Filosofia de l’actualitat | Número 192 | Maig 2021 | Any XVIII | 4,25€

La societat
del mèrit:
mite o
realitat?

Jesús García Cívico
Francisco Longo
Xavier Rambla
César Rendueles
Toni Rodon

la ferida íntima

Entrevista a
Josep M. Esquirol

el racisme a catalunya

Conversa entre Elena
Caballé i Mostafà Shaimi

actualitat
comentada

Begoña Román

el sostre de la
felicitat

Àngel Puyol

valors 3

Editorial

Avui, només el mèrit és el
motor de l’ascensor social?

L

a nostra és una societat teòricament meritocràtica. És a dir, se
suposa, que en el nostre àmbit la riquesa i la posició social s’assignen per mitjà de la competència i la demostració del talent i
que les posicions de confiança, la responsabilitat i el prestigi socials es guanyen amb esforç. Dit d’una altra manera, el mèrit és
el motor de l’ascensor social i no pas les amistats heretades, l’atzar o les decisions arbitràries.
Encara que aquest terme ens pot semblar molt contemporani, el cert és que ja té la seva història. Va ser usat per primera
vegada el 1958 en el llibre El ascenso de la meritocracia (The Rise of
the Meritocracy), de Micahel Young, una distopia ambientada a l’any
2036. Tot i que aquest mot va ser creat com una crítica al sistema, la
meritocràcia aviat es va convertir en una idea clau en el món posterior a la Segona Guerra Mundial i en una esperança per a milions de
persones que creien en la igualtat d’oportunitats.
Seixanta anys més tard aquesta paraula torna a estar al centre
del debat: la meritocràcia és avui un mite o una realitat? Diversos
autors, amb el catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de
Harvard Michael J. Sandel al capdavant, asseguren que la meritocràcia no funciona, perquè elements com la sort o la pertinença a
una determinada classe social encara tenen massa pes a l’hora de
sortir-se’n. Fins i tot, asseguren que la meritocràcia s’ha convertit
en una tirania, perquè “genera una complaença nociva entre els guanyadors i imposa una sentència dura entre els perdedors”.
Si les desigualtats socials no paren de créixer –els rics són cada
vegada més rics i els pobres més pobres– és obvi que la meritocràcia
no fomenta la igualtat. Ara bé, que els fets desmenteixin els desitjos,
no vol dir deixar de creure en aquests. El contrari de la meritocràcia és el nepotisme, el clientelisme i la negació de la cultura de l’esforç. És aquesta l’alternativa que volem? El dilema és clar: és possible acabar amb la tensió entre mèrit i igualtat sense renunciar a cap
dels dos? Hi ha una tercera via possible? Ho intentarem descobrir en
aquest número de Valors.

maria coll
i joan salicrú
Codirectors de Valors

LA Proposta

“No hi ha
economia ni
tecnologia ni
política ni societat
sense naturalesa i
sense cures”
Yayo Herrero
Antropòloga i activista ecofeminista

L’edició d’enguany de la Fira
LITERAL tindrà lloc els dies 22 i 23
de maig al recinte de la Fabra i
Coats, a Barcelona. Aquest 2021 es
posarà l’ull en la lluita contra el
canvi climàtic i les lluites feministes
i antifeixista, amb la presència
d’activistes com Leslie Kern o Yayo
Herrero, expertes en feminisme i
ecologisme, respectivament.
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L’actualitat comentada

begoña román

Professora de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona

Mor Arcadi Oliveres,
economista i activista
per la pau, als 75 anys

Biden: “La violència
amb armes de foc és
una epidèmia als EUA”

La vacunació es
desploma a Madrid
per por d’AstraZeneca

‘Nomadland’ i
‘Another Round’
triomfen en els premis

l 6 d’abril moria Arcadi
Oliveres i Boadella. La
força dels grans exemples rau en la seva perseverança (li ha dedicat
tota la vida), que emana
del profund desig d’evitar el patiment que genera la injustícia. La seva ha
estat una autèntica vocació
per les causes de sempre i per
les coses de sempre, les que
són essencials i les que importen: la justícia i la pau. Totes les
seves iniciatives s’adreçaven a
aquests valors. La gran força li
venia per creure –i molt– que
no tot està bé i que cal millorar-ho; l’esperança era el seu
imperatiu.
L’Arcadi ha donat bones lliçons: a la feina, com a professor, i després, incansablement,
allà on se’l requeria, sobre com
viure, per a què i qui. Fins i tot,
en la seva darrera lliçó, ens ha
ensenyat com morir bé i en
pau; perquè ho va fer com era
ell, parlant també de la mort.
Des d’aquí donem el condol
a la seva esposa i fills, tot agraint-los haver-lo acompanyat;
gràcies a ells ell va poder fer i
ser. Sempre en el record, Arcadi, seguirem perseverant per
fer millor el món.

oe Biden ha denunciat una altra pandèmia
de salut pública, la que
arrossega el seu país quasi des de la seva
fundació. És la pandèmia de les morts fruit
de les armes de foc. I en
tant que morts evitables ha titllat aquesta pandèmia de vergonya nacional. I és que prop de
quaranta mil persones moren
a l’any als EUA víctimes de les
armes. En un país amb 330 milions d’habitants, hi ha més de
quatre-cents milions d’armes
de foc en mans de ciutadans.
Una de les mesures que
posarà en marxa el nou president nordamericà serà el control de la venda d’uns equips
que, en uns trenta minuts, es
poden muntar a casa i disposar d’una arma sense números
de sèrie. Una altra mesura consisteix en programes de formació. El president Biden sap que
el canvi en la legislació s’ha intentat massa cops. Potser per
això ha optat per l’educació?
Pensa subvencionar diferents
programes, per valor de cinc
mil milions de dòlars, en els
vuit anys vinents. I és que costa
molt canviar de lleis, d’hàbits i
de mentalitat.

eguim en temps pandèmics. Ara el tema és
l’accés a les vacunes
i els seus efectes col·
laterals. Una d’aquestes reaccions són les
trombosis associades
a determinades marques. Sembla que hi ha correlació entre la vacuna i la trombosi, però així i tot parlem de molt
pocs casos. Igualment estem
discutint d’endarrerir l’administració de la segona dosi per
immunitzar més gent: l’objectiu és vacunar a com més persones millor –amb una dosi- en
el menor temps possible.
En moments d’incertesa,
cal posar en marxa, mentre arriben les vacunes, altres mesures. Però com que és una pandèmia, si més no a Europa i a
Espanya, hauríem d’anar més
a l’una si és que ens en volem
sortir. L’Agència Europea del
Medicament i l’OMS haurien
de tenir més auctoritas per poder deixar enrere el joc d’ideologies. La ciutadania necessita
confiança, que significa transparència. No ajuda l’arbitrarietat ni deixar la comunicació
només en mans dels mitjans de
comunicació, perquè cadascú
tria el seu.

ues grans pel·lícules
estan triomfant en els
festivals de cinema:
Nomadland i Another
round, nordamericana
i danesa, respectivament. Malgrat que són
molt diferents, allò que
les uneix és el cant a la vida. Nomadland, protagonitzada i dirigida per dones, ens parla de
la gent gran que viu en caravanes, poor workers, a qui ni el sou
ni la pensió que els quedaria si
es jubilessin els permet habitar
en una casa. I malgrat tot, saben
trobar la bellesa en la vellesa i
en els paisatges d’un gran país
que els deixa als marges.
A les antípodes hi ha els joves d’uns instituts i quatre
professors de quaranta anys
d’Another Round, protagonitzada i dirigida per homes, en un
país benestant que beuen per a
ser millors o per oblidar-se de
si mateixos. La referència a
l’amor, la joventut i l’angoixa de
Kierkegaard està molt present.
Són dos magnífics retrats
del nostre món, fan pensar i
ens alegra l’apologia que fan
de la vida quan, enmig del paisatge i la natura, tocant de debò de peus a terra, accepten
que el temps passa i és important que passi amb sentit, sentiment i companyia.

E J S D

Jordi
Cussó

Àngel
Castiñeira

Maria Rosa
Buxarrais

Begoña
Román

Il·lustrat per

visualomelette
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L’entrevista

“Defenso una
filosofia magra i
austera, que no
ho vulgui explicar
tot i que ajudi a
orientar la vida,
sense receptes”
Josep Maria Esquirol
Arribar al centre de la nostra ànima no és un objectiu fàcil. Com tampoc
ho és identificar els elements que integren la ferida més profunda,
allò que ens fa humans. El filòsof Josep Maria Esquirol intenta fer-ho
amb l’assaig Humà, més humà. Una antropologia de la ferida infinita
(Quaderns Crema).

laura cera
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E

l títol d’aquest nou llibre recorda
la frase “l’humà, massa humà” de
Nietzsche.
Sí que hi ha una referència a Nietzsche, que en el seu cas utilitzava la
paraula ‘massa’ com un to de queixa
en el sentit que encara som ‘massa’
humans, massa poca cosa. Jo proposo canviar la paraula ‘massa’ per ‘més’
perquè tingui un altre to, una exclamació,
una obertura d’un horitzó per aprofundir
encara més en allò humà.
Per reconstruir aquest camí que és tot
un paisatge, vostè a què ens convida?
Jo entenc que així és la vida del pensament. Cada persona viu la seva vida com
una mena d’itinerari i el pensament és
igual: tu comences a recórrer un camí en
una determinada direcció i vas fent trams
del mateix camí. Si les coses van bé, vas incorporant noves fites del camí i el bagatge
que adquireixes va agafant més valor.
Per ser més humans hem de fer un camí
cap a l’interior, però al llibre afirma que
“mai abans la comprensió de nosaltres
mateixos havia estat tan minsa”.
Avui es dona una situació paradoxal, que
consisteix en el fet de tenir moltes teories
que no paren d’elaborar discursos sobre
l’humà. Això hauria de suposar una millor
orientació de la vida i que nosaltres entenguéssim millor la situació en què ens trobem, però no és el cas. Aquesta proliferació de discursos no se centra en l’essencial.
En aquest context d’incertesa, encara és
molt més difícil ser més humans?
La incertesa forma part intrínseca de la
condició humana. Ningú sap el temps que
viurà o què li pot passar demà. La incertesa està sempre al davant, tot i que és veritat que hi ha èpoques –guerres, epidèmies o crisis socials i econòmiques– en què
la incertesa incrementa. El que no podem
fer és ignorar-la. La vida humana penja d’un fil i, tant individualment com col·
lectivament, hem de ser conscients de la
fragilitat de la situació.
En un moment del llibre associa l’humà
al ‘replec del sentir’. A què fa referència
aquest terme?
El ‘replec del sentir’ és un concepte que
he procurat elaborar i podria ser sinònim

de receptivitat o sensibilitat. El que vull indicar és que hi ha en nosaltres una extraordinària possibilitat de quedar afectats
i commoguts. Vull posar èmfasis en el fet
que podem sentir i la nostra fibra sensible és tan intensa que ve constituïda per
un replec.

i acompanyar aquestes ferides; treure el
moviment que sorgeix de les ferides per fer
alguna cosa de bo. És com si la ferida fos
un solc en nosaltres i aquest solc és alhora una obertura. La major part de les coses
que fem amb sentit d’alguna manera són
respostes a l’obertura de la ferida.

I com es passa d’aquest ‘replec del sentir’
a ‘la ferida infinita’?
Nosaltres no hem de fer res, ja que amb
aquesta fibra sensible ja ens trobem afectats. L’afectació es dona perquè hi ha quelcom que ens ve i ens traspassa. La mateixa
experiència de la mort és d’aquesta naturalesa; nosaltres ens diem mortals no pel
fet de morir, que també, sinó pel fet que
ens sentim mortals. Sentir-nos tocats per
la finitud és un tret característic de tots
nosaltres i, per tant, és quelcom que ens
ha vingut per no marxar. Això seria la ferida de la mort.

En el llibre parla d’una filosofia sense luxe. S’ha errat en la forma com de vegades
els filòsofs han expressat les seves idees?
Això del luxe ve perquè, en general, penso que cal ser una mica mesurat i no parlar més del compte. I m’ho dic a mi mateix
també! Sovint tinc la impressió que podria callar més i mantenir més silenci, que
és molt valuós. I, si es parla, que es parli el
just, el necessari, que les paraules no siguin sobreres, sense retòrica ni floritures.
Aquesta és la idea que tinc del que hauria
de ser la filosofia; una filosofia magra i austera, que no ho vulgui explicar tot ni presenti teories que ho abasten tot. Així i tot,
la filosofia ha de dir alguna cosa i ha de ser
valuosa. La filosofia ha d’ajudar, orientar i
enriquir la vida.

Parla de la mort, però també tenim altres ferides.
Exacte, i aquestes ferides són infinites
perquè, en tots els casos, allò que ens fereix no es deixa encapsular fàcilment. De
quines ferides més parlo a part de la mort?
La ferida de la vida; per nosaltres, la vida
és sentir-nos vivint, aquesta mena d’experiència de trobar-nos en la claredat i en la
calidesa. La vida entesa d’aquesta manera també ens ha tocat i nosaltres no hem
fet res perquè som subjectes passius respecte d’aquesta ferida. Després trobem
la ferida del tu, que s’expressa a través de
l’amor amb totes les seves modalitats –filial, fraternal, amistat. Aquesta també és infinita perquè quan un pensa en la presència de l’altre, s’adona que aquest és també
indefinible, perquè el rostre de l’altre és
una fondària que ningú pot definir. Finalment, parlo de la ferida del món com una
mena de cosa que també ens desborda
absolutament.
Totes aquestes ferides no han de ser curades, però com les hem d’afrontar?
Aquesta és una mica la idea. Es tracta
d’unes ferides que, en els millors dels casos, tu no has de voler superar ni evadir-te,
ja que la fugida pot ser provisional, però el
solc en tu hi és i ja no hi ha manera que no
hi sigui. La millor resposta a aquesta situació de commoció és poder respondre-hi

Orientar la vida, però no sempre amb
una resposta concreta.
Exacte. El que no ha de fer la filosofia és donar receptes. Cal fugir d’aquests discursos
que estableixen els passos a seguir per ser
feliç. Això és una banalització de l’orientació. Quan tu llegeixes una bona obra literària, filosòfica o poètica, et nodreix i la bona lectura et dona més orientació per a la
vida, i això és bo. El problema és quan se’n
fa una caricatura i es banalitza. Això no té
res a veure amb la cosa genuïna del pensament que orienta.
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el perfil

Antonio
Moreno:
La descoberta
del nen de la
muntanya
Ramon Radó

A

Antonio Moreno Torres li deien
“el nen llop de Montjuïc”. Bona
part de la vida la va passar a la
muntanya: de petit, amb la seva
família, en una de les barraques
que hi havia a Montjuïc durant
els anys 60; més tard, sense un
sostre on dormir, les dificultats
econòmiques van fer que els camins de la muntanya olímpica
tornessin a ser les habitacions
de casa seva.
Malgrat el que pugui semblar pel sobrenom, “el nen llop” no era un Mowgli
crescut entre animals simpàtics i cançons.
En la Barcelona del barraquisme, la vida a
Montjuïc era sinònim de pobresa, no anar a
l’escola i fer-se gran fora de la llei. Fill d’un
home que li pegava, tant a ell com als seus
germans, quan tenia 10 anys, va passar a
ser Antonio Moreno: va veure com tres homes assassinaven el seu pare i va canviar
de nom per protegir-se.
Criat entre els arbres i la sorra de
Montjuïc, Moreno coneixia la muntanya
com el palmell de la mà i fins i tot hi havia
construït un espai per a una dotzena de

“Criat entre els
arbres i la sorra
de Montjuïc,
Moreno coneixia la
muntanya com el
palmell de la mà”

gats a qui peixia. Darrerament, la vida de
Moreno, de cabells blancs i sempre amb un
cigarret entre els dits, s’havia fet una mica coneguda. Era un dels personatges retratats en un llibre sobre persones sense
llar de Barcelona i sortia sovint als vídeos
que Eliseo López penja a YouTube sobre
Montjuïc.
A principis d’any, passejant amb el seu
amic Eliseo, va trobar-hi les restes d’una làpida de la necròpoli medieval jueva de Barcelona. “Però si jo he passat per aquí mil vegades”, va exclamar Moreno quan va topar
amb la pedra funerària. La làpida, trobada
per casualitat a l’avinguda Miramar, estava
feta amb pedra procedent de la muntanya
i data entre els segles XII i XIV. A la inscripció hi diu: “en aquesta tomba està enterrat
el distingit rabí David fill de rabí”.
La necròpoli jueva, que va estar en funcionament entre el segle IX i el segle XIV,
estava situada a la part nord-est de Montjuïc, amb una posició de domini sobre Barcelona. En algunes de les obres que es van
fer a la muntanya durant el primer terç
del segle XX, es devia trobar la làpida i es
va llençar allà on la van trobar Moreno i
López.
Després d’haver comunicat la troballa
al Museu Arqueològic de Catalunya i que
tècnics de la Generalitat confirmessin l’autenticitat de la làpida, a principis d’abril, es
va fer públic el descobriment de la làpida
del cementiri jueu. Per llei, a Moreno li corresponia una quarta part del valor de la
descoberta. Potser perquè qui més té és
qui millor sap el valor de les coses, va renunciar-hi i va demanar que fossin per la
Fundació Arrels, l’associació que ajuda les
persones sense llar i que li havia aconseguit un pis on viure.
Cansat i amb la salut delicada, encara
que no visqués entre els camins de la muntanya, Moreno continuava pujant a Montjuïc i donava menjar els gats. En un racó de
la muntanya, entre arbustos, hi tenia uns
quants plats amb pinso i ampolles d’aigua retallades perquè els gats poguessin
alimentar-se.
Amb 54 anys, el 23 d’abril, diada de
Sant Jordi, sense temps d’haver cobrat la
recompensa, Antonio Moreno va morir al
pis on s’havia traslladat, després de gairebé tota una vida a la falda de la muntanya.
L’únic que va demanar als seus amics és
que donessin menjar als gats de Montjuïc.
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opinió

Àngel Puyol

Catedràtic d’Ètica a la Universitat Autònoma de Barcelona

El sostre de la felicitat

N

o hi ha dubte que l’anhel de felicitat és
universal. Des de l’antiguitat, la història de la filosofia ens recorda que la felicitat és el principal ingredient d’una vida bona, la finalitat natural i última de
tota activitat humana, d’una vida que
paga la pena de ser viscuda. Per això,
seria absurd creure que la felicitat és o pot arribar a ser
il·limitada. Si aquest fos el cas, si la felicitat tingués un horitzó inaccessible, el viatge cap a ella seria inacabable i, ni
després de la mort, podríem dir d’algú que ha estat feliç,
perquè la mort seria per a la felicitat de la persona una
interrupció definitiva en un camí cap a l’infinit. Tota vida
humana esdevindria la d’un pobre infeliç que persegueix
un impossible. No hem de descartar, però, que aquesta
sigui l’autèntica condició humana.
Ara bé, si la felicitat ha de ser possible, l’alternativa a
una existència moral condemnada al fracàs passaria per
marcar un límit a la felicitat, un topall perfectament distingible i conegut que certifiqui que l’hem assolida, com
qui fa un cim, amb dret a clavar la bandera de la conquesta en un moment determinat i poder afirmar, sense embuts, que, per fi, som feliços.
Tanmateix, no conec ningú que hagi proclamat de
si mateix aquesta magnífica victòria. Com a molt, i molt
d’oïdes, he sentit a dir que algunes persones, en moments extraordinaris de la seva vida, han exclamat que
ja han arribat plenament al final d’un trajecte vital, o que
ja es poden morir tranquil·les per la feina ben feta, o que
senten que no es pot arribar a ser més feliços del que són
en aquell instant. Podria ser que només fossin expressions desmesurades, o podrien ser signes de saviesa, la lucidesa d’haver entès la dimensió exacta, delimitada, de la
felicitat, i de ser conscients d’haver arribat al seu terme
infranquejable.
Posem un exemple: molta gent associa la felicitat als
diners. Es pot pensar que els il·lusos que fan això pequen
de materialistes i banals, però costa molt de creure que
es pot ser feliç enmig d’una pobresa extrema. Per tant,
sembla indiscutible que cal tenir recursos materials per,
almenys, no ser un infeliç. Però, quants? Quants diners
ens cal per ser feliços? Aristòtil (el gran mestre d’ètica de
l’antiguitat) deia que la crematística, l’art d’acumular diners, és una activitat contrària a la naturalesa humana
(que, en el seu argumentari, és el mateix que dir que és

contrària a la felicitat) perquè és il·limitada: mai no podem saber quanta acumulació de riqueses és suficient.
A la crematística, hi oposava l’oeconomia, l’art d’obtenir
recursos fins a satisfer les necessitats vitals, que és l’autèntica finalitat de l’economia. El problema, diríem nosaltres, és que les necessitats humanes tenen una part de
biologia i una altra de cultura, i aquesta última pot arribar a inflar les necessitats considerades vitals fins a ferles inabastables.
Aleshores, si no tenim clara la distinció entre desig i
necessitat, quan podem saber que ja en tenim prou, de
diners? El 2018, uns investigadors de l’Escola de Negocis
de la Universitat de Harvard van fer un estudi amb 4.000
milionaris i van concloure que, després de 75.000 dòlars
l’any, les quantitats superiors no aportaven una felicitat
rellevant o significativa. Eureka, doncs!, ja tenim un límit
econòmic per a la felicitat. Ara només cal que la societat
posi les bases per tal que tot ésser humà tingui a la seva disposició aquesta quantitat rodona de diners... i tan
feliços.
En l’economia personal, però també en l’àmbit professional, en l’estatus social, en les relacions afectives, en
el compromís amb les idees i els valors, en definitiva, allà
on sigui que ens juguem la felicitat, sempre hauríem de
saber quin és el sostre a partir del qual ja no serem més
feliços. Això és també part de la felicitat. Tot fi que no té
límit és impossible d’assolir.
Àngel Puyol és catedràtic d’Ètica a la Universitat
Autònoma de Barcelona

“En l’economia, en la
vida professional...
sempre hauríem de
saber quin és el sostre
a partir del qual ja no
serem més feliços”
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La pensió dels metges
jubilats durant la pandèmia
La Seguretat Social reclama
la pensió a una metge
jubilada que va treballar
durant la pandèmia, ja que
va fer-ho a través d’una
fundació privada. És una
decisió ètica o cal remunerar
l’esforç d’aquesta persona?

soraya Hernández

I

maginem-nos una pandèmia a causa
d’un virus desconegut i el caos que
generaria entre la població. Pensem
en com un sistema sanitari sobrecarregat ha de rebre un alt nombre de
pacients greus, amb símptomes de
difícil maneig i sense un tractament
clar a seguir sense previ avís. Caldria
un alt nombre de professionals per
fer front a la demanda creixent de
cures intensives. Malauradament,
no cal imaginar aquest escenari perquè ja el coneixem.
Potser el que no sap tothom és que
molts professionals sanitaris ja jubilats
van ser cridats per donar un cop de mà als
equips assistencials, ja fos de manera directa per tenir algun coneixement concret
aplicable a la lluita contra el coronavirus o
per fer suport a l’atenció especialitzada
o primària en el seu dia a dia. Per motivar
la contractació, el Ministeri de Sanitat va
ordenar que els professionals rebessin el
seu corresponent sou i, a la vegada, mantinguessin la seva pensió.
Aquest va ser el cas de l’Anna Vidal,
metgessa de família jubilada des de l’any
2019, que va respondre la sol·licitud de la
Generalitat de Catalunya després de la saturació del sistema sanitari. Entre altres

30

Relleu
generacional
En la pròxima dècada es jubilaran el
30 per cent dels metges que
actualment es troben en actiu a la
sanitat catalana: el 40 per cent
d’aquesta xifra són homes, mentre
que de dones hi ha un 23 per cent. La
jubilació de la generació del baby
boom compta amb relleu generacional, amb un perfil molt específic:
dona, jove i especialista.

ofertes, va trobar la d’un centre d’atenció
primària a Manresa, gestionada per la fundació Althaia. Va treballar-hi durant tres
mesos fent el seguiment telefònic als pacients que havien estat ingressats i tornaven al domicili on encara havien d’estar aïllats. Acabat el primer estat d’alarma, el
contracte de l’Anna va finalitzar.
La sorpresa va venir quan va rebre
una demanda de la Seguretat Social reclamant la quantitat de diners corresponent
a la seva pensió que va percebre mentre
treballava a Manresa. Segons la institució,
havia treballat per una empresa privada i,
per tant, el sou no era compatible amb el
cobrament de la pensió. Consultat el document oficial quedava palesa la normativa: només se seguiria cobrant la pensió en
cas de tenir un contracte amb un ens públic, en el cas de Catalunya, l’Institut Català de la Salut (ICS). Per aquesta raó cada
mes li treuen 400 euros del total del deute.
Després de dues reclamacions i amb l’assessorament jurídic del Col·legi de Metges
de Barcelona, la metgessa ha començat un
procés davant del Tribunal Superior de
Justícia de Madrid. Ella ho té clar: la fundació Althaia és una entitat privada que
ofereix servei públic, ja que té el concert
per l’atenció primària de la zona.

Si a Catalunya el 60 per cent del sistema sanitari és gestionat per empreses
privades o entitats del tercer sector, no
s’hauria d’haver tingut en compte que els
professionals jubilats s’havien de repartir per la xarxa, independentment de qui
preparava el contracte? Si el servei prestat
era públic, és ètic que per haver signat un
contracte amb una fundació hagi de tornar els diners de la pensió?
En el cas que es vulgui ser purista no hi
ha cap dubte: la normativa demanava un
contracte amb una institució pública. Per
tant, la metgessa haurà de tornar els diners de la seva pensió. Al cap i a la fi, ella
ha estat treballant i ha guanyat un sou, no
ho hauria fet només per solidaritat. Però,
també es podria valorar que Althaia, tot i
ser una empresa privada, és l’encarregada de l’atenció pública i, si es necessitava
personal, allà és on havia d’anar. En aquest
cas, l’ICS podria presentar-se en el procés
per intentar “protegir” la metgessa.
També hi hauria l’opció de no fer-li pagar, entenent l’esforç que implica per una
persona jubilada haver de tornar a la feina
en una situació d’alt estrès. Sigui com sigui,
tot el respecte i admiració pel personal sanitari que fa tot el possible enfront d’un escenari complex ple d’incertesa.
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Marta camp

Graduada en Psicologia i postgrau en Psicopatologia Clínica

Una flauta per a tu

D

es de fa unes setmanes que tinc l’oportunitat de col·laborar en una associació que ofereix acompanyament a persones amb addiccions. És fascinant com
es disposen a participar de grups, de tallers i parlar d’ells. Les teràpies de grup
no són pels malalts o els bojos, són per
les persones que es disposen a indagar en elles, a qüestionar-se, a integrar canvis en la mateixa vida.
Em fascina observar com una persona és capaç d’aturar-se, escoltar, comunicar, fer i fer-se preguntes, amb
acceptació i respecte. Mentre els escoltava participant
en els grups, apareixien a la meva ment persones del meu
entorn a qui no m’imaginava amb aquesta obertura emocional. Parlar no significa expressar; hi ha persones que
xerren, però no comuniquen, i els agrada socialitzar sense escoltar. Per tant, es perden part important del procés. Diuen que són ‘extravertides’ –terme mal emprat,
com tants altres– però no deixen anar ni un bri d’allò que
realment duen per dintre. Sociables, xerraires, potser sí.
Em sento afortunada, malgrat tot, de creuar-me i dedicar gran part del meu temps a persones que han vist
com la seva vida es torçava i han forjat el coratge de seguir endavant, evolucionant. Decepcions n’hi ha de tota mena, actituds per transcendir-les, també. Persones
que no es conformen, que es fan preguntes, que veuen
l’altre com un igual. La igualtat és un valor que vaig descobrir no fa massa i va transformar la meva concepció de
la psicoteràpia.
Amartya Sen, filòsof i economista contemporani
d’origen indi, ens explica la següent anècdota: tres nens
discuteixen sobre una flauta i per què tenen el dret de
posseir-la. L’Anna, la primera nena, diu que hauria de ser
per a ella perquè és l’única dels tres que sap tocar un instrument. Aleshores, apareix un altre nen, en Carles, i li
diu: “Jo la necessito més que vosaltres, perquè sóc molt
pobre i no tinc res més amb què jugar”. Finalment, intervé la Cristina: “Em pertany a mi perquè jo la vaig fer”.
Se’ns presenten tres arguments igualment vàlids.
L’Anna argumenta de forma autoritària, en Carles té un
argument igualitari i la Cristina té un argument possessiu. Si tu ho poguessis decidir, a quin d’aquests tres nens
li donaries la flauta? Si analitzes cadascun d’aquests arguments, veuràs que guarden certes similituds amb les
principals polítiques amb les quals es governa el món.

Tanmateix, el més important aquí és que “el problema de
la flauta” és el pa de cada dia, i, a vegades, un carrer sense
sortida si assumim en primera instància que els tres nens
tenen dret a la flauta. Això no obstant, en ser posseïda
per qualsevol d’ells es cometria una injustícia en contra
dels qui no la tenen. En definitiva, topem amb una paradoxa: la igualtat en un camp implica, normalment, la desigualtat en un altre. Segons Amartya Sen, s’ha de dotar
la gent no en recursos sinó en capacitats. Unes capacitats que s’han de veure com la possibilitat de convertir la
capacitat en llibertat efectiva perquè totes les persones
compleixin amb els seus propòsits de la vida.
En resum, Amartya Sen ens diu que hi ha igualtat
quan tothom pot complir les seves metes independentment de la seva economia, capacitats físiques, mentals
geogràfiques, sexe, edat, etc. De manera que, si tornem
al cas de la flauta, podem aplicar la llibertat com la capacitat de les persones de dur a terme diferents combinacions d’alternatives per trobar solucions als assumptes.
Si aquests tres nens estan en igualtat de capacitats,
la Cristina acceptarà que és la seva flauta, però li deixaria a en Carles si no pensa jugar amb ella. Igualment, en
Carles, quan s’avorreixi del joc, li agradarà més que l’Anna toqui l’instrument. En conclusió, els tres tindran cura de l’objecte i el gaudiran en igualtat. Per tant, la solució no serà que els tres nens posseeixin la flauta, sinó que
tots ells hi tinguin accés.
Marta Camp és graduada en Psicologia, menció en
Clínica i Salut i postgrau en Psicopatologia Clínica
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Tendències

Abraçar-se, una
necessitat bàsica
Segons una enquesta realitzada al Regne Unit, les abraçades són la
quarta cosa que la ciutadania desitja fer quan s’acabin les mesures de
distanciament. Estem necessitats de tacte i carícies.

Judith Vives

U

na foto d’una primera abraçada
després de mesos de distanciament ha guanyat el World Press
Photo. La imatge del danès
Mads Nissen capta el moment
en què la brasilera Rosa Luzia
Lunardi, de 85 anys, rep una
abraçada de la seva cuidadora
Adriana Silva da Costa Souza.
La imatge va ser feta a la residència Viva Bem de Sâo Paulo i,
segons el seu autor, “parla d’esperança i d’amor en temps difícils”.
La covid-19 ens ha distanciat socialment
i ha convertit les abraçades en gestos molt
limitats, clandestins fins i tot, o inexistents.
En els darrers dotze mesos, un gest tan quotidià com una abraçada ha anat guanyant
una càrrega simbòlica i emotiva. Ha hagut
d’arribar la pandèmia per adonar-nos de la
importància del tacte per la nostra salut física i mental, i en aquests mesos hem pogut
veure l’impacte negatiu de veure’ns privats
d’aquest sentit. De fet, una enquesta realitzada al Regne Unit situa les abraçades en
el quart lloc de les coses que la gent espera
fer quan s’acabin les mesures de distanciament, només per darrere de visitar la família, els amics i tornar als restaurants.
En un article recentment publicat al The
Guardian, la doctora en neurociència del
comportament Susannah Walker explicava les raons per les quals els humans necessitem el tacte d’altres persones: naixem desemparats i des del principi depenem dels
altres per alimentar-nos, mantenir-nos
calents i reconfortar-nos quan estem

Com alliberar
oxitocina

angoixats. Com tots els mamífers, estem
predisposats de manera innata a buscar
contacte físic per garantir la nostra pròpia
supervivència. Així, per exemple, el contacte pell a pell entre una mare i el seu nadó ajuda a regular el ritme cardíac i respiratori del
nounat, redueix els nivells d’hormones de
l’estrès, afavoreix el creixement i dona forma al cervell. A mesura que ens fem grans,
el tacte juga un paper important en la formació i manteniment de les relacions socials. Les abraçades tenen un poder tranquil·
litzador. L’efecte és sempre compartit i no és
exclusiu dels humans. També es produeix,
per exemple, quan acariciem un gos. Això
explica perquè aquests mesos han crescut
les adopcions d’animals.
Hem passat molts mesos amb escassedat de tacte. L’arribada de les vacunes ens
obre el camí a l’esperança perquè ens anuncia que el moment de tornar-nos a abraçar el
tenim a tocar.

La pell humana està innervada
amb una gran varietat de
receptors sensorials que ens
informen d’allò que passa a la
superfície. Un sistema que
magnifica també el poder del
tacte i envia aquest missatge al
cervell. Recentment, els
neurobiòlegs han descobert
també un subconjunt de nervis
sensibles al tacte i a altres
regions del cos, com l’esquena,
que contribueixen a fer l’experiència de l’abraçada molt més
agradable. Quan ens abracem,
els nervis envien senyals a través
de la medul·la espinal al cervell
on alliberen una sèrie de
productes neuroquímics, entre
els quals destaca l’oxitocina, la
coneguda com hormona del
benestar. L’oxitocina té un paper
important en el vincle social i pot
reduir l’estrès i augmentar la
nostra tolerància al dolor.
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Xavier Serra

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

Convé ser perfeccionista?

P

otser vostè no ha hagut mai de dirigir una
organització. Potser vostè no s’ha vist obligat a aplicar dilemes ètics. És possible –tot
i que sorprenent– que no tingui responsabilitats familiars o de cap mena envers ningú. I
potser fins i tot mai s’ha qüestionat si pagar
o no un determinat impost o una multa o si
ha d’ajudar o d’abandonar algú que passa necessitat. Potser té una vida plana, dia rere dia, fins i tot avorrida, sense
l’imperatiu d’haver de gestionar res.
Seria ben estrany perquè tots, fins i tot els més egoistes d’entre els indiferents, es veuen constrets a veure-seles amb un món imperfecte, on no tot és com als entorns
–amables, però només virtuals– de la publicitat.
Abocats a viure en un món que, sovint, és una mica decebedor, també podríem trobar qui està ben convençut
que és petulant escarrassar-se per millorar res. Tots ens
equivoquem i no ens hi hem de fer sang.
Hi ha ètiques ben antigues que recomanen no intentar canviar allò que no depèn de nosaltres: cal lluitar, sí, en
allò que podem, perquè té a veure amb els nostres desigs
o passions, essent-ne amos, però no permetre l’angoixa
pel que prové del destí (Sèneca). L’examen de consciència era un dels seus consells: cada matí, recomençar de zero. I prou. Aquests estoics –i també els epicuris, tot i que
aquests per allò d’evitar dolors i patiments– ho van plantejar de manera nítida. Però vet aquí que tant el cristianisme com –molt més tard– l’ètica deontològica kantiana ens
animen a cercar la perfecció, sigui la santedat o –en aplicació de la raó pràctica– el deure de cultivar de manera absoluta les nostres facultats.
La pregunta que em faig és doble: (a) convé ser ”perfeccionista” en un món que mai ho serà, de perfecte? I, sobretot, (b) com prendre decisions “perfectes”, sabent que
la realitat és complexa i nosaltres força limitats?
Reconec que l’ètica dominant moderna, que permet
fàcilment el càlcul, semblaria resoldre-ho. Allò correcte es
decideix amb números i dades: en la lluita contra la pandèmia (percentatge de vacunacions o ingressats a les UCI),
en l’estudi de la misèria i les migracions (nombres, funcions) o en la qualificació de les feines i la creativitat (volum
de no conformitats en una auditoria, crèdits superats en
educació o quants discs t’han comprat).
El conseqüencialisme engloba totes aquelles teories segons les quals la correcció o no de les accions queda

fixada pel que ocorre a causa seva. L’acció ha de generar, al
final, el major bé possible o més bé que mal. Es poden proposar diferents “valors”, prioritzant o la igualtat, o el meu
bé, o el bé de l’altre, o el bé de la majoria, però sempre hi ha
d’haver una fórmula, com més “mesurable” i numèrica millor. Assenyalo dos dels seus límits més evidents: el materialisme (plaer o experiència de benestar com a valors clau) i
que la finalitat justifiqui tots els mitjans. Sovint es decideix
en funció de la probabilitat sobre què passarà, però no de
manera segura, certa o perfecta. Alternatives?: l’ètica deontològica, freda i racional; o l’aristotèlica, fonamentada
en la virtut i el perfeccionament moral de qui actua.
Proposo ja dues solucions a les preguntes fetes: (a)
val la pena cercar “l’òptim” però no cal “el màxim”: no és
el mateix, car el primer és relatiu i el segon un impossible
(quin atleta, científic o moralista podria garantir un màxim absolut en les seves àrees de gestió?); i (b) hem de disposar d’hàbits operatius bons, flexibles i exigents, allò
que amb Aristòtil –i d’altres– s’anomenen sovint virtuts.
M’admira qui, en qualsevol circumstància, decideix amb
encert: paradoxalment, qui és “bo” esdevé qui pren “la decisió perfecta” en un context que mai ho serà, de perfecte.
I, d’altra banda, el viciós tria sempre malament, perquè li
falla l’equilibri.
Els moderns cerquem una dinàmica massa angoixant:
la de “superar-nos” sempre, quan el que caldria més aviat
és “trobar-nos” a nosaltres mateixos.
Xavier Serra és professor de Filosofia i director de
l’Institut “Salvador Espriu” (Salt)

“Val la pena cercar
“l’òptim” però no cal
buscar ‘el màxim’:
no és el mateix,
car el primer és
relatiu i el segon un
impossible”
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LA CONVERSA
el racisme a catalunya

— A Catalunya diem
que no som racistes
però tenim les
mesquites ubicades
en polígons.
— El primer pas per
erradicar el racisme
és reconèixer que
com a país som
racistes.

Mostafà
Shaimi
Professor del Departament
de Pedagogia de la UdG. A
més, coordina el màster en
‘Diversitat religiosa:
pensament, realitat i gestió’
de la mateixa universitat. Ha
treballat a la Fundació IRes,
el GRAMC (Grup de recerca
en minories culturals) o
Cáritas, i ha col·laborat en
projectes com el Fòrum
Inclusió Social i Ciutadania o
el Programa Ordit de la
Fundació Jaume Bofill.
També és membre de l’Espai
Antiracista Salt-Girona.

elena
caballé
Llicenciada en Ciències
Empresarials a la UB.
Cofundadora i directora
tècnica de l’Institut
Diversitas, que promou
projectes com «Stop
Rumors», la «Xarxa de Joves
per a la convivència intercultural a l’Alt Maresme» i
“Vincles per la diversitat”. Ha
estat durant 18 anys gerent
de l’Àmbit d’Investigació i
Difusió Maria Corral i ha
format part dels equips
promotors de la Fundació
Carta de la Pau i Dontknow.
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El judici relacionat amb
el cas de George Floyd,
l’afroamericà mort a mans
d’un policia als Estats
Units, ha fet ressorgir la
problemàtica dels racisme
als Estats Units. Però i a casa
nostra... som també racistes?

moderat per

joan salicrú

Secció elaborada
amb la col·laboració de

A Catalunya, no dubtem en qualificar de
racista un país com els Estats Units, quan
ocorren casos com el de George Floyd,
jove negre mort el 25 de maig passat quan
era detingut per un policia blanc. Aquí,
com que no hi ha brots racistes violents
explícits, tendim a pensar que no som una
societat racista o que en som molt poc.
Però realment no en som?
MOSTAFÀ SHAIMI —Evidentíssim que som
racistes. Aquesta percepció té a veure
amb una doble concepció errònia: sempre
externalitzem les barbàries pròpies, veiem en els altres allò que no volem veure en
nosaltres. És una dinàmica típica de qualsevol societat o institució. I, per l’altra banda, la consciència sobre el racisme: considerar o valorar que el racisme opera en la
nostra societat té a veure amb el nivell de
consciència que tenim. I, evidentment, no
aprovem a nivell de consciència perquè hi
ha actes, maneres i formes de racisme, que
quan es plantegen tal qual hi ha gent que
les discuteix. Això té a veure en com entenem el racisme i quina consciència tenim
sobre aquest fenomen.
elena caballé —La meva resposta és un sí
força rotund: vivim en un país que, estructuralment, és racista. Hi ha una Llei d’Estrangeria que és racista perquè planteja

moltíssimes dificultats a les persones migrades que arriben aquí, ja sigui en situació regular o irregular. I, tot i no poder
posar en boca meva haver viscut una situació racista, ja que sóc una persona nascuda aquí, sí ho he viscut molt a prop amb el
meu fill, racialitzat i nascut a Bolívia. També estic d’acord amb això de la falta de
consciència, ja que hi ha gent que es pensa que el racisme és només el que passa als
Estats Units.
Per què creuen que hi ha aquesta dissociació entre la retòrica antiracista que usem
i la nostra actitud en el nostre dia a dia?
En Mostafà utilitza sovint el terme de la
“retòrica de la igualtat”, què significa?
M.S. —A Catalunya, quan pensem en l’Estat espanyol, l’assenyalem com a racista
perquè hi és vigent una Llei d’Estrangeria
que és expressió màxima del racisme institucional. Però, Catalunya també té els seus
racismes. La retòrica de la igualtat ve a referir-se que, quan no hi ha reconeixement
a una situació discriminatòria originària,
que és la base del racisme, has de generar un discurs en positiu com si estiguessis fent les coses bé, amb polítiques que fomenten la igualtat. El racisme a Catalunya
té altres expressions com la segregació escolar. I, quan parlem en termes de retòrica,
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també té aquesta traducció en el sentit de
no acceptar de cap de les maneres alguns
aspectes del racisme com a racisme. El cas
més paradigmàtic de racisme que opera
avui dia a Catalunya és la segregació escolar, un element determinant que hipoteca el futur. La segregació escolar sempre
s’ha interpretat en termes socioeconòmics, però no només, ja que també hi ha
segregació escolar per raó d’origen. I, no
hi ha cap reconeixement, ni públic ni explícit, que la segregació escolar sigui una forma de racisme. Aquest és un cas concret,
però podríem parlar d’altres exemples de
racisme que opera a Catalunya. I, personalment, m’interessa més aquest tipus de
racisme, que té a veure amb nosaltres. El
racisme de Vox és un racisme clar i l’hem
de combatre, però hi ha altres formes de
racisme que es donen avui dia a Catalunya.
Quines formes més subtils i quotidianes
de racisme veu vostè, Elena?
E.C.— Som una societat incoherent i ignorant, perquè moltes vegades no reconeixem certes formes de racisme que cometem a títol personal. I, en això jo també
m’incloc perquè quasi ningú és aliè a
aquesta realitat. Nosaltres, des de l’Institut Diversitas, treballem amb persones i
fem tallers de sensibilització a peu de carrer, i te n’adones que la gent no es vol reconèixer com a racista. És la típica frase:
“Jo no sóc racista”, però aleshores afegeixen opinions sobre les dones musulmanes
que van amb vel o sobre els ajuts que reben. Hi ha formes de racisme que comprenen tota la rumorologia que es genera davant d’aquestes realitats incertes, que ens
afecten una mica a tots. La gent és molt ignorant perquè no acaba de saber, no té les
dades ni tota la informació, però es deixa
portar “pel que diuen”. Hi ha molts prejudicis i estereotips perquè hi ha molta ignorància, que genera aquest racisme, com el
tema de la segregació escolar. Nosaltres,
als centres educatius, veiem com a les persones immigrants se’ls generen poques
expectatives i no tenen les mateixes oportunitats per trobar una feina, fer les pràctiques de la formació professional o llogar
un pis segons els cognoms que tinguin. Tot
això és font de racisme i de desigualtat.
Com es pot treballar aquest racisme
inconscient si un no vol acceptar que n’és?

— Hi ha formes
de lluita contra el
racisme que són
formes de racisme.
Tinc una posició
molt contrària
a la perspectiva
intercultural, que
té un component
racista amagat.
M. S.— El racisme opera des de la institució
fins a la societat. També té aquest doble
vessant discursiu i a escala d’actitudinal.
Hi ha un perill en posar l’èmfasi en la qüestió actitudinal. Això no vol dir que no existeixi; evidentment el racisme s’expressa
a través de les persones també. La qüestió del racisme no és una qüestió de desconeixement, no és que necessitem fomentar la diversitat. De fet, a vegades, el fet de
conèixer-nos entre els ciutadans de diferents procedències fomenta encara més
el racisme. Tinguem clar que allà on hi ha
més convivència amb persones que han
vingut d’altres països és on tenim més racisme. Això vol dir que no necessàriament
per més que coneixem altres realitats,
trencarem el racisme. Alerta.

Una gran realitat, però també una gran
paradoxa. I això per què?
M.S.— Doncs perquè hi ha altres aspectes
que operen, com el racisme institucional o
un imaginari col·lectiu molt arrelat. A Catalunya, fa vint anys, es fomentava molt
una campanya de l’ús del català com a idioma vehicular, perquè s’entenia que parlant el català, ajudaria a les persones que
venien de fora a tenir una vida més fàcil,
així com millorar la convivència i la cohesió social. Però, ara, tenim persones que
parlen un català perfecte, i no per això deixen de ser víctimes del racisme, o tenen dificultats per accedir al mercat laboral o a
l’habitatge. Jo no estic d’acord amb totes
les campanyes de sensibilització si no van
acompanyades de canvis estructurals. De
fet, les campanyes contra els rumors no
canvien l’ordre de les coses. La nostra societat només pot canviar des d’una perspectiva d’una dialèctica de discussió conflictiva, en què els drets no són discutits.
Quan hi ha víctimes, no hi ha campanya de
pedagogia i sensibilització possible. Potser
la meva és una posició radical, però cal garantir drets. És el que ha fet el feminisme:
davant de les víctimes de violència de gènere, garantim els drets de les dones. I d’això
se’n diu tolerància zero. Però, amb el tema
del racisme estem jugant amb unes altres
cartes, i aquesta estratègia té el perill de
perpetuar l’acció racista quotidiana.
Vostè, Elena, va formar part de la
Comissió d’Estratègia de la Xarxa BCN
Antirumors des de l’any 2013. Considera
que les campanyes de sensibilització i
pedagogia no contribueixen a solucionar
el problema del racisme?
E.C.—Aquí discrepem. La idea que el fet de
conèixer-nos més entre tots també pot fomentar el racisme és un gran tema de debat. Nosaltres tenim un projecte en què
posem en pràctica això i ens ha semblat
que no és així. Però, sí que és cert que el racisme és un element molt complex, i qualsevol situació de complexitat necessita
solucions complexes. Per tant, no hi ha
una única acció a fer. Per altra banda, totalment d’acord que, sense canvis estructurals, difícilment amb les actituds individuals aconseguirem res. Però, torno a
insistir, que la meva posició és privilegiada i la meva vivència és molt diferent. Els
autòctons, europeus, blancs i d’una classe
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social mitjana, és evident que no podem
sentir el mateix que les persones que viuen el racisme en primera persona. Però, defenso que es necessiten moltes vies
d’actuació i que totes juntes sumen.
Però em sembla que tampoc discrepa
amb tot...
E.C.— No. Per exemple, amb el que comentaves del català, perquè és un fet molt típic, això de preguntar a una jova negra
per què parla tan bé el català. Si no el parles perquè no el parles; i si ho fas massa bé
perquè ho fas massa bé. També és important saber des de quina perspectiva es fomenten aquests espais de coneixença. Si
es fa des d’una perspectiva d’integració,
no hi estic d’acord. S’han de generar espais on tothom tingui veu, que es visibilitzin referents de tota mena en els mitjans
de comunicació. I, quan es visibilitza, es
converteix en l’excepció. En definitiva, estic d’acord amb el Mostafà, però cadascú
té els recursos que té. Nosaltres en aquest
moment tenim aquest recurs i, evidentment, no puc dir que no sigui útil, però estic d’acord en el fet que no ha de ser l’únic.
M.S.—La sensibilització d’una societat
respecte de la presència dels altres és una
postura complicada, perquè com es materialitza aquesta sensibilització? L’única manera que veig és explicitant les formes de racisme i la vulneració de drets que
es porten a terme. Si entrem en el terreny
cultural o de les diversitats és un espai
fangós, perquè no podem fer una sensibilització en aquest sentit. Al final, es folkloritzen les vides i es generen unitats de vides, quan no tenen cap element comú. Per
exemple, la diversitat de la societat marroquina no permet fer una explicació concreta, i estaríem reproduint formes de racisme en la nostra acció de sensibilització. A
vegades hi ha formes de lluita contra el racisme que són formes de racisme. Per això,
tinc una posició molt contrària a la perspectiva intercultural; té un component racista amagat. Però, com hi ha un paradigma operant, costa molt discutir aquesta
idea, i ara la Generalitat vol fer un pacte
per la interculturalitat, quan això no deixa
de ser una separació en termes culturals.
E. C— Entenc el que dius i és clar que no podem parlar del col·lectiu marroquí o gitano

com un de sol i homogeni. O quan parlem
dels musulmans, hi ha persones que practiquen la religió i d’altres que no, o n’hi ha
uns que vénen d’un lloc, o d’un corrent
més o menys conservador i altres que no.
Aquest és un debat que tenim moltes vegades quan ens trobem amb l’equip, amb
la voluntat d’evitar que qualsevol activitat
de sensibilització es converteixi en una folklorització d’aquelles persones que pertanyen en aquests col·lectius.
Sempre que parlem de racisme sembla
que ens referim als magrebins, als subsaharians o als asiàtics que han arribat a casa
nostra els darrers vint anys. Però d’onades
migratòries, durant el segle XX, a Catalunya n’hi va haver moltes. Aquestes anteriors onades migratòries realment es van
acollir tant bé com hem volgut creure?

— Som una societat
incoherent i
ignorant, perquè
moltes vegades no
reconeixem certes
formes de racisme
que cometem a
títol personal.
Ningú hi és aliè i
m’hi incloc.

No resultarà que ens costa trobar l’encaix
dels immigrants extracomunitaris perquè
no està prou resolt l’encontre entre catalans autòctons i els “nous catalans”, vinguts a Catalunya els anys 60 i 70 de la resta d’Espanya?
M.S.—És evident que el pujolisme i la política catalana en general ha folkloritzat
aquestes migracions i les ha instrumentalitzat. És una situació ambivalent, amb experiències d’èxit, amb processos d’encaix,
però a la vegada hi ha hagut una política
discriminatòria envers aquestes persones
que han vingut d’altres llocs. A nivell material, és evident que aquestes famílies han
prosperat, però en termes simbòlics, de
reconeixement, no podem parlar d’un encaix positiu. Existeix una mena de fractura i per això tenim barris a Catalunya on el
català no es parla gens. Una altra cosa és la
societat, on hi ha moltes relacions familiars
mixtes. En tot cas, tenim un model una mica hipòcrita en el sentit que expressa públicament una obertura, una acceptació, però
en termes de polítiques concretes podem
parlar d’una política assimilacionista, de
voler obligar les persones que venen de fora a ser d’una manera concreta i acceptar
la “cultura catalana”. Una part de la “retòrica de la igualtat” també va per aquí; hi ha
una desconnexió amb l’acció política concreta. No pots pretendre dir que ets un país d’obertura quan tens les mesquites ubicades als polígons industrials. O quan les
persones musulmanes només sembla que
estiguin representades per portaveus d’entitats religioses. I què passa amb les persones musulmanes que no són religioses?
E.C.—Tinc els meus dubtes de si els anomenats “nous catalans” van ser acollits com
esperaven. El que tinc clar és que majoritàriament han acabat “integrant-se” i segurament hi ha qui està satisfet i hi haurà
qui no. Per tant, davant d’aquesta pregunta caldria definir què entenem per acollir. Per a mi, vol dir possibilitar que tothom tingui els mateixos drets que jo, que
puc moure’m tranquil·lament per on vull,
tinc una casa, una salut garantida, puc triar escola, tinc una feina i una xarxa social al meu entorn que em dona suport. Això potser suposa que jo hagi de renunciar
a algun d’aquests privilegis perquè altres
persones els puguin tenir i a això, no sempre ni tothom hi estem disposats. Sobretot

valors 20

— Les persones
musulmanes només
sembla que estiguin
representades
per portaveus
d’entitats religioses.
Però què passa
amb les persones
musulmanes que no
són religioses?
quan el mal anomenat “altre” el percebo com a molt diferent per la seva llengua,
les seves costums, la seva religió, etc.
Finalment, a quins valors creuen que hem
d’apel·lar per intentar aconseguir avançar
en aquest debat sobre el racisme a casa
nostra? Per poder-lo anar canalitzant i trobant-hi solucions? Suposo que hem de començar apel·lant a la sinceritat necessària
amb nosaltres mateixos per reconèixer el
nostre racisme implícit... oi?
E.C.—Per resoldre qualsevol problema, el
primer és reconèixer que el tenim i per
tant el primer pas hauria de ser reconèixer que com a país som racistes. A partir
d’aquí soc partidària de posar en marxa

diferents vies però sempre des de la coherència pel foment del respecte dels drets
bàsics de les persones. Evidentment una
de les vies és la de la reivindicació i la incidència política, com s’ha fet amb el feminisme i la igualtat de gènere. Una altra via que
considero útil és la de la formació i la sensibilització de la ciutadania i especialment
d’alguns col·lectius professionals com poden ser les forces de seguretat, els professionals de l’àmbit educatiu i els mitjans de
comunicació. En definitiva cal treballar per
aconseguir la igualtat de tracte, d’oportunitats i la igualtat davant la llei. Promoure la interacció positiva posant èmfasi en
allò que tenim en comú per sobre d’allò que
ens fa diferents i promoure el diàleg. I per
últim defensar el dret a la diferència i deixar de pensar que som el centre del món.
M.S.—La pregunta és molt difícil. Diria dues coses. La primera: tolerància zero amb
el que té a veure amb la vulneració de drets.
Hem de tenir una política de justícia social i
de garantir drets per a tota la societat, sense que tingui a veure amb els orígens, amb
el gènere... res d’això hauria de ser un impediment. Aquesta igualtat de drets hauria de ser radical. La discriminació ha de
ser una qüestió erradicada. L’altra qüestió que hem de plantejar és: en termes simbòlics, allò que la gent vol ser, els seus desitjos. Aquí s’han d’obrir debats, des de
la perspectiva de la vida comuna. Quina

— Sense canvis
estructurals,
només amb
les actituds
individuals, no
acabarem amb el
racisme. Però es
necessiten moltes
vies d’actuació i
totes juntes sumen
societat volem? Això vol dir construir la casa d’allò universal a partir de les diferències. Això vol dir renúncies i potser el que ha
de fer més renúncies és l’autòcton. Tot i que
de renúncies se’n van fent, perquè la Catalunya de fa quaranta anys no és la d’avui.
Però la presència de gent d’altres llocs del
món fa accelerar aquests canvis i explicitar-los. Vol dir que hem d’anar construint
contínuament, pensant en la vida comuna.
No és gens fàcil, però hem d’estar atents.
Igual que la ciutat es modifica quan es juga un derbi del màxim nivell, també ho ha
de fer amb altres àmbits. Ens cal una certa
elasticitat. Tot i que també ha de tenir uns
límits, perquè tota societat necessita uns
elements que tendeixin a la conservació.
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gent amb valors

“Defensem un model de cinema
associatiu i de proximitat”
Després del confinament domiciliari, de les restriccions en els horaris d’obertura i de l’auge
del consum de plataformes com Netflix o Disney+, les sales de cinema semblava que
quedarien tocades de mort. Algunes, però, han sobrevolat la crisi apostant per un cinema
sostenible. Xavi Bachs és president del CineBaix, a Sant Feliu de Llobregat.

Redacció

C

om heu viscut els mesos de
confinament, però sobretot
aquest temps de restriccions
amb anades i tornades sobre la
reobertura?
El 14 de març de l’any passat, quan
es va decretar l’estat d’alarma, els
cinemes van tancar. De seguida,
amb el neguit de saber com encararíem la
situació i aprofitant l’auge de les plataformes, vam decidir crear la nostra pròpia plataforma –Sala 7 CineBaix virtual– on oferim
la nostra programació audiovisual. I també
vam celebrar un festival de cinema virtual. Després, quan ens han deixat tornar a
obrir, hem volgut mantenir aquesta dualitat, presencialitat i virtualitat.
Porteu quinze anys de vida a les espatlles. Quina història hi ha darrere de
CineBaix?
El 2003 les Sales Guinart de Sant Feliu de
Llobregat van fer fallida econòmica i van
tancar, fruit de la construcció als afores
de les grans ciutats de centres comercials
amb cinemes multisales. Posteriorment, es
va crear un moviment ciutadà –Plataforma
pro Cinema– que demanava la permanència d’un cinema al centre de la ciutat. Vam
aconseguir convèncer l’Ajuntament perquè comprés el local i nosaltres ens vam
encarregar de comprar la maquinària per
poder projectar pel·lícules. Vam reobrir el
2005. I, des fa quinze anys, que defensem
un model de cinema associatiu, de proximitat, sense ànim de lucre, basat en l’autogestió i el voluntariat, tot i que també tenim a
gent contractada i assalariada

Normalment estem acostumats a un tipus de pel·lícules més convencionals i
comercials. Quin cinema es pot veure a
les vostres sales?
Nosaltres no només fem cinema comercial. Som membres de la xarxa Europa Cinemas, i això vol dir que el 60 per cent de
les sessions són pel·lícules europees, d’autor o de cinema independent. També impulsem el programa ‘Cinema i drets humans’, que oferim de forma gratuïta a tots
els centres educatius de Sant Feliu de Llobregat i de la comarca.
Els vostres valors també es veuen inclús
en el servei de bar. Què té de diferent el
bar del CineBaix?
Efectivament. Nosaltres no servim grans
marques de refrescos, el cafè és de comerç

just, les crispetes són de blat de moro ecològic i només treballem amb productes de
proximitat. Aquest és el model de bar que
volem oferir, més enllà de la programació
cinèfila. Tampoc fem publicitat de grans
marques i apostem pels comerços locals o
de la comarca.
Això en el cas del bar, però el cinema
també cada vegada és més sostenible.
Estem treballant per tenir un sistema d’aigües fluvials, ja que la majoria d’aigua que
utilitzem és pels lavabos, i per potenciar
les energies renovables. Així i tot, cada vegada que podem implantem tecnologia de
nova generació. Per exemple, ara tenim
un projecte làser que estalvia moltíssima
energia i ens ajuda a impulsar aquests objectius sostenibles.
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monogràfic
La societat del mèrit:
mite o realitat?
En una societat desigual,
la meritocràcia ha quedat
diluïda. És possible acabar
amb la tensió entre mèrit i
igualtat sense renunciar a
l’ideal meritocràtic?
ENTREVISTA

opinió

entrevista

opinió

entrevista

“ La gent no es reconeix en
el mirall de la meritocràcia”
Jesús García Cívico

Toni Rodon
La meritocràcia
en la política

“La meritocràcia és
l’actualització del projecte
aristocràtic”
César Rendueles

Xavier Rambla
Entre l’educació
i la meritocràcia

“La desigualtat
conspira contra la
meritocràcia”
Francisco Longo

Dibuixant sobre el tema

Toni Batllori
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JESÚS GARCíA CÍVICO

“La gent no es
reconeix en el mirall
de la meritocràcia”
Aquest professor de Filosofia del Dret de la
Universitat Jaume I de València planteja els pros i contres
d’un sistema que es confronta amb la igualtat.

maria coll
La meritocràcia realment existeix? És
una realitat o és un mite?
Aquesta pregunta és clau i és més profunda
del que pot semblar a primera vista. Si entenem que la meritocràcia és la descripció
d’un estat de coses reals o actuals a través
del qual els càrrecs i les posicions més desitjades de la societat són ocupades per les
persones de major talent o que s’han esforçat més, aleshores podem afirmar que això
no solament és part d’un discurs arrogant,
sinó també fals. Per tant, estaríem davant
d’un mite perquè actualment el pes de l’herència familiar, dels contactes, de la sort
també tenen un pes en l’ascens social. Però, fins i tot des d’un punt de vista empíric,
si ens fixem en la mobilitat social, la meritocràcia també seria falsa. Aquesta és la crítica més habitual a la meritocràcia, però els
mites no s’oposen a la raó per dir una cosa
falsa sinó per explicar les coses d’una altra
manera. I, per això, la pregunta que ens hauríem de fer hauria de ser: és la meritocràcia
un model o una ficció (el “mite” com una
mena de relat) al qual hauríem d’aspirar?
Si la meritocràcia és un mite, a qui li interessa afirmar que ja existeix?

La meritocràcia és un concepte complex i
ampli i no té una definició compartida. L’ús
de l’expressió “vivim en una societat meritocràtica” compleix una funció conservadora, perquè manté les coses tal com estan
ara. Qui en treu un rèdit de la meritocràcia?
Les elits o classes que ocupen les posicions
de privilegi. Ara bé, a la resta per què ens
pot interessar la meritocràcia? Doncs perquè cal reconèixer que actualment és l’únic
mecanisme que coneixem que pot revertir
el nepotisme, l’endollisme, la reproducció
social –la idea que totes les persones nascudes en un context socioeconòmic privilegiat acabaran ocupant els millors llocs de la
societat–, etc.

naixement. Cal matisar molt en el temps i
en l’espai què significa la meritocràcia.

Per tant la meritocràcia té coses bones.
Sí. En alguns àmbits, l’esforç i la intel·
ligència podrien enderrocar alguns privilegis tradicionals. La meritocràcia no és
una idea ni de dreta ni d’esquerra, ni liberal ni conservadora, sinó un concepte que
ofereix molts models diferents. En els seus
inicis era una idea vinculada al progrés.
Recordem que va acabar amb el sistema
estamentari; aleshores tota persona ocupava una posició social en funció del seu

El terme meritocràcia ens sembla molt
modern, però els grecs ja debatien sobre el mèrit.
M’agrada que citis la Grècia antiga perquè
curiosament no tenim un discurs oficial sobre què és la democràcia en aquesta època perquè aquells que van escriure sobre
el tema eren els qui s’hi oposaven. Plató o
Aristòtil, per exemple, van definir la democràcia com el predomini del número sobre
el mèrit. Meritocràcia és un terme híbrid

De fet, en alguns països els sistemes clientelars encara són majoritaris.
Sí. Ara, per exemple, he participat en un
volum de referència sobre la meritocràcia coordinat per la Universitat Nacional
de Colòmbia. Allà, com en molts altres països d’Amèrica Llatina, estan acostumats a
l’elecció política dels càrrecs públics. I, per
tant, la idea que es pugui arribar a aquests
llocs a través de l’esforç, la capacitat, la
intel·ligència o a través d’un sistema públic i transparent d’oposicions encara ho
relacionen amb el progrés.
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perquè prové del terme llatí merĭtum (recompensa) i mereri (merèixer) i del sufix
grec cràcia (poder, força). Els grecs, per
tant, mai van parlar de meritocràcia, però Pericles, en el discurs fúnebre pels caiguts en defensa d’Atenes, diu: “Vosaltres
no heu lluitat per qualsevol règim, sinó per
un que anomenem democràcia i, en el qual
a la gent no se la recompensa pel seu origen social o per la seva riquesa, sinó pel
que aporta de forma dinàmica a la societat”. Per tant, la idea que la societat seria
més oberta i que la seva estructura social estaria millor repartida si es tingués en
compte la capacitat d’esforçar-se i el fet de
poder desenvolupar habilitats, ja se cita
com a precedent de la meritocràcia.
La meritocràcia fins i tot apareix en la
Declaració dels Drets de l’Home i del
Ciutadà (1793). Potser el que passa és
que la meritocràcia és una bona teoria
que mai s’ha fet realitat?

Els valors canvien, adquireixen més o
menys pes, i apareixen i desapareixen al
llarg de la història. I, el mèrit, en aquest sentit, no és una excepció. Al llarg de la història travessa diferents fases. El seu moment
d’auge esdevé durant la Revolució Francesa i la Revolució Americana, quan la recerca de la igualtat esdevé bàsica. Aleshores,
l’objectiu era acabar amb un ordre social en
el qual les persones tenien marcat el seu futur segons el seu lloc de naixement. A finals
del segle XVIII, per tant, el mèrit està al costat de la igualtat, però a mesura que passa
el temps aquest valor es posa al servei de la
desigualtat. Cal tenir en compte que les dues revolucions citades no van aconseguir la
igualtat completa, van canviar un sistema
de desigualtat basat en el naixement per un
altre sistema de desigualtat basat en el talent, la intel·ligència o el títol.
La meritocràcia és un factor d’exclusió?
Ho pot ser. Tot depèn de les condicions i

“En els seus inicis
la meritocràcia
era una idea
vinculada al progrés.
Actualment, cal
reconèixer que és
l’únic mecanisme
que coneixem
que pot revertir
elements com
el nepotisme,
l’’endollisme’ i la
reproducció social”
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de l’estructura socioeconòmica de cada
país. Als Estats Units, per exemple, el mèrit no és un factor d’exclusió, però sí que
genera la reclusió de certes classes socials.
La societat nord-americana és un enorme
mercat: es compren els títols, es compra la
salut, es compra l’educació, etc. Els pares
compren el futur del seu fill quan els inscriuen a Harvard o a Yale per després etzibar
a persones que estan pitjor situades que
mereixen la pobresa, perquè no han tingut
intel·ligència o talent. Aquest és un discurs
molt arrogant i injust i, a més, no correspon amb la realitat empírica. Algunes ciutats dels EUA tenen índexs de mobilitat social més baixos que l’imperi romà! Per tant,
la qüestió actual és com conciliar la meritocràcia amb altres valors com la igualtat i
convertir-la en un règim desitjable.
Alguns analistes culpen l’esquerra d’haver alimentat entre les classes treballadores aquesta idea d’ascens social per
raó del mèrit. Hi estaria d’acord?
Tenen raó en el sentit que s’ha fet un ús polític d’aquest concepte, tant en el pla de les
idees com en la lluita entre partits. Se cita
molt una obra de ficció distòpica publicada el 1958 per Michael Young, El auge de la
meritocracia. En aquest llibre, l’escriptor
anglès plantejava una societat del futur no
desitjable: una casta formada pels homes
més talentosos ocupava les posicions de
poder i els llocs de privilegi. Amb aquest
llibre, en el Regne Unit, la idea que la meritocràcia podia tenir efectes distòpics va
quallar aviat. Però al mateix temps, la dreta que ara en diem neoliberal es va sentir
atreta pel discurs meritocràtic perquè justificava l’statu quo i avalava la poca intervenció de l’Estat. I, per tant, ja no calia insistir en la igualtat d’oportunitats ni en la
redistribució de la renda.
Abans vostè deia que la meritocràcia genera arrogància. Però si ens prometen
una igualtat que no es compleix, suposo
que també deu generar frustració, no?
Quan hi ha un alt percentatge d’atur, especialment juvenil; un augment de les feines
precàries, un augment de les diferències
socioeconòmiques... argumentar que les
persones són responsables de la seva situació com si aquesta fos fruit de decisions

individuals és arrogant, injust, degradable
i, al final, acaba provocant frustració i, inclús, ressentiment. Per això, avui la gent no
es reconeix en el mirall de la meritocràcia.
Però si ho comparem amb fa cinquanta
anys –no cal anar a l’època medieval– sí
que és cert que una persona nascuda al
si d’una família amb pocs recursos avui
té més possibilitats d’estudiar i de treballar a qualsevol lloc si s’esforça.
Això és així, per aquest motiu la meritocràcia és un gran tema de debat perquè té
avantatges i desavantatges i coses a favor
i en contra. Encara hi ha un exemple més
clar: l’accés a les professions jurídiques i la
igualtat de gènere. Quan es van presentar
unes provés d’accés objectives segons el
principi de mèrit i capacitat va augmentar
fins a superar la paritat el nombre de dones en els llocs de la justícia, els tribunals i
els jutjats. En canvi, quan s’aplica un sistema més subjectiu, el nombre de dones representades baixa degut al sistema masclista i patriarcal de la nostra societat. Per
tant, la meritocràcia ha generat també la
inclusió de grups poc representats.
Mèrit i esforç són dos valors molt relacionats. Podem criticar el mèrit sense
menystenir l’esforç?
Tinc la intuïció que la part fàcil és posar
d’acord les diferents ideologies entorn del
mèrit, és a dir, que l’esforç i el talent ha de
ser recompensats. I només si arribem a
aquest consens després serà possible que
les formacions neoliberals accedeixin a depurar les condicions de la metafòrica pista de carreres de la meritocràcia, és a dir,
que hi hagi una igualtat real i no retòrica.
S’haurien d’aprovar mesures redistributives, ajudes i subvencions o inclús una renda bàsica universal que legitimi el sistema
meritocràtic i perquè tota la gent que juga
al joc de la meritocràcia tingui com a mínim
les mesures bàsiques cobertes. Ara bé, no
tots els àmbits han de ser meritocràtics.
Per exemple, la salut no s’hauria d’obtenir segons els mèrits. En cas de què resultin ferits, s’ha d’assistir tant al lladre com
al policia. I fins i tot, si està més greu, primer s’hauria d’assistir el lladre! En canvi, la
meritocràcia sí que hauria de funcionar en
l’elecció de càrrecs. I, en aquest sentit, és

interessant que els joves tinguin al·licients
per esforçar-se més.
Algun altre valor hauríem de relacionar
amb la meritocràcia?
Si els valors evolucionen històricament i
socialment i si la base del mèrit és la intel·
ligència, aquesta també l’hauríem d’observar en un sentit dinàmic. Per exemple, per
postular-se per un càrrec a l’administració, a part del mèrit i la intel·ligència, també s’hauria de tenir en compte la capacitat
d’empatia, la lògica, la sensibilitat intercultural, etc. Una sèrie d’atributs o virtuts
que formin part d’una nova capacitat meritòria. Quan seleccionem algú volem que
acrediti un màster prohibitiu o que acrediti que farà una bona feina? En alguns àmbits hauríem de seleccionar els millors i no
perquè tinguin un atribut moral que els faci posseïdors dels coneixements, sinó perquè faran una bona feina i a través d’això
milloraran la societat. Cal aconseguir bons
servidors públics.

“S’haurien
d’aprovar mesures
redistributives,
subvencions o
ajudes i inclús
una renta bàsica
universal que
legitimi el sistema
meritocràtic i
perquè tota la
gent tingui com a
mínim les mesures
bàsiques cobertes”
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La
meritocràcia
en la política

L

a qüestió de com escollim els líders sobre la
base del seu talent, l’esforç i els resultats i no
en funció de la seva riquesa o classe social ha
estat des de fa anys una preocupació fonamental en la filosofia política i, en el fons, en
les comunitats humanes. En la Grècia clàssica, Aristòtil ja deia que la selecció dels nostres polítics s’havia de basar en l’ethos, és a
dir, en la idea que els més capaços havien de
governar, atès que fins i tot els problemes derivats de la seva “virtut” generaven resultats més positius que altres alternatives, com
la monarquia o el govern de tots. En la clàssica meritocràcia confuciana, es defensava que l’objectiu
últim dels governants era el benestar de la seva gent i
que l’única manera d’aconseguir-ho era seleccionant líders competents i virtuosos, fins i tot si la selecció es
feia a través de processos qüestionables. Més recentment, sobretot arran de la crisi del 2008, s’ha impulsat
la necessitat de comptar amb governs tecnocràtics, entesos com a aquells governs que han de ser dirigits per
“tècnics” o “experts”, sense haver passat per les urnes.
La “música” de la meritocràcia política, per tant, no
és nova i ressorgeix sobretot a redós de les crisis econòmiques, polítiques i socials. La pregunta fonamental, però, és de quina manera podem garantir l’elecció
de representants que compleixin amb l’ideal meritocràtic. Com ho podem fer perquè els polítics més competents aconsegueixin governar? Quins canvis podem
implementar perquè governin els que s’ho “mereixen”?

Ara bé, tots nosaltres partim de diferents concepcions morals del que significa el mèrit i, en particular, el
mèrit que et permet assolir llocs de poder o decisió. Basem la competència o mèrit dels nostres líders en funció de l’educació? O ho fem en funció del seu èxit en el
camp privat? O considerem únicament com a meritocràtic aquell polític que aconsegueix guanyar eleccions?
Malgrat les diferents postures morals, en els darrers anys la ciència política ha acumulat certa evidència respecte el tipus de polítics i de polítiques que diferents sistemes generen. El focus s’ha centrat en saber
quins sistemes institucionals permeten l’elecció de polítics més competents, honestos o més acceptats per la
ciutadania. D’una banda, un bon grapat d’estudis ens ensenyen que, si bé no és un mecanisme infal·lible, la competició política està generalment associada a escollir
polítics “més bons”. Quan hi ha incertesa sobre el guanyador, o alternança en el poder, els partits tendeixen
a seleccionar candidats més competents i honestos. I
el control i la supervisió ciutadana durant la legislatura, és a dir, tenir una ciutadania activa i mobilitzada més
enllà del vot cada quatre anys, evita potencials tics autoritaris i genera polítiques públiques més acceptades.
Per aquesta visió minimalista no és suficient. Dit
d’una altra manera, certs dissenys institucionals provoquen que polítics que no s’ho “mereixin” acabin sent
candidats i governant. Per exemple, el control ferri que
els partits acaben exercint sobre el disseny de les seves llistes porta a l’elecció de polítics amb una qualitat
més baixa que les llistes obertes. Les quotes de gènere
permeten que més dones amb elevada formació entrin
en política, argumentin la competició política i, eventualment, millorin el nivell dels homes polítics. O tenir entorns comunicatius que transmeten més informació,
i veraç, resulten en l’elecció no només de polítics més
competents, sinó també de polítiques més acceptades.
Amb tot, la meritocràcia en política hauria de partir
d’un cert “drama”: fruit de la pluralitat agonística de valors, per dir-ho a la manera d’Isaiah Berlin, no hi ha una
forma universal d’entendre-la i cal reconèixer que, en
democràcia, hi haurà sempre un grup de perdedors que
qüestionaran el “mèrit” dels polítics. Però això no vol dir
que no calgui exigir al sistema canvis institucionals que,
com sabem d’entorns propers, funcionen. Els beneficis
que se’n derivin no només aniran a parar a la ciutadania,
sinó a la pròpia classe política.
Toni Rodon és doctor en Ciències Polítiques i
professor de la Universitat Pompeu Fabra
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césar rendueles

“La meritocràcia és
l’actualització del
projecte aristocràtic”
En el seu darrer assaig, Contra la igualdad de oportunidades.
Un panfleto igualitarista (Seix Barral), aquest sociòleg nascut a
Girona desmunta la idea de la meritocràcia.

TEXT: esteve vallmajor / FOTOS: Elvira Megía
El seu últim llibre es titula Contra la
igualdad de oportunidades. Per què
s’oposa a aquest lema?
En general, ningú està en contra de la igualtat d’oportunitats. Però, aquest lema amaga una trampa. D’alguna manera, és el
succedani que ens han deixat quan hem renunciat col·lectivament a la igualtat profunda. La igualtat d’oportunitats promet
un control antidòping per assegurar-se
que tots comencem des de la mateixa línia
de sortida perquè després obtinguem allò
que ens permet el nostre esforç i mèrits. Això, però, no té res a veure amb el programa
igualitarista que va sorgir amb les democràcies modernes. Aquest programa no
prometia donar a cadascú el que mereixia,
sinó el que necessitava pel seu desenvolupament personal.
Per tant, segons vostè, vivim enganyats.
Aquest programa igualitarista meritocràtic fa el contrari: reprodueix els biaixos de
sortida i els amplia amb molta eficàcia en el
sistema educatiu o en el mercat de treball.
Però, cal anar més enllà. La base social del
programa meritocràtic és un entorn competitiu, sota el pretext que la societat és una

jungla on tothom està competint permanentment i on cal assegurar el joc net perquè tothom aconsegueixi allò que pugui. Això té efectes polítics i socials molt nocius.
La meritocràcia s’ha pervertit amb el
temps o ja va néixer amb la funció de servir les elits i el poder?
No, va néixer amb aquesta mateixa funció.
La meritocràcia em sembla una molt bona
traducció d’aristocràcia. Els rics i els poderosos sempre han defensat que els seus privilegis estaven justificats pels seus mèrits
superiors, ja fossin morals, religiosos o militars. Mai han dit que ho mereixessin perquè sí; ho han intentat justificar sempre. La
meritocràcia és l’actualització del projecte aristocràtic en les societats modernes i
complexes. De fet, el concepte de meritocràcia s’utilitza, per primera vegada, en un
sentit irònic i negatiu; però, amb el temps
s’ha anat adaptant com un discurs positiu.
Sovint es justifica la meritocràcia amb
exemples de persones que amb esforç
van aconseguir un objectiu.
Existeix un biaix psicològic gairebé universal que ens fa menysprear l’efecte de l’atzar

i la fortuna, especialment en les nostres trajectòries vitals. Tendim a creure que tot allò
bo que ens passa és fruit dels nostres mèrits i que tot allò dolent és culpa de les circumstàncies estructurals i escapa del nostre control. Però, en canvi, amb els altres
fem l’operació contrària: allò bo que els
passa és fruit de l’atzar i allò dolent és culpa seva. En el fons, si som honestos, és inevitable reconèixer que la major part de les
nostres circumstàncies vitals són fruit de
l’atzar. D’un atzar molt concret com és la
loteria ovàrica: la família a la qual hem nascut per pur atzar és el que més determina el
nostre futur.
Arriba a la conclusió que la meritocràcia,
com a sistema i discurs, és tramposa. Però, llavors, quina és l’alternativa que hauria de regir el sistema d’ascensos?
La meritocràcia resulta raonable per molta gent perquè es confon amb un altre concepte bastant diferent com és la mobilitat
social horitzontal. És completament raonable que tinguis l’oportunitat de dedicar-te
a allò que fas millor, amb independència
de les circumstàncies familiars, els estudis
dels teus pares o la teva situació econòmica
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inicial. Però, aquesta mobilitat social horitzontal no necessàriament ha de comportar
que uns estiguin per sobre dels altres o que
existeixin unes remuneracions diferents segons la classe social. Aquesta és la trampa
que introdueix la meritocràcia, la idea que
si no remuneres amb prestigi i diners a la
gent de forma molt diferenciada, hi haurà certes ocupacions que no es portaran a
terme. L’alternativa a la meritocràcia és la
mobilitat social horitzontal. Dit d’una altra
manera, la meritocràcia és raonable en determinats càrrecs laborals i en contextos
competitius: li donem la medalla d’or dels
cent metres llisos a qui els corri més ràpid o
volem que ens operi del cor el millor cirurgià
possible. Ara bé, és un error creure que tota
la societat és un context competitiu.
Hi ha qui relaciona meritocràcia amb
corrupció. Hi està d’acord?
Sí. Una de les justificacions més habituals
de la meritocràcia és que, en una societat
complexa i en una democràcia moderna,
l’única manera de mantenir estable l’edifici social és que existeixin mecanismes competitius de recompensa diferencial. Tot això és mentida i la gent s’esforça per molts
motius, i no només per l’esperança d’aconseguir més diners o prestigi. La gent s’esforça a la feina quan sent que el seu treball
és significatiu, considerat pels altres o integrat dins de la seva vida. Tot això fomenta el
compromís amb la feina, i, aquest compromís, evita la corrupció. En canvi, quan vivim
en entorns socials on tothom intenta treure
el màxim possible és molt fàcil ser temptat
per mecanismes il·legals com la corrupció.
Quin impacte té el sistema meritocràtic
per la salut de la nostra democràcia?
La democràcia és incompatible amb la desigualtat generalitzada. La democràcia és
un projecte igualitarista; i no ho dic jo, ho diuen els enemics de la democràcia. D’alguna
manera, la meritocràcia el que fa és reintroduir els projectes aristocràtics en el cor de
les nostres democràcies, establint fonts de
desigualtat considerades socialment legitimes. Una de les característiques de la meritocràcia és que no estableix cap límit a
les desigualtats. Des dels anys setanta, en
paral·lel al creixement de la desigualtat econòmica, s’ha donat també un creixement de
la desafecció política, i la gent se sent més

UN FILÒSOF
INFLUENT
“Si som honestos, és
inevitable reconèixer
que la major part
de les nostres
circumstàncies
vitals són fruit de
l’atzar. D’un atzar
molt concret com
la loteria ovàrica: la
família a la qual
hem nascut és el que
més determina el
nostre futur”

César Rendueles (Girona, 1975) és
professor de Sociologia de la
Universitat Complutense de Madrid i
doctor en Filosofia. El 2013 es dona a
conèixer amb la publicació del seu
primer assaig, Sociofobia (Capitán
Swing), generant un debat entorn el
món de les noves tecnologies. Però,
no va ser fins al 2015 quan Rendueles
es consolida com un dels pensadors
més influents del panorama actual
amb la publicació de Capitalismo
Canalla (Seix Barral), un relat personal
que denuncia com el discurs neoliberal havia cristal·litzat en les nostres
vides. Ha dirigit projectes culturals al
Círculo de Bellas Artes de Madrid i ha
editat textos d’autors clàssics com
Karl Marx, Walter Benjamin o Karl
Polanyi.
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distanciada de la política democràtica i del
sistema de partits. Són dos fenòmens profundament relacionats.
Si critica la meritocràcia, critica el
mèrit?
Són dues coses diferents. Quan un critica a
la meritocràcia no crítica al mèrit ni al reconeixement d’aquest. El que critico és que el
reconeixement del mèrit doni lloc a un sistema de desigualtats socials atroç. D’alguna manera el pressupòsit de la meritocràcia és sempre el mateix: si no recompensem
la gent que té certes capacitats, no voldran
desenvolupar-se. Per exemple, a la gent que
li agrada jugar al futbol, si no els dones més
diners, no voldran jugar-hi. És una idea tan
ridícula i infantil que és increïble que ens
l’hàgim arribat a prendre seriosament. Per
tant, la idea que sense una estructura diferencial del mèrit no ens esforçarem és falsa.
De fet, la gent s’esforça, no només en activitats considerades prestigioses, sinó també en feines d’una baixa consideració social, sobretot quan entenen que la seva feina
és significativa. La promoció de l’esforç té
altres vies, no només la competència despietada entre uns i altres.
Caldria explicar-li als joves que no n’hi
ha prou amb esforç per ascendir?
Hi ha moltíssima gent esforçant-se agosaradament per tirar endavant. I, en tot cas,
les vies per les quals s’introdueixen el nihilisme i les conductes antisocials a la nostra
societat són les de la cultura de la meritocràcia. El problema no és que els joves no
s’esforcin a l’escola. De fet, jo veig moltíssima gent esforçant-se bastant més del que
necessitarien. El problema són els models
socials d’ultraèxit econòmic meritocràtic,
que estan presents com una temptació per
aquests joves. El problema no és que la gent
no vulgui estudiar, sinó que vulgui ser com
Messi i guanyar milions d’euros.
Segurament ja saben que de Messi només n’hi ha un. No és bo tenir una meta?
Identificar com el nostre sistema està trucat gràcies a una sèrie de mecanismes ideològics meritocràtics amb la voluntat de
beneficiar aquells que ja estaven en una situació privilegiada és segurament més urgent que seguir fomentant la cultura de

l’esforç. A més, aquest és un discurs redundant, perquè la gent ja s’esforça, i una fal·
làcia, ja que amb el mateix esforç s’obtenen
resultats diferents.
Fins a quin punt la meritocràcia pot fomentar la frustració? Com que el món és
injust, no val la pena seguir esforçant-se.
Efectivament. Els discursos antiigualitaristes i meritocràtics tenen l’efecte pervers contrari. Sabem que les societats més
desiguals estan menys cohesionades, en
el sentit que la gent confia menys en els altres i no estan predisposats a començar
projectes en comú. Però, fins i tot a l’interior de moltes empreses passa el mateix.
A mesura que els centres de treball s’han
tornat inestables i competitius, la gent se
sent menys compromesa amb la seva feina. Els treballadors fan el mínim necessari
per obtenir el salari, ja que les empreses no

tenen el compromís de donar-te una carrera a llarg termini o una feina fixa amb bones condicions laborals.
Si segons vostè el treball i l’esforç ja no
serveixen, quins elements ajuden a ascendir socialment en l’actualitat?
No hi ha grans misteris. Distingim tres elements: el capital econòmic, el capital relacional i el capital educatiu. Tots tres fan
que certes persones mantinguin la seva
posició de privilegi. Molts cops els tres elements van associats en diferents graus. La
gent amb molts diners són educats en determinats col·legis i es relacionen en determinats ambients socials, on estableixen
contactes que els afavoriran la resta de la
seva vida. Per exemple, una enorme quantitat de feines, particularment d’elit, mai
surten a la llum pública i circulen a través
de xarxes molt restringides.
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I a l’àmbit de l’educació? El mèrit sovint
s’associa al currículum acadèmic.
Segons les estadístiques, el percentatge de
persones que no treuen bones notes durant la secundària però després passen a
la universitat és major entre les classes altes que entre les classes treballadores. Si
ets de classe alta, et pots permetre fracassar i arribar a la universitat. La gent amb diners té un coixí de seguretat que els permet
allargar els estudis, fer pràctiques a empreses; un ventall més ampli de possibilitats.

“El problema
són els models
socials d’ultraèxit
meritocràtic, presents
com una temptació.
La dificultat no és
que la gent no vulgui
estudiar, sinó que
vulgui ser Messi”

En algunes ocasions ha afirmat que va
escriure aquest llibre pensant en un potencial lector conservador.
Hi ha moltíssima gent conservadora i de
dretes que desconfien de l’igualitarisme, almenys l’igualitarisme extrem. Sovint, quan
parlo amb gent conservadora, em diuen
que la desigualtat és imprescindible, i jo els
faig una pregunta molt senzilla: quanta desigualtat? No em diguis que fa falta la desigualtat, especifica’m quanta exactament.
Quant més hauria de guanyar l’amo d’una
empresa respecte el seu treballador? Cinc
o deu vegades? Quasi ningú diu cent vegades més, però després veiem com els directius de l’IBEX35 guanyen tres-centes vegades més que el seu treballador mitjà. Hi ha
una repugnància natural cap a la desigualtat que la majoria de la gent, també persones molt conservadores, comparteixen.
Políticament es relaciona la meritocràcia amb la dreta, però certs sectors
de l’esquerra han abraçat en els últims
temps la idea. Ingenuïtat o convicció?
El gran èxit de les elits econòmiques dels
últims temps ha estat crear un projecte capaç d’interpel·lar a un grup social molt més
ampli que ells. Per posar-ho en xifres, en
aquest país: al deu per cent que més guanya
després de la crisi del 2008 li ha anat relativament bé, a l’u per cent que més guanya li
ha anat molt bé, mentre que tota la resta ha
perdut. El gran èxit de les elits contemporànies ha estat fer partícip molta gent que
no era de la seva classe social.

Preveu el final de la meritocràcia?
El projecte neoliberal comença a ensorrar-se amb la crisi del 2008, i la crisi del coronavirus ha estat el seu certificat de defunció. Un signe de la descomposició és el gir de
la Unió Europea amb els fons europeus de
recuperació. També hi ha hagut un canvi en
l’opinió publica, per exemple, amb l’editorial del Financial Times a l’inici de la pandèmia clamant per polítiques redistributives i
una renta bàsica. El clima ideològic és de reconeixement del fracàs d’aquest model. Cada cop és més habitual que els polítics i les
elits econòmics mencionin la nova frase fetitxe: la col·laboració publicoprivada.
I afavoreix la igualtat aquesta col·
laboració publicoprivada?
És una manera d’anunciar una mena de
keynesianisme invertit, que consisteix en
polítiques extractives i redistributives per
blindar el poder de les elits. De fet, a Espanya, els fons europeus de recuperació ja sabem que els gestionaran majoritàriament
fons de rescat de les empreses de l’IBEX35.
Aquest és un model econòmic clarament
nou que no sabem on ens portarà i res fa
indicar que les desigualtats disminueixin.
Imagino que la meritocràcia seguirà tenint
un pes molt important perquè és molt difícil
que en una democràcia s’estableixi un altre
mecanisme de justificació de la desigualtat
que no sigui meritocràtic. No estic molt segur cap on anem, però estic convençut que
entrem en una fase nova i no necessàriament millor.
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xavier rambla
Doctor en Sociologia i professor de la UAB

Entre l’educació
i la meritocràcia

L

a meritocràcia és el reconeixement dels mèrits
acadèmics de les persones. Però aquesta mena de regla no té massa sentit si no distingim
l’educació i la meritocràcia.
Fa un segle llarg que s’ha estès la idea que
l’educació és necessària perquè tothom aprengui una mica de gramàtica i d’aritmètica. També a expressar-se, raonar, jugar, comprendre
les emocions, exercitar l’empatia amb altres
persones, i practicar la ciutadania global. Val a
dir que les millors institucions que poden oferir aquesta educació són unes escoles obligatòries per a tota la població de tres a setze (potser més) anys, dotades de prou recursos, on convisqui la
mateixa diversitat social que conviu als barris de les nostres ciutats.
A més a més, per tal que tothom pugui elaborar i dur
a terme uns plans de vida autònoms, basats en raons personals madurades i justificables davant d’altres persones, necessitem que l’abast de l’educació sigui més ampli
que l’escola. Necessitem itineraris educatius i formatius,
permeables a les circumstàncies, reversibles en diversos
punts, oberts a experiències biogràfiques molt diverses,
que ajudin a formar projectes personals de futur i a trobar feina pensant en el curt i el mitjà termini.
La meritocràcia consisteix a distribuir qualificacions
acadèmiques i a seleccionar les persones adequades per
als llocs de treball a partir d’uns criteris transparents i
contrastables. Així doncs, és un ingredient essencial
d’aquests processos d’educació i aprenentatge al llarg
de tota la vida. Sense aquests processos, la meritocràcia
s’encongeix fins a la mínima expressió, potser desapareix. Alhora, sense meritocràcia, molts itineraris educatius i formatius s’acaben degradant. Es converteixen en

experiències selectes per a persones triades amb criteris
opacs; o, en aparcaments per a persones que després tindran moltes dificultats per dur una vida autònoma.
Futur d’oportunitats meritocràtiques?
Avui en dia la necessitat d’aprendre coses noves contínuament s’ha convertit en una de les circumstàncies que
més afecten les nostres vides. En aquest context, sembla que més persones haurien d’obtenir qualificacions
professionals que acreditessin diversos aprenentatges.
Aquestes qualificacions haurien d’obrir el ventall de feines que són capaces de fer. Ara bé, aquesta lectura tan
optimista del present planteja un seguit de preguntes
molt difícils de respondre. Fins a quin punt estem davant
un futur d’oportunitats meritocràtiques? Amb el temps
serà possible que la majoria de nosaltres millorem les nostres condicions de vida a partir del nostre talent i del nostre esforç? Si hem d’aprendre tantes coses per navegar
entre uns canvis tan ràpids, podrem aprofitar els mateixos aprenentatges per guanyar-nos millor la vida?
Certament, d’ençà que els ordinadors personals es
van inventar als anys vuitanta, molta gent ens hem adonat que sempre estem aprenent i revisant el que havíem
après. Sovint hem de fer servir nous aparells digitals, comunicar-nos de noves maneres, cercar informació, fer
gestions i comprar articles en línia, i a distreure’ns de maneres que abans eren inimaginables. Per a les generacions
més grans va ser una experiència passar de la màquina
d’escriure que fèiem servir per a alguns treballs escolars al portàtil que ara mateix necessitem per fer moltes feines. Per a les generacions mitjanes (si se’n pot dir
així), l’experiència va consistir a reduir les trucades telefòniques alhora que multiplicaven els contactes a través de moltes xarxes socials, accessibles des d’un telèfon
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intel·ligent. A les més joves, el considerable allargament
de l’esperança de vida escolar pràcticament les ha convertit en natives d’aquesta societat del coneixement. Les
dades estadístiques han detectat aquest allargament a
tot el món, fins i tot als països més pobres.
Alhora, fem servir aquests aprenentatges en molts tipus de feines. A les últimes dècades la majoria d’empreses han reduït les tasques mecàniques i repetitives, i ha
demanat més creativitat i més projectes oberts a les persones que hi treballen. De fet, l’actual pandèmia ens ha
mostrat molt clarament que una part de la nostra feina
també es realitza en aquests entorns virtuals. Si podem
resoldre diversos problemes d’accés i seguretat, és possible fer moltes tasques des de la taula del menjador. I allà
mateix també podem actualitzar les xarxes professionals
on busquem feina, preparar i enviar projectes, conèixer
les novetats del nostre àmbit, compartir i resoldre problemes molt concrets amb altres persones, etcètera.
Ara bé, malgrat tots els canvis que ha dut la societat
del coneixement, no és cert que tothom tingui la mateixa
probabilitat d’arribar als nivells professionals més alts
ni d’aprofitar moltes fonts d’aprenentatge a la seva vida
privada, a la feina i en altres circumstàncies. Tal com és
ara mateix, la meritocràcia més aviat oculta profundes
fractures socials.
Estatus socioeconòmic
En primer lloc, l’origen social continua filtrant els nostres
mèrits. La prova PISA que l’OCDE ha administrat a mostres significatives d’estudiants de quinze anys de molts
països ha palesat que l’estatus socioeconòmic dels pares
determina en bona part el rendiment educatiu d’aquests
estudiants. No obstant això, les anàlisis de l’OCDE també
mostren que hi ha marge per reduir aquest efecte a molts
països, ja que l’associació estadística entre els orígens i
els rendiments és molt menor en uns casos que en altres.
En general s’observa una sinergia important entre la
capacitat d’un sistema educatiu per contenir aquesta reproducció de les desigualtats i la seva efectivitat a l’hora
d’aconseguir que la major part d’estudiants assoleixi un
rendiment acadèmic mitjà o avançat.
Discriminació de gènere
En segon lloc, altres filtres desgavellen la trajectòria biogràfica de moltes persones joves. D’una banda, abandonar els estudis abans d’acabar-los s’ha convertit en un
factor d’exclusió social, que afecta més els homes que a
les dones. Temps enrere això era una pràctica relativament comuna a molts països, on molts joves començaven
un petit negoci en comptes de continuar estudiant. Però
ara mateix la perspectiva ha canviat. D’una altra banda,
una part important de persones joves són excloses tant
dels estudis com de l’ocupació, i això afecta més les dones
que els homes. És a dir, encara que les dones obtenen millors resultats educatius que els homes, la situació es capgira quan entren per la porta del mercat laboral.

Acabaré el meu comentari reprenent el punt de partida. És imprescindible distingir el que són l’educació i la
meritocràcia, perquè la primera és un concepte molt més
ampli que fa referència a capacitats humanes bàsiques.
La segona és tan sols una manera de seleccionar persones
per a les diferents feines. Si aquesta tria respon a criteris
contrastables i transparents, tothom tenim més opcions
d’alternar la nostra vida laboral amb diferents opcions
d’educació i formació que ens ajudin a fer transicions entre feines, entre estudis i ocupació, entre inactivitat i ocupació, entre un país i un altre, o en general, entre una situació i una altra. Però això és tan sols una cara de la moneda.
Perquè la meritocràcia sigui possible, també cal superar
un seguit de desigualtats socials i educatives que continuen fragmentant les nostres condicions de vida tot i el dinamisme de la societat del coneixement.
Xavier Rambla és doctor en Sociologia i
professor de la Universitat Autònoma de Barcelona

“La prova PISA
demostra que l’estatus
socioeconòmic dels
pares determina en
bona mesura el
rendiment educatiu
dels fills”
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francisco longo

“La desigualtat
conspira contra la
meritocràcia”
El professor del Centre de Governança Pública d’ESADE sosté
que, tot i la necessitat de corregir la desigualtat social, no es pot
renunciar a l’ideal meritocràtic en la funció pública.

ESTEVE VALLMAJOR
Hi ha qui diu que la meritocràcia com a
tal no existeix. És un mite o una realitat?
La meritocràcia és una aspiració i, en
aquest sentit, la realitat queda certament
lluny de l’ideal meritocràtic.
Vostè proposa repensar la meritocràcia, ja que diu que no pot ser el mateix
projecte que fa dos-cents anys.
En la discussió pública actual hi té una influència important l’últim llibre de Michael
Sandel, que posa de manifest la relació important entre meritocràcia i igualtat. Tenim societats on les desigualtats creixen
i, per tant, la meritocràcia hi és més difícil.
Això ha fet que apareguin determinades
veus posant l’accent en la denominada supèrbia meritocràtica. És a dir, per alguns,
defensar el mèrit com a criteri organitzador de les relacions humanes comporta
uns perills d’estratificar la societat, i que
els guanyadors sentin que mereixin més
que els altres, adoptant mesures de segregació respecte el conjunt de la ciutadania. I
això s’incrementa quan les societats, per la
seva desigualtat d’origen, no poden ser suficientment meritocràtiques. Dit d’una altra manera, quan hi ha factors com l’origen
familiar o social que prevalen sobre el mèrit

a l’hora d’accedir a posicions de privilegi.
Aquesta problemàtica ens ha de conduir a
corregir les situacions socials i l’entorn, no
a renunciar a l’ideal meritocràtic.
Hi ha un sistema més equitatiu?
No hi ha una alternativa millor. Confio en
la meritocràcia amb les cauteles que es
tracta d’una aspiració que mai s’assoleix
al cent per cent. El que està clar és que una
societat meritocràtica exigeix unes dosis
mínimes d’igualtat. La desigualtat conspira contra la meritocràcia, perquè fa difícil
que els millors siguin avaluats, mesurats i
assoleixin els seus projectes de vida estrictament en funció del mèrit.
Mencionava a Michael Sandel i ell relaciona meritocràcia amb tirania.
En termes generals no estic d’acord amb
Sandel. Perquè arrenca d’un fet cert –que
les universitats d’elit americanes no són
prou meritocràtiques– per deduir d’aquí
que molts dels privilegis en formar part de
les elits no estan justificats. Sandel també
posa de manifest, i això també és cert, que
la supèrbia meritocràtica crea sentiments
d’exclusió i ressentiment. I de tot això dedueix que la meritocràcia no funciona com
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a ideal, i crec que això és un salt al buit.
Quan defineix les restriccions i els límits
existents a la meritocràcia renuncia a l’ideal meritocràtic, i aquí no l’acompanyo.
Parlem de funció pública. Al llarg dels
últims anys, ha notat com ara és més fàcil ascendir socialment?
El problema amb el mèrit dins la funció pública no deriva tant de l’origen social, com
del maneig dels processos a través dels
quals les persones s’incorporen i treballen a l’administració. És cert que alguns
dels sistemes d’accés meritocràtics tenen
un biaix social bastant evident. Per exemple, per ingressar a l’ocupació pública és
necessari passar unes oposicions que exigeixen dedicar-se en exclusiva a estudiar
durant potser anys. Aquestes són posicions reservades per a persones les famílies de les quals poden permetre’ls durant
aquell període preparar les oposicions. Però caldria destacar una altra problemàtica:
el maneig inadequat per part dels governs
dels processos a través dels quals les persones s’incorporen a l’administració.
Desenvolupi’m una mica més la idea.
Quins processos haurien de canviar?
La Constitució Espanyola del 1978 afirma que l’accés a l’exercici de funcions públiques ha de produir-se a través de tres
principis: igualtat, mèrit i capacitat. De fet,
és una redacció redundant, ja que només
mencionant mèrit la igualtat es fa imprescindible. El mandat constitucional afirma
que l’ocupació pública està basada en el
mèrit. Si jo el que faig és posar en determinades posicions a persones que tenen carnet del meu partit, el mèrit no es dona.
I això està passant?
Sí. Per exemple, el quaranta per cent de
l’ocupació pública està ocupat pel denominat personal interí: persones que van accedir-hi sense grans filtres, normalment a
través de la gestió, de les xarxes de relació i,
per tant, sense acreditar la seva idoneïtat.
Si s’elimina la precarietat d’aquestes persones consolidant la seva feina, en el sentit
d’una feina indefinida i inamovible, es planteja un dilema: estem consolidant un sistema escassament meritocràtic. A més, això conspira contra el dret d’aquells que no

estan treballant i volen ocupar aquestes
feines en un context de mèrit.
I no tots els càrrecs públics s’escullen
per oposicions...
A Espanya i Catalunya ens hem acostumat
que quan es canvia el govern també canvien les persones que estan ocupant la gerència d’hospitals, les direccions de museus, els càrrecs executius d’empreses
públiques... En una democràcia avançada,
com més sòlida institucionalment és l’administració, menor és numèricament la
franja de nomenaments directes en la cúpula de l’administració.
Per què no s’aplica immediatament la
meritocràcia a la política?
Necessitem que l’Administració pública
tingui els millors que sigui capaç de trobar
i de retribuir. I, per fer això, necessita utilitzar mecanismes que siguin meritocràtics i
relacionats amb el talent. Si s’utilitzen criteris de lleialtat política, pura confiança
o maneig de clienteles, estem actuant en
contra de la qualitat de l’Administració.
Aquests criteris podrien ser considerats
corrupció?
És clar. A Catalunya, hi ha hagut alguna
condemna penal en aquesta línia. L’alcalde
de Sabadell, per exemple, va ser condemnat per interferir en el procés de selecció
d’una persona. Li podem dir corrupció...
Però, en tot cas, la meritocràcia és un sistema que resulta corromput per la interferència política i dels partits.
Caldria redefinir el mèrit i considerar-lo
com un element que es va alimentant al
llarg de la carrera professional?
Sense cap dubte. Un dels problemes que té
la nostra Administració és que organitza el
mèrit només per l’accés. I ve a dir que es dediqui molt de temps a preparar les oposicions, “esforça’t per aconseguir-ho i si ho
aconsegueixes tindràs una feina de per vida, que ningú et molestarà per tornar a ser
avaluat”. I això li pots dir a una persona de
25 anys que es jubilarà quan en tingui seixanta. La nostra Administració està dient
que, un cop guanyis la plaça, “no et preocupis perquè la teva continuïtat professional
no dependrà del que facis, sinó del temps

“Un dels problemes
que té la nostra
Administració és que
organitza el mèrit
només per l’accés.
El transcurs del
temps no és suficient
per afirmar que una
persona ha millorat la
seva qualificació”
transcorregut”. El que s’està dient, implícitament, és que el mèrit importa només en
el moment d’entrada.
Això ens fa més mediocres, oi?
Del tot. El transcurs del temps no és suficient per afirmar que una persona ha millorat la seva qualificació. Pot haver empitjorat o oblidat tot el que sabia. O, per contra,
pot haver aprofitat el temps per convertir-se en una eminència.
Se’ls ha de seguir ensenyant als joves
que per ascendir és necessari l’esforç?
El discurs de tots aquells que estan carregant contra el mèrit com a principi organitzador és perillós perquè els trasllada als
joves que esforçar-se no funciona. És veritat que amb esforç no sempre funciona i
que l’esforç ofereix més avantatges als rics.
Però no és cert que existeixi un mecanisme socialment acceptable que no impliqui
progressar a través de l’esforç. L’obligació
de tots aquells que es dirigeixen als joves,
en el marc de processos educatius, està a
mantenir l’aspiració i l’ideal meritocràtic,
així com a combatre totes les limitacions
que imposa la desigualtat.
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Qüestions
essencials

ignasi llobera
Des del punt
de vista de
l’univers

Nihilisme
Aquesta doctrina
filosòfica de Nietzsche
defensa la desvalorització
dels valors suprems. Déu
ha mort?

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

E

n un remot racó d’aquest univers centellejant que
s’expandeix en innombrables sistemes solars, hi
havia una vegada un astre on animals intel·ligents
inventaren el coneixement. Va ser el moment més
pretensiós i mentider de la ‘història universal’: només va ser un moment. Al cap d’uns quants esbufecs de la natura, l’astre es glaçà i aquells animals
intel·ligents moriren sense remei”.
Així comença Sobre veritat i mentida en sentit extramoral (1873) de Friedrich Nietzsche. Aquesta faula
il·lustra el caràcter inútil i lamentable de l’enteniment
humà, però també pot servir per exemplificar el nihilisme nietzscheà: la vida no té sentit, no hi ha cap valor suprem. O com el mateix Nietzsche afirma a Així parlà Zaratustra (1885): “Déu ha mort! Déu roman mort! I som
nosaltres qui l’hem mort!”. I d’aquesta cita en podem entendre que ha mort allò sagrat, que ja no hi ha cap valor
absolut, que ja no queda cap veritat en majúscules.
Per contra, tenim la proposta de Sam Harris, que a
la seva obra The Moral Landscape (2010) ens demana
que imaginem el que ell anomena la pitjor misèria possible per a tots: “podem concebre un estat de l’univers
en el qual tothom patís tant com fos possible. Si no creieu que això sigui ‘dolent’, aleshores no sé què voleu dir
amb la paraula ‘dolent’ (i crec que vosaltres tampoc no
ho sabeu)”.
Segons Harris, hem d’admetre que un univers on cada criatura conscient patís tant com fos possible durant
tant temps com fos possible, és dolent. Si li acceptem
això, també hem d’admetre que hi ha veritats morals,
com ara que tot allò que ens condueixi cap a la pitjor misèria per a tots serà dolent i que tot allò que ens n’allunyi serà bo. Per tant, segons Harris, sí que hi
“Segons Sam
ha valors i sí que hi ha
Harris, hem
veritats.
d’admetre que
Així doncs, hi ha
un univers on
v a l o r s? H i h a v e r i tats? A quina conclucada criatura
sió arribem, si fem com
conscient patís
Sidgwick, amb l’ajuda de
tant com fos
Nietzsche i de Harris, i
possible
adoptem el punt de visés dolent”
ta de l’univers?
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Albert Botta
Nihilisme ‘versus’
estratègia de la
Il·lustració

P

er coherència estricta, caldria deixar en blanc
un full sobre el nihilisme? Somriures a banda, és
aclaridor fer-ne un balanç des de fora. En defensa de la Il·lustració, Pinker relaciona nihilisme i
romanticisme perquè l’emoció té valor de guia vital. Aquest autor hi veu un discurs fals –tot i que
brillant– que postula l’excel·lència del passat i la
decadència del present.
El nihilisme afirma la irracionalitat, la sospita crònica, l’ètica genial de l’heroi, descarat, iconoclasta i que no
fa escarafalls de desafiaments i lluites (la pau ve a ser resignació, conformitat i debilitat). L’art és per a entesos i
iniciats, amb menyspreu de tota dissidència (en l’adulterada interpretació nazi és art degenerat, entartete
Kunst).
Pinker titlla nihilismes i romanticismes de reaccionaris contra la raó, la ciència, i el progrés real i efectiu.
La història de la Humanitat evidencia que la raó allibera de debò, perquè objectiva la realitat i obre pas a l’humanisme, la civilitat i la democràcia. Nietzsche i la intel·
lectualitat genial s’honoren en menystenir l’humà comú
també en política. En canvi, la Il·lustració abona el joc individual i col·lectiu de la ciutadania en organitzacions,
mercats, i democràcia.
També la crítica de la religió és diferent en qualitat.
D’una banda, el discurs àcid i metafòric sobre cultura i
religió (i l’elitista contraposició nietzscheana entre moral del senyor i moral de l’esclau). De l’altra, el treball científic antropològic i psicològic de la religió com a fenomen natural humà. Un bon exemple n’és la proposta de
Dennet de fer una història natural de les religions i de
les morals que s’hi inspiren (i que sovint no lliguen amb
l’humanisme i els Drets
Humans). Què ha fet i fa
“El nihilisme
progressar de debò la
afirma la
humanitat: un discurs a
irracionalitat, la
la nietzscheana, abransospita crònica,
dat, corrosiu, vitalista,
criptoromàntic, i tan
l’ètica genial de
desemmascarador i gel’heroi, descarat,
nial com es vulgui, o l’esiconoclasta i que
comesa d’una raó i una
no fa escarafalls
ciència obertes a dades
de desafiaments”
i estudis més acurats?
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els valors de les religions

Un oasi de pau entre
jueus i musulmans
L’any 1977 arribava la primera família a Neve Shalom-Wahat As-Salam, una petita
comunitat a mig camí entre Jerusalem i Tel-Aviv, on jueus i musulmans van decidir viure
conjuntament deixant de banda la identitat religiosa i l’origen.

Redacció
QUATRE
IDENTITATS

A

Israel, entre les ciutats de Jerusalem i Tel-Aviv, hi ha un petit espai de pau i convivència, un oasi
on jueus, cristians i musulmans
han decidit viure conjuntament,
sense donar importància a la religió i a l’origen de cada ciutadà.
Tot i semblar impossible, parlem
d’una petita comunitat anomenada Neve
Shalom-Wahat As-Salam, fundada pel sacerdot Bruno Hussar el 1972. El nom prové d’un passatge del Llibre del profeta Isaïes que diu: “El meu poble viurà en un oasi
de pau”. La primera família s’hi va instal·
lar el 1977 i a poc a poc s’ha convertit en un
petit poblet d’una setantena de famílies.
La meitat de la comunitat és àrab, l’altra
meitat jueva. Representa un exemple de
convivència per a àrabs i cristians i per a
jueus i palestins que, a escassos quilòmetres d’allà, es troben dividits.
Amb els anys han aconseguit superar
les seves diferències i gestionar el conflicte latent a través de l’Escola per la Pau,

impulsada l’any 1979. El centre educatiu
organitza seminaris de trobada mútua sobre el conflicte entre joves palestins i jueus. La seva filosofia d’ensenyament és
l’educació en la diversitat i la complexitat,
mitjançant el coneixement i la confiança.
Bruno Hussar sabia que l’educació era
la branca vertebradora de la societat, i que
en el trànsit de la infància a l’adolescència
és quan es comencen a decidir els valors i
les identitats individuals. L’objectiu, però,
en cap cas, és que tots els joves tinguessin
uns mateixos valors, sinó saber compartir-los i tolerar-los, malgrat les diferències.
Des de la creació d’aquesta comunitat,
la zona ha viscut dues guerres amb el Líban, diverses intifades palestines contra
el règim d’Israel i les conseqüències d’altres conflictes bèl·lics. Però, les persones
que conviuen a Neve Shalom-Wahat AsSalam han après a deixar a un costat la seva religió i el seu origen per construir una
comunitat tolerant i respectuosa, lluny de
les disputes identitàries.

“Sóc un capellà catòlic, sóc
jueu. Ciutadà israelià, nascut
a Egipte. Porto sobre meu
quatre identitats: sóc
veritablement cristià i capellà,
veritablement jueu, veritablement israelià, i també em
sento proper als àrabs”. Així
es presentava Bruno Hussar
(1911 - 1996), fundador de
Neve Shalom Wahat al Salam,
en un dels seus llibres. En
aquesta cruïlla vital, Hussar va
decidir apostar per la pau i la
convivència. I va demanar a
l’Església catòlica que deixés
de menysprear als jueus, tot
defensant la pau com un “art”
a realitzar i ensenyar a la
resta.
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Històries de pau

L’Schlinder
anglès
El banquer Nicholas
Winton va salvar la vida
de 669 infants. Contractava
trens per conduir-los
lluny del nazisme.

Xavier Garí de barbarà

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

E

ncara hi ha pendent una Història
de la Pau durant la Segona Guerra
Mundial, però coneixem noms de
persones que van fer autèntiques
heroïcitats en ple context bèl·lic,
salvant aquells que eren més perseguits i podien acabar de ben segur als forns crematoris del nazisme. Entre aquests testimonis n’hi ha un
que avui destacarem: Nicholas Winton,
mort fa un temps a l’edat de 106 anys. Winton era un corredor de borsa i banquer anglès de profundes conviccions humanitàries, que a l’edat de 29 anys dissenyà una
estratègia per salvar d’una mort segura a
fins a prop de 700 infants txecoslovacs, la
majoria jueus. Contractava trens que traslladaven els nens i nenes cap a Anglaterra
tot creuant Alemanya, entregats pels seus
pares per tal de deixar-los sans i estalvis.
Acumulà fins a 669 nens salvats, però
el darrer tren no va partir de Praga el 1939
a causa de l’esclat de la guerra. Aquells

últims 250 infants el perseguiren tota la vida perquè va lamentar-se fondament. Home discret i modest, que alhora quedà més
dolgut pel que no va poder fer que no pas
orgullós del que sí va aconseguir, mai va voler fer referència a aquella història d’autèntica heroïcitat. Fins i tot conservà en secret aquella gran tasca humanitària durant
bona part de la seva vida, i amagà inclús a
la seva dona els detalls d’aquella història.
Quan ja era ancià, la BBC va descobrir
la seva contribució a la salvació dels jueus
d’Europa, i va organitzar una trobada a la
què fou convocat. Sense ell saber-ho, allò
era un homenatge de tots aquells infants ja
adults a Nicholas Winton, el qual quedà fortament impressionat i emocionat. Després
de morir, la seva dona Greta va trobar, l’any
1998, un diari detallat del rescat de tots
aquells infants, i va fer-ho públic. Entre els
seus escrits hi havia un text tan curt com
savi: “Hi ha una diferència entre la bondat
passiva i la bondat activa, que és en la meva opinió l’entrega del temps i energia d’un
mateix per alleugerir el patiment i el dolor.
Suposa sortir, buscar i ajudar aquells que
pateixen i estan en perill, i no simplement
seguir una vida exemplar, de forma purament passiva sense fer el mal”.
Nicholas Winton és el conegut com
l’Schindler anglès, i passà a engruixir fa
temps la llista dels lluitadors per la humanitat i per la concòrdia enmig de la violència i la confrontació en el nostre món.
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el conte

ISABEL RIQUE
Il·lustrat per

Blanca Gimeno
La barca de veles blanques

L

a Laura viu al Pla de l’Avellà. Va arribar-hi de petita amb els seus pares, quan el Pla començava a edificar-se. Els camps es convertien en
carrers i avingudes, envoltant fileres de cases i espais enjardinats.

Ara, és com un petit poble resguardat per les muntanyes de Montcabré, Burriac i sota la mirada de Cabrera, davant la platja banyada per la immensitat del mar. Aquí ha
crescut i s’hi sent arrelada.

Molts matins passeja a primera hora per la
platja, pensa que els rajos del sol naixent li donen energia per tot el dia. Tant a l’estiu com a
l’hivern camina descalça per la sorra a trencar
de les ones; la fredor de l’aigua li desperta el cos.
Avui no camina, asseguda a la sorra amb la
mirada perduda mar endins té a la ment el seu
pare, fa uns dies que va morir.
Mirant la immensitat del mar li sembla notar
la seva presència. De sobte, veu una petita barca amb les veles blanques inflades pel vent dirigir-se a l’horitzó.
La mira una bona estona fins que és sols un
punt blanc que es confon amb els núvols, allà on
el mar i el cel es troben.
Sent una veu que diu:

—Ha marxat
Ella pensa:
—No, no ha marxat, la perdem de vista, s’ha fet
petita solament als nostres ulls i en aquest precís moment, més enllà hi ha altres ulls que la veuen arribar, altres veus que amb alegria criden
que ha arribat.
Deixa passar el temps, no sap quan, la mirada fixa allà on el mar i el cel es troben. El soroll
del moviment suau de l’aigua platejada pel sol la
tranquil·litza.
S’aixeca i respira fortament, vol omplir-se del
vent que inflava les veles blanques de la petita
barca, camina fins a trobar-se amb les ones amigues de cada dia, té un calfred per la fredor de
l’aigua. Tanca els ulls, l’escalfor del sol a la cara
li eixuga les llàgrimes barrejades amb les espurnes que volen amb el vent. I volen també barrejant-se records de la seva vida amb el pare: la infància, l’adolescència, la joventut , fins ara a la
maduresa.
La sorra, l’aigua, el sol l’acaricien amb tendresa, són testimonis únics. Solament ella i la
seva platja saben i guardaran per sempre l’íntim secret:
La Laura s’ha acomiadat del pare.
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imatge en
creixement

“Tornarem
a la plaça del
poble, però no
hi serem tots... I
segurament ens
semblarà que
tot ja ha passat.
Però tan sols serà
un continuar
començant, com
cada dia, com
cada nit”
Miquel Lleixà
El fotògraf Miquel Lleixà publica cada dia
al seu compte d’Instagram una instantània
on introdueix reflexions adreçades al
creixement personal.

