enormes. És que la dona llegeix al llit, nena, que no
em deixa dormir!, una llauna, ja se sap. I s’arboraven les
parets de color crema, l’armari-vestidor de fusta de cirerer, a joc amb les tauletes de nits i les calaixeres, i s’arborava la nit sencera que entrava per la terrassa que hi
havia al costat del tocador, amb els cosmètics i el joier.
Potser les joies mercenàries de l’esposa mercenària?
I després de jeure plegats ell insistia: em fas veure el
cel, nena, i jo em mirava el sostre tan blanc, tan sense arborar, i ja tornava a sentir el pare, sorrut quan em deia:
ja estudies? I no gastis! Pensa en el dia de demà! Afegia
els caps de setmana, quan jo anava al cinema amb alguna
amiga, però que no ho fos ni poc ni molt, d’amiga, d’aquelles que t’hi sents bé, però que no estàs obligada a explicar-li la teva vida, perquè et fa tot l’efecte que la teva vida no l’entens ni tu ni ningú. Nena, em fas veure el cel...

Jo em volia sincerar amb la dona però no m’hi veia pas amb cor. Fins que vaig trobar la manera: un dia
vaig comprar en una papereria tot d’adhesius que només es veien a les fosques, tombat al llit, per exemple, i que representaven un cel, tot d’estrelles i planetes i una bona lluna minvant sí, però qui sap, potser no
trigaria a créixer com l’amor de l’Esteve per mi, és clar
que sí, vaig pensar divertida. I quan l’Esteve va marxar després d’una trobada de tantes, i de dir-me que
tenia pressa i que quan sortís tanqués de cop, em
vaig posar a enganxar al sostre del dormitori les estrelles i la lluna de moment minvant, però qui sap...
L’endemà, l’Esteve em va dir que se separava, que la
seva dona era una histèrica que havia fugit amb els fills
i el seu professor de guitarra després d’una enganxada
de les fortes fins a quarts de quinze de la matinada, i que
bé, que quins concerts que faran, vaig pensar jo, de sobte, enriolada, però només ho vaig pensar, no ho vaig dir,
perquè la cara de l’Esteve tenia una expressió nova per a
mi. Per primera vegada el veia trist, per primera vegada,
vaig pensar, i la tristesa no li havia provocat jo, i m’adonava que em mirava però no em veia, mentre deixava anar
d’esma un “t’estimo”, tan estrany, tan sense tocar-me...
Han anat passant els anys, i ja no soc cap nena per a
ningú, i ara, l’Esteve, quan arriba molt tard a la nit, em diu
que l’important és la lleialtat, no el sexe, que tenim una
edat i un projecte comú amb la nostra filla, que per ella tenim l’obligació de mantenir el caliu a la nostra llar, un caliu
fet de la mútua confiança i de la mútua comprensió. Que
sempre em respectarà, afegeix, com a mare de la nostra
filla, i jo penso que ja som dues a respectar, perquè ell té
fills del primer matrimoni, però m’ho trec del cap sense
dir-ho a ningú, perquè el pare, que tant es preocupava
per mi, perquè estudiés, perquè estalviés, perquè tingués un demà, va passar a millor vida, i jo amigues de debò,
mai no n’he tingut.
I és una sort que l’Esteve sigui tan saberut, que tingui
sempre contestes per a qualsevol cosa, perquè vols que
t’ho digui? Jo així m’estalvio cabòries, i el cas és que no es
pot tenir tot, i que de moment, sempre torna, sovint amb
una joia, i jo quan arribo a casa, sempre truco pel que pugui ser.
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imatge en
creixement

“Dies de
contrastos, no
necessàriament de
contradiccions...
però d’una
manera o altra
hem de triar!”
Miquel Lleixà
El fotògraf Miquel Lleixà publica cada dia
al seu compte d’Instagram una instantània
on introdueix reflexions adreçades al
creixement personal.

