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Editorial

Sense planificació, no
hi ha missió ni valors

U

n estudi de la Harvard Business School, portat a terme per
Nelson P. Repenning i Rebeca M. Henderson, va revelar el
2010 que el curtterminisme, superat en un determinat punt,
porta al desastre. És per això que les empreses d’èxit tenen
una àrea de planificació estratègica del negoci que s’encarrega de prendre decisions amb conseqüències a llarg termini;
la planificació estratègica, al final, defineix l’empresa, la missió, els valors i la visió d’aquesta.
Ara bé, si és tan negatiu, per què el curtterminisme ens resulta
tan atractiu? Segons aquests autors, perquè els seus resultats es veuen de forma ràpida, perquè hi ha una certa dosi de curt termini que
genera beneficis i no arriba a afectar la capacitat a llarg termini –tot
i que és complicat saber quan s’està creuant el llindar–, perquè els
objectius i els resultats a curt termini són més fàcils de mesurar i valorar, i finalment perquè els humans acostumem a sobrevalorar els
resultats que tenen lloc ràpidament i a infravalorar els que ocorren
amb un cert retard.
Si tenim en compte tot això, sumat a l’accentuat moment d’incertesa actual (pandèmia, crisi econòmica, crisi energètica, crisi climàtica...), no és estrany que la nostra mirada s’hagi acostumat cada vegada més al curt termini. Ho han fet les empreses. Ho ha fet
l’economia. Ho ha fet la política. Encara que es té l’evidència que els
Estats amb més èxit són dirigits per líders amb una mirada de més
llarga distància i una millor planificació, avui en dia la majoria d’estratègies polítiques no superen els temps que marquen les legislatures electorals. I, finalment, ho fem a les nostres vides. Cada vegada,
els nostres plans de futur són més presents.
I això ens genera diverses preguntes a les quals intentarem trobar resposta en aquest número: quines conseqüències té una societat basada en el curt terminisme? Es pot innovar, progressar, si no es
pensa a llarg termini? La mediocritat és conseqüència intrínseca del
curtterminisme? Quin futur té un món que no és capaç de pensar-se
més enllà d’una dècada? En definitiva, quins valors entren en crisi en
aquesta visió curtterminista del món?

maria coll
i joan salicrú
Codirectors de Valors

LA Proposta

“És millor
equivocar-se
seguint el teu
propi camí que no
tenir raó i seguir el
camí d’algú altre”
Fiódor Dostoievski
Escriptor

En honor al 200 aniversari del
naixement de Fiódor Dostoievski
(1821-1881), escriptor i filòsof rus, la
Fundació Casa de Rússia de
Barcelona organitza fins al 22 de
febrer una exposició immersiva per
divulgar la seva obra, vida i filosofia.

valors 4

Sumari

6	L’actualitat comentada
Àngel Castiñeira
8	entrevista
Eudald Espluga
	Laura Cera

15

10	el perfil
Àngela Mora
	Ramon Radó
11

opinió

dilemes ètics

Llibertat d’expressió o
correcció política?
	Soraya Hernández
13

opinió

Pulsacions
Francesc Amat

16	LA CONVERSA
L’auge del negacionisme
Joan Salicrú

Sentir una veu interior
	Anna Pagès
12

14	Tendències
Fumar ja no és un plaer
Judith Vives

21

Les Mercedes

22	monogràfic
	Podem viure a curt
termini?
24

opinió

GENT AMB VALORS

ENTREVISTA

Xavier Marcet
	Esteve Vallmajor

Ser albada
Mar Galceran

28	OPINIÓ
Política en un món
espasmòdic
	Oriol Bartomeus

36

30	OPINIÓ
Incerteses i futurs
compartits
Elsa Santamaría López

38	els valors de les religions
D’alcohòlica a primera
monjo budista de Tailàndia

32

opinió

Contra les polítiques
educatives sense visió de
futur
	Elena Sintes
34

Qüestions essencials

La dignitat
	Ignasi Llobera
i Albert Botta

opinió

Els tempos de la pau
Kristian Herbolzheimer

39

Històries de pau

La pau amb ulls de dona
Xavier Garí

40	el conte
El joc de Temps i Atzar
	Ignasi Llobera
42 imatge en creixement
	Miquel Lleixà

Han col·laborat en aquest número

Oriol Bartomeus
Doctor en Ciència
Política per la
Universitat Autònoma
de Barcelona,
on exerceix
com a docent.

Kristian Herbolzheimer
Enginyer tècnic
agrícola per la
Universitat de Lleida.
És director de l’Institut
Català Internacional
per la Pau (ICIP).

Elsa Santamaría
Doctora en
Sociologia per la
Universitat del
País Basc i professora
de la Universitat
Oberta de Catalunya.

Associació Cultural Valors
Maria Coll i Joan Salicrú
REDACCIÓ Esteve Vallmajor
EDITA

DIRECCIÓ

Publicació editada per
l’Associació Cultural
Valors, entitat sense ànim
de lucre, que analitza
l’actualitat des del prisma
dels valors. El primer
número es va publicar el 24
de desembre del 2003.

Valors va guanyar el premi Civisme
de la Generalitat de Catalunya 2014
en l’àmbit de mitjans de comunicació.

www.valors.org

CONSELL ASSESSOR

Francesc Amat, Maria Rosa
Buxarrais, Àngel Castiñeira,
Jordi Cussó, Alicia García Ruiz,
Àngel Puyol, Begoña Román i
Francesc Torralba
Francesc Amat,
Albert Botta, Maria Rosa Buxarrais,
Marta Camp, Àngel Castiñeira,
Jordi Cussó, Alicia García Ruiz,
Xavier Garí, Soraya Hernández,
Ignasi Llobera, Anna Pagès, Àngel
Puyol, Ramon Radó, Begoña
Román, Xavier Serra i Judith Vives
IL·LUSTRACIONS Toni Batllori, Javier
COL·LABORADORS

RevistaValors

@revistavalors

Elena Sintes
Doctora en Sociologia
per la Universitat de
Barcelona.
Actualment és cap
de projectes de la
Fundació Bofill.

Anna Pagès
Professora de
la Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació
i l’Esport-Blanquerna (URL).

Bustamante, Raúl Campuzano,
Blanca Gimeno, Judit Navarro,
Marc Torrecillas i VisualOmelette
FOTOGRAFIA Miquel Lleixà
i Sergio Ruiz
DISSENY GRÀFIC Manuel Cuyàs
DISSENY GRÀFIC WEB Javi García
IMPRESSIÓ Rotimprès
GERÈNCIA Maria Coll i Joan Salicrú

Mar Galceran
Doctora en
Pedagogia i
coordinadora
de l’entitat
barcelonina El
Lloc de la Dona.

Valors és membre de

Amb el suport de

COMMUNITY MANAGER

Esteve Vallmajor
DISTRIBUCIÓ Sgel
DIPÒSIT LEGAL B-6206-2004
Portal de Valldeix, 17, 2º
08301 Mataró
TELÈFON 620 749 138
MAIL redaccio@valors.org
ADREÇA

PORTADA:

Raúl Campuzano

revistavalors

revistavalors

Els vostres comentaris seran
benvinguts a redaccio@valors.org
El preu de la subscripció és de 42 euros
anual (onze números) i 35 en format
digital. Us podeu subscriure a través de
la pàgina web www.valors.org o enviant
un correu a subscrip-cions@valors.org.

Revista Valors

valors 6

L’actualitat comentada

àngel castiñeira

Doctor en Filosofia i professor titular del departament de Ciències Socials d’ESADE

Joe Biden inaugura
la Cimera per la
Democràcia

S’acaba l’era Merkel:
Olaf Scholz, nou
canceller d’Alemanya

El Tribunal Suprem
imposa un 25 per cent
de castellà a l’escola

El fantasma d’una
invasió russa torna a
planar sobre Ucraïna

i ha una preocupació especial pel retrocés de la governança
democràtica, l’augment de la corrupció,
l’incompliment dels
drets humans i l’estat
de dret a tot el món, i
pel creixent d’autocràcies com
la Xina, Rússia o l’Iran. Necessitem democràcies fortes i saludables caracteritzades per una governança oberta i responsable,
respectuoses dels drets fonamentals i amb mecanismes de
resolució de disputes imparcials
i accessibles i que, a més, sàpiguen donar solucions justes i eficients als problemes de diferent
ordre que avui tenim.
En cas contrari, l’alternativa de l’autoritarisme continuarà guanyant opcions. Per això,
els països convidats a la Cimera
per la Democràcia haurien d’haver estat exemplars en les seves
pràctiques. Té sentit haver inclòs països amb greus disfuncions democràtiques com Filipines, Pakistan, Polònia, Nigèria,
la República Democràtica del
Congo o Brasil? Com en tot gran
esdeveniment, l’alta o baixa qualitat dels convidats determina la
qualitat de la trobada i crea un
precedent per a futures reunions d’aquest tipus.

esprés de setze anys
al capdavant del país,
Angela Merkel ha deixat el càrrec de canceller i ho ha fet amb gairebé un setanta per
cent d’aprovació i amb
el reconeixement mundial al seu bon lideratge. De manera excepcional, Merkel ha
sabut transitar del rigor científica i acadèmica (doctora en
Química Quàntica) a la gestió
de les diverses responsabilitats polítiques que ha assumit
pràcticament des de la caiguda
del Mur de Berlín.
El seu tarannà analític i
contingut, la seva estabilitat
emocional, la capacitat de reacció davant de les crisis, la seva austeritat, el domini de la
intel·ligència contextual, la seva flexibilitat i pragmatisme
han contribuït de manera decisiva no tan sols a la puixança
d’Alemanya sinó també i molt
especialment a l’estabilitat de
la Unió Europea, en moments
difícils. Sens dubte, la seva figura ha contribuït de manera més que notable a vincular
el bon lideratge amb el lideratge femení, com també ha
passat amb la primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda
Ardern.

l Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del Govern català davant la
sentència del Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC), que
exigeix impartir un 25
per cent de castellà en
horari lectiu i que qüestiona el
model d’escola catalana, aprovat amb un ampli consens des de
fa dècades. El cas va aixecar els
ànims de grups polítics, famílies
i educadors que han interpretat
la decisió com un atac directe a
la llengua catalana, just en un
moment en què els experts destacaven la seva situació precària: un 28 per cent dels alumnes
no fan servir mai el català a l’escola i un 48 per cent de docents
no el fan servir als instituts.
El model d’immersió lingüística català és un cas d’èxit educatiu que ha sabut garantir l’assoliment de les competències lingüístiques tant del català com del
castellà. Que una sentència determini ara de manera arbitrària els percentatges d’hores de
les llengües a l’educació és atribuir als jutges una competència
en política educativa que no tenen. L’escola catalana ha estat
sempre una garantia d’inclusió i
de cohesió social i així ho hauria
de continuar essent.

’han cridat molt
l’atenció les “raons”
donades pel president rus, Vladímir
Putin, en un llarg article recent titulat
Sobre la unitat històrica de russos i ucraïnesos. En sintetitzo els principals arguments, que de ben
segur ressonaran en la ment de
molts catalans: “Russos i ucraïnesos som un sol poble, descendents de les mateixes tribus,
amb un mateix idioma i una mateixa religió. Ocupem essencialment el mateix espai històric i
espiritual, hem desenvolupat un
sistema econòmic únic durant
dècades i segles. El temps va provocar peculiaritats lingüístiques
regionals, cosa que va resultar
en l’aparició de dialectes. La idea
del poble ucraïnès com una nació
separada és un invent de l’elit polonesa i una part de la seva intel·
lectualitat sense base històrica. A Rússia la van robar, de fet.
La veritable sobirania d’Ucraïna
només és possible en associació
amb Rússia”.
Sí, es pot apel·lar al valor de
la unitat espiritual per a practicar una ocupació militar. Aquest
continua sent el drama.

H D E M

Jordi
Cussó

Àngel
Castiñeira

Maria Rosa
Buxarrais

Begoña
Román

Il·lustrat per

visualomelette
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L’entrevista

“La reivindicació
popular en defensa
de la salut mental
corre el risc de
quedar atrapada
en les lògiques
mercantilitzadores
del neoliberalisme”
Eudald Espluga
Cansats, angoixats, fracassats, precaris, empresaris de si mateixos...
Com podem descriure una generació com la mil·lennista, marcada pel
‘capitalisme de plataforma’? El filòsof Eudald Espluga, autor de l’assaig
No seas tú mismo. Apuntes sobre una generación fatigada (Paidós),
intenta il·luminar aquesta qüestió.

text: laura cera / foto: Antonio Navarro
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E

scoltem diàriament el lema que
confronta en el títol, “sigues tu
mateix”. Quin missatge ocult té?
Aquest lema neix en el context de
la cultura terapèutica, que posa la
realització personal en el centre.
Aquests discursos han triomfat
en el marc del neoliberalisme, on el
subjecte s’ha convertit en el vehicle a través
del qual s’expressa l’imperatiu de productivitat: tota relació d’explotació ho és també
d’autoexplotació, perquè tota forma de treball ha de ser treball en un mateix. I és quan
aquest imperatiu passa pel filtre de la cultura terapèutica i del concepte d’autenticitat que la frase deixa de ser tenir un sentit
benintencionat, per a passar al servei d’una
estructura ideològica que ens condueixen
a la fatiga.
“La mirada generacional desmobilitza”,
escriu en el llibre. Per què?
Aquesta dèria de compartimentar la mirada fa que ens fixem amb una sèrie de tòpics
sobre el caràcter i l’estructura moral dels
individus que són externs a les generacions.
Per exemple, quan es parla de la generació
mil·lennista o Z en realitat es fa referència a
una espècie de generació smartphone: gent
jove amb un mòbil sempre a la mà. Es tendeix a filtrar tot per la metàfora de l’addicció a Internet i a les xarxes socials, com si la
relació amb el capitalisme de plataformes
fos un problema de responsabilitat individual. Però quan ens fixem en aquests tòpics
mediàtics, no ens fixem en altres condicionants estructurals més importants com la
classe social o el gènere, que afecten més
les nostres condicions vitals.
Parla d’una generació fatigada.
Parteixo de la idea de la fatiga de ser un mateix, un concepte que extrec del sociòleg
francès Alain Ehrenberg, amb el qual es referia a l’epidèmia de depressió que travessava les societats els anys noranta. I m’interessava veure com el creixement d’aquest
malestar en els últims anys s’ha vist amplificat pel ‘capitalisme de plataforma’, i pel
fet que, per una banda, hagi esborrat la distinció entre allò públic i allò privat i, per l’altra, permeti parametritzar tots els nostres
estats vitals: quantes calories mengem,
quantes hores dormim, quantes passes
fem al dia, quantes hores passem a Twitter... La penetració d’aquest cansament i

fatiga entre la generació mil·lennista o Z,
que ha viscut exposada al ‘capitalisme de
plataforma’, és més profunda.
Parlem d’una generació jove amb molt de
futur encara. Hauria de preocupar-nos?
És preocupant perquè és un senyal dels
efectes de la transformació neoliberal de
les societats. El neoliberalisme és un moviment econòmic i polític que irromp als anys
vuitanta en el panorama polític, i, per les generacions més joves, el malestar d’habitar
un sistema que aboca els individus a la precarietat, a la inestabilitat i a la competitivitat estructurals ja no és un fenomen sobrevingut i gradual sinó la condició mateixa de
la seva existència. No podem veure aquesta
fatiga i ansietat com una síndrome que afecta els subjectes individualment. No podem
pensar que aquest cansament és una patologia i que la salut mental dels individus no
té res a veure amb una societat que ens obliga a ser empresaris de nosaltres mateixos.
Ara ho veiem molt clar amb la salut mental: qui no va el psicòleg és un estrany.
Són molt importants els discursos dels darrers anys per tal de desestigmatitzar la salut mental i poder parlar-ne obertament.
Però, al mateix temps, s’ha produït un
gir repatologitzador, ja que la centralitat
d’aquest discurs fa que qualsevol forma de
malestar es filtri sota la mirada terapèutica. Fa poc, a Madrid, van obrir un centre de
teràpia que es deia La Llorería, que s’aprofitaven de l’auge de la salut mental i oferien
teràpia a través d’un model uberitzat, subcontractant psicòlegs i convertint l’ajuda
psicològica en un bé de consum ràpid. La
reivindicació popular de moviments socials
en defensa de la salut mental corre el risc de
quedar atrapada en les lògiques mercantilitzadores del neoliberalisme.
En aquest context que planteja, vivim
una transformació de l’escala de valors?
En el llibre ho abordo fent referència a l’auge de la cultura de l’autoajuda i terapèutica,
que ha servit per construir un model d’individualisme que parteix d’uns valors molt
concrets: aquells que entenen l’ésser humà com una persona independent que ha
de seguir el seu camí de forma autàrquica, abandonant tots els imaginaris d’interdependència i cura, com els que ha defensat l’ecofeminisme. Per tant, el que cal

qüestionar és com aquests discursos han
triomfat i s’han establert com a hegemònics, precisament perquè tenen una base
ètica i moral que ofereix una bona orientació en un context d’incertesa i precarietat
com l’actual.
Anem cap a una reescriptura del Contracte Social?
Sí. No podem seguir desenvolupant les nostres ciutats i societats d’esquena a una sèrie
de feines, com tradicionalment ha estat el
treball domèstic i de cures. Se segueix sense tenir en compte quan es plantegen el futur de les nostres ciutats. Per tant, evidentment que hi ha d’haver una transformació
del concepte del treball, que no només té
a veure amb drets laborals: la precarietat,
els sous baixos, moltes hores de feina o treballs molt fragmentaris. Cal reformular la
idea del treball. Hi ha d’haver un replantejament de les nocions mateixes sobre les
quals se sustenta aquest Contracte Social.
Aquesta anàlisi de la generació mil·lennista, ha portat a alguns a defensar que
els temps passats van ser millors.
Fer comparativa és perillós perquè idealitza un passat en un marc reaccionari. Hem
de deixar de mirar la situació en la qual es
troben els nostres pares perquè les crisis
econòmiques consecutives que hem anat
patint, de precarietat estructural, evidentment ens afecten més a les generacions que no hem vist cap altre horitzó, però
també afecten les generacions dels nostres pares i avis, que han vist empitjorades
les seves condicions. Cal evitar les contraposicions, no només pel que tenen de reaccionari, sinó també per tot el que deixem
de mirar quan fem aquesta comparativa.
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el perfil

Àngela Mora:
la gimnasta
que salta
barreres
Ramon Radó

E

ls aplaudiments del públic que hi
havia a la grada del pavelló Navarra Arena van començar quan
la megafonia va anunciar el nom
d’Àngela Mora. Van continuar
durant la prova i es van convertir en una ovació quan va acabar
l’exercici i va córrer a abraçar-se
amb la seva entrenadora, Maribel Moncasí. I és que Àngela Mora va ser la gran protagonista del
Campionat d’Espanya de Gimnàstica Artística que es va fer a Pamplona a principis de desembre. Per primera
vegada, una esportista amb síndrome de
Down competia en un torneig estatal amb
participants sense discapacitat.
Aquesta jove de disset anys de Maials, al Segrià, en fa cinc que fa gimnàstica
a l’Asvolcall Lleida i entrena i competeix
amb el Club Gimnàstic FEDAC. Des dels
primers passos al gimnàs, de mica en mica, l’Àngela ha anat saltant barreres, com
qui salta enmig del tapís. De tots els exercicis, el que més li agrada fer és la tombarella canària, és a dir, fer una volta a la barra paral·lela.

“Per a l’esport
inclusiu i per a
totes les Àngeles
que vindran en el
futur ha estat un
gran salt”

És una noia “tímida, molt dolça, amb
un somriure que captiva i molt disciplinada”, segons la descriu Moncasí, que fa anys
que l’entrena. Molt possiblement, sense
aquesta disciplina no hauria pogut anar
millorant en els exercicis de gimnàstica
fins a arribar a tenir prou nivell per acudir
als Campionats d’Espanya. I també té una
agenda força plena.
Cada dia, a un quart de vuit del matí,
agafa l’autobús de Maials cap a Lleida per
anar a l’Escola del Treball. Allà estudia un
Itinerari Formatiu Específic d’auxiliar de
vendes i atenció al públic. Algunes tardes
torna al poble a quarts de cinc, però d’altres es queda a Lleida, ja sigui per fer logopèdia, formació prelaboral i altres activitats a l’associació Down Lleida o bé per
entrenar.
L’any 2018, va participar en els Special Olímpics i va aconseguir tres medalles,
a més de protagonitzar l’espot oficial de
l’esdeveniment al costat de Carles Puyol.
Com que l’Àngela anava millorant com a
gimnasta i no hi havia gaires competicions
en què pogués participar, la seva entrenadora va proposar a la Federació Catalana
que participés en els seus tornejos.
D’aquesta manera, el 2019 va competir a la Copa Catalana i, ara, ha fet un pas
més convertint-se en la primera esportista amb síndrome de Down que participa
en un Campionat d’Espanya. Per a l’Àngela ha estat un pas més, però per a l’esport
inclusiu i per a totes les Àngeles que vindran en el futur ha estat un gran salt.
Des de l’organització, l’única condició que van posar a Moncasí perquè l’Àngela participés en el campionat va ser la
mateixa que volien posar elles: se la puntuaria com qualsevol altra participant. A
Pamplona, finalment, va obtenir un 8 en
poltre; un 6,75 en barra; un 5,5 en barres
paral·leles i un 6,5 en terra. Unes notes que
la van situar a la posició 77 d’entre un centenar de gimnastes.
En ple segle XXI, quan el negoci vinculat a l’esport mou milers de milions, sembla que hagi quedat oblidat allò de “l’important és participar” que propugnava
Pierre de Coubertin als inicis de l’olimpisme modern. Però, també en ple segle XXI,
lluny, molt lluny, dels dòlars i els egos, l’essència d’allò que significa l’esport per a milers de persones arreu s’assembla molt a
l’Àngela Mora fent la tombarella canària.
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anna pagès

Professora de la Facultat de Ciències de l’Educació Blanquerna-URL

Sentir una veu interior

A

quests dies llegeixo un article publicat al The New York Times sobre els
quatre milions de persones que han
renunciat al seu lloc de treball als
Estats Units després de la pandèmia. Són gent que ha vist la seva capacitat de viure seriosament minvada amb motiu del confinament: condicions de precarietat
salarial, habitatge poc accessible, maltractament, pressió per obtenir màxims nivells de productivitat... En tornar a la feina amb una certa normalitat i la relaxació de
mesures de control sanitari, aquestes persones han entrat en crisi. La paraula ‘crisi’ ve del grec krineo que significa separar, diferenciar, distingir. La crisi és, doncs, un
mot útil per definir els moments frontera de la vida, quan
ens veiem abocats a la decisió d’obrir un futur diferent,
de deixar quelcom enrere, de travessar el llindar. No tothom té el coratge suficient per entrar en crisi i, sobretot,
de sortir-ne amb la dignitat necessària.
El vell Sòcrates sentia una veu interior, una mena de
geni íntim, un daimon, que l’ajudava a aturar-se en moments particulars i especials. A vegades, per coses tan
concretes com prendre una determinada direcció (anar a
dreta o a esquerra, entrar o sortir), la veu interior, el daimon de Sòcrates, li deia “stop”. Llavors es quedava un
instant bloquejat, abans de seguir les indicacions de la
seva veu. Aquesta raresa del filòsof, buscador d’una veritat amagada en els fets i els dits de la polis, feia riure a
molta gent. Tanmateix, Sòcrates, coneixedor de les febleses i la capacitat de negació dels seus conciutadans i
amics, no en feia gens de cas. A vegades a la vida s’ha de
fer una mica així, renunciar a les falses promeses d’abundància i de felicitat, ficcions enganxoses que acaben per
fer-nos la vida impossible. Escoltar la veu interior que
diu “atura’t”, sembla ser la via escollida per aquests quatre milions de ciutadans dels Estats Units, el país on tot
és possible (Yes, You Can) i la terra del self-made i el do it
yourself. Aquestes persones han dit prou a tantes bajanades i, malgrat la incertesa d’una etapa desconeguda,
han assumit que renunciar és l’únic camí digne, una manera de salvar la seva ànima, donant valor i una llum nova
a allò que els queda d’humanitat i de vida al davant.
Coincidint amb aquesta notícia, trobo una companya
de feina al passadís de la Universitat. Té una quarantena llarga d’anys. Li pregunto com porta la tesi doctoral.

Em respon que ja no fa una tesi. “I això?”, responc estranyada. Tothom qui no hagi fet una tesi i treballi a la universitat té l’ambició o el projecte de fer-ne una. M’esperava que expliqués les raons, els obstacles, la dedicació,
la difícil conciliació familiar amb un treball de recerca
com aquest. Doncs no. “En tinc prou amb fer bé el que
tinc entre mans cada dia. No és perquè no pugui o sigui massa difícil. És una decisió que he pres. No vull una
tesi.” L’endemà, una altra amiga, professora associada a dues universitats, m’envia un missatge de veu després de molts mesos, dient que torna a l’Institut i renuncia a l’etapa acadèmica. I diu una mica el mateix: “No vull
aquesta vida per a mi: la precarietat, la rivalitat, la manca de perspectiva, les punyalades quan menys t’ho esperes”. Cal dir que totes dues són dones brillants, creatives,
d’una intel·ligència vivíssima. Capaces de fer una tesi, o
dues, i d’aconseguir una càtedra a la universitat sense
problemes.
Es podrien posar en sèrie aquestes experiències i notícies? Són coses que ens fan pensar. I ens posen l’alerta al davant. Almenys, la renúncia és una resposta digna.
Segurament no la més senzilla ni la més fàcil: però sí una
via per reclamar condicions humanes, per fer el que ens
toca, posant tota l’ànima en la tasca. Qui sentirà aquesta
veu interior, com Sòcrates?
Anna Pagès és professora de la Facultat de Ciències
de l’Educació Blanquerna-URL

“La renúncia és
una resposta
digna. Ni la més
senzilla ni la més
fàcil: però sí una
via per reclamar
condicions
humanes”
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dilemes ètics

Llibertat d’expressió o
correcció política?
La iraquiana Nadia Murad,
activista pels Drets Humans
i premi Nobel de la Pau, va
ser censurada a una escola
del Canadà perquè el seu
testimoni podia generar
islamofòbia.

soraya Hernández

A

causa de la pluralitat de sensibilitats actual, existeix una
clara dificultat per definir
com s’articulen els límits del
dret a la llibertat d’expressió.
Aquesta figura jurídica, que
protegeix la llibertat de pensament, de creences i que afavoreix el fet que qualsevol pugui compartir les seves idees,
es veu fàcilment criticada
quan la veu que s’alça no coincideix amb el que socialment s’ha acordat que és correcte. 		
Per exemple, mentre alguns comentaris feixistes o que enalteixen el terrorisme
són censurats, alguns llibres amb contingut homòfob són publicats. Es porta a judici un acudit que es mofa de les persones
amb discapacitat, però es permeten anuncis sexistes. Els límits d’aquest dret no són
clars i el fet que existeixi tota una gamma
de grisos en la seva aplicació genera situacions com la que acaba de viure la iraquiana Nadia Murad, activista pels Drets Humans i premi Nobel de la Pau.
La Nadia va ser capturada amb 21 anys.
Estat Islàmic va assassinar la seva família
i ella va ser presa per convertir-la en esclava sexual. Amb una motxilla plena de

197

Sis anys de la
‘llei mordassa’
Des de l’entrada en vigor de la Llei
de Seguretat Ciutadana, més
coneguda com a ‘llei mordassa’, el
juliol del 2015 i fins al desembre del
2019, s’han imposat 197.288 sancions
(73 milions d’euros en multes). Un
setanta per cent de les quals han
estat per resistència, desobediència
o negativa a identificar-se i faltes de
respecte a l’autoritat.

tortures i malsons va aconseguir fugir.
Com a dona supervivent va decidir escriure un llibre, Jo seré l’última (Rosa dels
Vents), on relata el terror que va patir.
Aquesta obra li va costar un gran esforç
perquè parlar de violacions és un tabú en
la seva tradició cultural.
Amb l’objectiu de sensibilitzar i compartir la seva experiència, va acceptar impartir un taller al Canadà, dirigit a noies de
tretze a divuit anys en situació de vulnerabilitat social. Segons expliquen els mitjans
de comunicació, les organitzadores del taller van rebre una notificació del consell
escolar de Toronto, en la qual es prohibia
l’acte perquè el seu testimoni podria ser
“ofensiu” i promoure “la islamofòbia”.
La notícia va sorprendre les educadores que faciliten el debat entre les participants, ja que era la primera vegada que
el consell escolar feia exprés el seu refús a
un dels temes del club de lectura. Segons
les seves explicacions, “s’havia de preveure una possible islamofòbia”. A més a més,
el consell avisava que reescriuria la guia de
lectures per tal que els materials escollits
fossin “culturalment pertinents i adaptats”
i no ofenguessin cap tradició cultural.
Pot una vivència, una experiència en
primera persona, ferir els sentiments

religiosos o els valors d’un grup social concret? És ètica una cancel·lació d’aquest tipus o estaríem parlant de censura? S’està
intentant fer una prevenció o es vol controlar el dret de lliure expressió en funció
d’uns mandats socials? Els discursos basats en les identitats i els sentiments estan
creant una policia del pensament cap allò
políticament incorrecte?
Si es considera que un relat en primera persona pot arribar a generar una fòbia social s’haurien de controlar tots els
discursos segons els possibles els efectes
que puguin generar en un futur? De manera contrària, si això pot limitar de forma
molt flagrant el dret a la llibertat d’expressió, potser s’hauria d’acceptar que sempre hi haurà algú que es pot sentir ofès o
interpel·lat pel discurs de l’alteritat. De
manera més equilibrada, fins i tot hi hauria l’opció d’acompanyar aquelles manifestacions susceptibles tot aportant guies
que les contextualitzin o facilitant espais
de debat entre les parts afectades.
Una vegada més, els límits difusos del
dret a la llibertat d’expressió ens fan reflexionar sobre com alguns mots poden
colpir els sentiments de les persones en
funció del context social i cultural on són
pronunciats.

valors 13

opinió

mar galceran
Doctora en Pedagogia

I

Ser albada

niciem un nou any. Temps de fer balanç, de projectar futurs, d’actualitzar el present... i el cert és que
quan un s’hi posa pot tenir la sensació que tot plegat no resulta gaire encoratjador. Venim d’uns anys
de pandèmia que han generat una crisi social i sanitària sense precedents. Les desigualtats i l’exclusió social creixen de manera exponencial com ho fa
també el mercantilisme de la humanitat amb el tràfic de
persones, l’explotació sexual i laboral, l’extorsió als més
vulnerables, les crisis migratòries i mediambientals, l’esgotament dels recursos del planeta i un inacabable reguitzell de catàstrofes i injustícies de tota mena que poden
acabar ofegant la nostra confiança en la humanitat.
Però no podem sucumbir a la fatalitat. Som aquí per
ser albada i per ancorar-nos als llocs on neix l’esperança.
Llocs que no trobarem als aparadors, ni als centres comercials, ni als mitjans de comunicació, sinó en allò senzill i discret que defuig tota aparatositat però que arriba
als cors, un lloc ocult, i els transforma.
Així va ser en el cor d’aquell infant, un dia qualsevol,
en un vagó de tren. La mare es mantenia abstreta en la
pantalla del seu mòbil mentre ell, sol·licitant la seva atenció no obtenia resposta. Una noia jove que anava asseguda al seu costat llegint un llibre, adonant-se de la situació,
li va llançar una mirada de complicitat i traient un full i un
llapis de la seva motxilla es va posar a fer-li dibuixos. En
un moment el rostre d’aquell infant es va il·luminar. Per fi
algú li feia cas! La mare va seguir, tristament, sense adonar-se de res... Però, aquell gest gratuït i generós de la jove, no únicament va il·luminar el rostre de l’infant, sinó
que va omplir el meu cor d’esperança.
Com ho va fer, també, una alumna del meu darrer any
com a docent a la universitat. Un dels dies en què em disposava a preparar les espelmes que utilitzava a l’espai
de silenci de la facultat que jo conduïa, vaig adonar-me
que m’havia deixat l’encenedor. Llavors, una alumna que
venia assíduament va dir: “Espera... jo en tinc un”. Vaig
veure que remenava la bossa i treia una capseta metàl·
lica amb un encenedor i un farcellet d’aquestes típiques
espelmes petites i primes de colors. Em va sorprendre:
“Com és que portes això a la bossa?”. I em va dir: “Doncs
perquè sempre hi ha algun motiu al dia per celebrar alguna cosa”. Vaig pensar que em feia broma, però m’ho va
tornar a repetir amb tot de convenciment.

“Sí, dona, clar... sempre hi ha motius per a celebrar i
llavors puc treure una espelma i celebrar-ho amb els altres.” “Ja..., però una cosa com ara què”, li dic. “No sé...
moltes, qualsevol cosa que t’hagi anat bé a tu o a algú altre, o un aniversari, alguna cosa que et genera alegria.”
El més sorprenent era que en la vida d’aquella alumna, aparentment, no hi havia hagut gaires celebracions.
De petita havia tingut moltes dificultats amb els estudis
i li havien dit que no servia per estudiar, però ella s’esforçava molt. Lluitant va acabar l’ESO i el Batxillerat i després va fer un mòdul d’auxiliar d’infermeria i ara, després
de molts anys (perquè era una estudiant ja madura), va fer
la prova d’accés per majors de 25 anys i va entrar a Infermeria. Aquell primer semestre em va dir que ho havia suspès tot (tot!) però que pensava continuar i confiava a poder anar aprovant, de mica en mica, encara que hagués
d’estar-s’hi molts anys, com sempre havia fet. “A mi sempre tot m’ha costat molt”, em va dir aquell dia. Vaig saber
uns anys més tard que s’havia graduat i estic convençuda
que és una excel·lent professional. Quan sovint les dificultats que m’envolten m’aclaparen, revisc el record d’aquella
alumna i la seva alegria enmig els entrebancs, o el d’aquella jove i la seva atenció i tendresa amb l’infant, o la de tants
altres records senzills que omplen de llum la meva ànima i
m’encoratgen a ser record, present i futur d’albada.
Mar Galceran és doctora en Pedagogia i coordinadora
de projectes de l’entitat Lloc de la Dona
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Tendències

Fumar ja no
és un plaer
Les administracions públiques es posen les piles per limitar el consum
de tabac. I, paral·lelament, també deixa de ser un costum glamurós,
com ho era fa uns anys a moltes pel·lícules.

Judith Vives

H

i va haver una època en què fumar tenia una aurèola de glamur. Penso en les femmes fatales del cinema negre de
Hollywood, demanant seductores foc al seu galant, o en la
Sara Montiel cantant allò de
“fumar es un placer...”. Una
de les imatges més icòniques
del cinema contemporani és
el protagonista de Deseando
amar, Tony Leung, ofegant les
penes amoroses entre el fum del cigarro.
La publicitat ha venut durant dècades una
imatge viril del tabac, amb aquell home
Malboro, així com un símbol de rebel·lia
entre els adolescents que volien ser grans.
I llavors, tot va canviar. Com els arguments a favor de la salut pública no ens
van convèncer, va ser necessari modificar la imatge del fumador. De cop i volta, a
les pel·lícules de Hollywood només fumaven els nazis o els malvats de les pel·lícules
d’acció. Ens recordaven que fumar era un
vici amb connotacions molt negatives.
A Espanya es va prohibir fumar a l’interior de recintes públics l’any 2006. Una
limitació que ara s’amplia. Actualment, el
govern prepara una nova llei antitabac que
també prohibirà fumar als espais públics
oberts, com ara terrasses, parcs, parades
d’autobús o estadis esportius.
I mentre aquest debat anima les tertúlies de ràdio i de cafè, a altres països van
molt més enllà. Fa uns dies es va saber que
Nova Zelanda prohibirà la venda de tabac
a les generacions nascudes després de

morts per
tabaquisme

l’any 2008, així s’eliminarà gradualment
l’hàbit de fumar fins a fer-lo desaparèixer.
Ayesha Verall, ministra de Salut, ho explicava així: “Volem assegurar-nos que els joves mai comencin a fumar”.
Entre les veus crítiques a aquestes mesures tan restrictives hi ha qui adverteix
que això pot alimentar l’aparició d’un mercat negre de tabac. Hi ha també qui apel·la
a la defensa de les llibertats individuals.
La realitat, però, és que està científicament demostrat que fumar té un impacte
negatiu en la salut. El tabac incrementa el
risc de càncer de pulmó de cinc a deu vegades i també està vinculat amb el càncer de
boca, faringe, laringe, esòfag, estómac, pàncrees, cèrvix, ronyó i bufeta, així com amb
les leucèmies mieloides agudes. Aquest impacte té un sobrecost sanitari i social d’uns
disset mil milions d’euros. Les mesures que
s’impulsen als diferents països promouen
uns valors de salut i de certa consciència
social que ens beneficien a tots.

Segons la Societat Espanyola d’Epidemiologia, cada any moren a Espanya unes 56.000 persones a causa del tabac i més de vuit milions
arreu del món. D’aquesta darrera
xifra, set milions es deuen al consum directe de tabac, mentre que
prop d’1,2 milions de les morts són
degudes a l’exposició al fum. D’altra banda, el 19,8 per cent de la població més gran de quinze anys fuma diàriament, el 2,3 per cent és
fumador ocasional i el 22 per cent
és exfumador.
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FRANCESC AMAT

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

E

Pulsions

ns ha tocat viure temps convulsos. Encara
no estàvem del tot recuperats de la crisi econòmica del 2008 quan va esclatar amb virulència la crisi provocada per la pandèmia.
En aquest context, hi ha dues pulsions polítiques que semblen recórrer els votants i la
ciutadania en moltes democràcies avançades. Una és la pulsió tecnocràtica, que podríem caracteritzar com per una preferència dels votants pels lideratges polítics forts i experts. També hi ha una segona
pulsió rellevant que és la del nacionalpopulisme, molt sovint encapçalada pels partits d’extrema dreta.
La pregunta pertinent, aleshores, és fins a quin punt
aquestes pulsions polítiques cada vegada més habituals a les nostres democràcies ens han de preocupar. En
quins contextos apareixen amb més facilitat? Quines són
les condicions que propicien el decantament dels votants
cap a aquestes opcions? Són, a l’extrem, pulsions antidemocràtiques? Els factors explicatius d’aquestes dues
pulsions són diversos. Però en podem subratllar dos que
semblen ser importants. El primer és la inseguretat econòmica, que sembla accentuar el decantament dels votants cap a opcions nacionalpopulistes. Un segon factor,
més vinculat a la pulsió tecnocràtica, són els nivells elevats de desconfiança política i la cerca de seguretat per
part dels votants.
És rellevant assenyalar dos condicionants més que
possibiliten aquestes pulsions. El primer és un context de
creixent desmobilització i apatia col·lectiva per part dels
votants. No és només que els nivells de confiança en les
institucions i líders polítics siguin baixos. És que ens trobem en un context de forta desmobilització política i reducció del teixit social i associatiu. És veritat que la crisi
econòmica de 2008 va fer créixer en alguns àmbits l’interès per la política i revigoritzar l’interès per allò col·lectiu,
però de manera fragmentada. De manera més general,
aquest context de reducció dels nivells de capital social la
falta de mediadors polítics possibilita les pulsions tecnocràtiques i nacionalpopulistes.
Per altra part, vivim també en contextos de polarització política creixent. Davant de crisis econòmiques i socials complexes, els votants poden tenir la temptació de
refugiar-se cap als seus grups de referència i disminuir els nivells de confiança cap a persones d’altres grups –
és l’anomenat in-group bias– . Quan això passa els valors

universalistes decauen i la ciutadania es decanta cap a
valors més grupals i autoreferencials. Comencem a tenir
evidència, a més, que els mitjans de comunicació i internet poden haver facilitat la polarització i el decantament
dels votants cap a posicions més extremistes. Sabem,
per exemple, que la inseguretat econòmica acompanyada de l’exposició a determinats mitjans de comunicació
pot afavorir el nacionalpopulisme. Les noves tecnologies de la comunicació en contextos d’apatia social poden
haver afavorit, també, la desconfiança política i la pulsió
tecnocràtica.
Donat tot això, alguns economistes i politòlegs ens
alerten del risc d’erosió de les normes democràtiques.
Fins al punt que alguns votants podrien estar disposats
a sacrificar determinats ideals o normes democràtiques
per afavorir les opcions polítiques que els són més properes. Això, és clar, significaria un risc de primera magnitud
per a les democràcies contemporànies. Ens trobem, però, davant d’un punt de no retorn d’aquestes característiques? Hi ha raons per pensar que aquest no és el cas. El
que sí que hem d’admetre, però, és que a les democràcies
contemporànies les pulsions tecnocràtiques i nacionalpopulistes hi són ben presents i vehiculen en bona manera els nous processos de competició política. Però això no
vol dir necessàriament que les democràcies corrin perill,
sinó que aquestes pulsions són compatibles i caracteritzen les democràcies contemporànies.
Francesc Amat és doctor en Ciència Política per la
Universitat d’Oxford i investigador a l’IPERG de la UB

“Alguns votants
estarien disposats a
sacrificar determinats
ideals democràtics
per afavorir les
opcions polítiques que
els són properes”
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LA CONVERSA
L’auge del negacionisme

— Hi ha tendència
a posar al sac del
negacionisme
actituds que només
són crítiques.
— Ara, gràcies
a la tecnologia,
qualsevol grup
negacionista pot
arribar a molta gent.

josep martí
blanch
(L’Ametlla de Mar, 1970). És
llicenciat en Ciències de la
Comunicació per la UAB.
Analista i columnista a La
Vanguardia i a El
Confidencial, dirigeix Mapa
Media, és professor a
URL-Blanquerna i assessora
empreses i institucions. Del
2011 al 2016 va exercir de de
secretari de Comunicació de
la Generalitat. És autor dels
llibres Ets de dretes i no ho
saps (L’Arquer, 2008) i Como
ganamos el proceso y
perdimos la república (ED
Libros, 2018).

alexandre
lópez-BORRULL
(Barcelona, 1974). Doctor en
Química i llicenciat en
Documentació, actualment
és professor agregat dels
estudis de Ciències de la
Informació i la Comunicació
a la Universitat Oberta de
Catalunya. Expert en
desinformació i revistes
científiques. Ha publicat
articles i capítols de llibre en
relació a les ‘fake news’, la
ciència oberta i la gestió de
les xarxes socials. Membre
del grup de recerca GAME
(UOC).
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El negacionisme no és un
fenomen nou, però els darrers
anys i ara, amb la Covid, ha
augmentat exponencialment.
Uns neguen el canvi climàtic,
altres posen en dubte el
potencial de les vacunes... i
això fa augmentar també les
teories de la conspiració.

moderat per

joan salicrú

Secció elaborada
amb la col·laboració de

Comencem pel principi. Quines són les
causes de l’auge del negacionisme?
ALEXANDRE LÓPEZ-BORRULL —Bàsicament
veig tres possibles elements. En primer
lloc, com a societat, la nostra relació actual
amb la informació i la veritat. El valor que
podia tenir abans la informació i la veritat
ha quedat en la postveritat, lligada a qüestions emocionals. Moltes vegades, en tenir
un gran accés a la informació, ens creiem
més allò que cerquem que allò que ens diuen els experts. La importància de la meva
veritat. En segon lloc, també cal remarcar
una certa crisi de les democràcies liberals,
crisi que s’expressa a diversos nivells; però que sobretot afecta la ciència, que darrerament ha estat ajudant molt les administracions, situant-la a l’status quo. No és
casualitat que hi hagi una correlació entre populisme i extrema dreta amb el negacionisme. No és únic, però és una certa
correlació.
N’hem dit dues: l’auge de la postveritat i la
crisi de les democràcies liberals. I la tercera causa?
A.L-B. —Finalment, també cal assenyalar
la capacitat tecnològica, que no només és
culpar les xarxes socials. Això seria massa senzill! És la capacitat de viralitzar continguts i de fer continguts de qualitat que

poden semblar plausibles per part de minories; missatges que arriben a unes classes mitjanes que abans no els haguessin
escoltat, segurament. Anteriorment, la
desinformació era una capacitat que tenia
sobretot el poder per generar estats d’opinió. Ara qualsevol minoria o grup negacionista és capaç de crear un documental que
arribi a moltes persones en una època plena d’incertesa.
Josep, estaria d’acord amb aquestes causes? D’on creu que ve el negacionisme?
josep martí blanch — El negacionisme,
com actitud vital o intel·lectual, no és una
cosa nova. Un exemple de negacionisme
que s’arrossega des de fa moltes dècades
és que hi ha teòrics que neguen l’existència de l’Holocaust. Es van comptar sis milions de jueus morts a Europa, però hi ha
gent que sosté que això no ha passat. Existeix un centre de la memòria del Mal –el
camp de concentració d’Auschwitz–, però
encara hi ha gent que creu que l’Holocaust
no va ocórrer. Per tant, no és un fenomen
nou. Ha agafat volada aquesta actitud actualment? Em sembla que sí. I això ho vinculo amb el fet que l’autoritat com a concepte ha fet figa, i l’autoritat intel·lectual
o prescriptiva, com que no admet la prova
del dubte, també ha fracassat. Hi ha una

valors 18

falsa concepció de la democràcia, de l’opinió, que ha tendit a treballar sobre una
mentida, que ha convertit en veritat, que
és precisament que no hi ha veritats. L’esquerra, articulada intel·lectualment al voltant de la universitat, ha defensat una visió estructuralista, per la qual la realitat
sempre és interpretable i que, per tant, no
hi ha una veritat. Al final, això et porta a assumir que no hi ha cap veritat. A mi no em
sorprèn massa que hagi passat això, perquè al darrere hi ha moltes dècades de treball intel·lectual negant l’existència de veritat. Crec, també, que avui encara no hem
entès del tot l’impacte de la crisi financera
i mundial de l’any 2008 i 2011. Aleshores,
es van trencar moltes promeses que donàvem per eternes i es va produir el trencament del Contracte Social. A més, s’han
visualitzat les externalitats negatives
d’elements que donàvem per bons o certs,
com per exemple la globalització. Això, en
les mentalitats ciutadanes, ha tingut conseqüències; la gent està molt enfadada.
De tota manera, m’agradaria dir d’entrada que hi ha tendència a posar al sac del
negacionsime actituds que només són crítiques contra algunes coses, que es donen
com a certeses.
Vol dir que hem de saber distingir entre negacionisme i sana crítica.
j. m. b. — Sí, perquè la gent té tot el dret a
preguntar-se i a qüestionar-se les coses.
Té tot el dret a fer-ho i això no és negacionisme. I això val pel canvi climàtic, la pandèmia del coronavirus, les vacunes i per
moltes altres qüestions. Una cosa és el negacionisme d’arrel totalment irracional,
que seria el que nega l’existència d’un virus, i un altre, molt diferent, la crítica. No
pots pas posar en el sac del negacionisme
aquelles persones que, sense negar l’existència del virus i l’efectivitat de les vacunes, qüestionen les mesures que es prenen
per combatre la pandèmia. Actualment,
però, hi ha una tendència d’autoritarisme
intel·lectual a militar amb tanta fe davant
certes veritats que qualsevol matís, critica
o dubte s’arracona al terreny del negacionisme per menysprear-la. Això ni és honrat, intel·lectualment, ni és negacionisme.
És una mena de “despotisme il·lustrat”?
A.L.-B. — Sí, completament d’acord. Hi
ha d’haver un espai per a la dissidència

moment; vivim un templs ple d’incertesa i
amb poques respostes.

— Els individus
busquem les
certeses perquè
les necessitem
per viure. Però hi
ha moments que
aquestes certeses
no existeixen. Així
i tot, la segueixes
reivindicant.
crítica. Per exemple, és diferent negar la
covid-19 o debatre la necessitat de portar
o no mascareta a l’aire lliure. Aquest és un
debat científic però, en part, també social. Jo em centraré més amb el negacionisme científic, no en el de caràcter històric.
El negacionisme científic posa en qüestió
evidències amb les quals el mètode científic va concretant. Qüestiona aquells debats en els quals la ciència està arribant
a consensos i això no vol dir que la ciència
sigui perfecta en totes les seves expressions, però sí que té els seus mecanismes
de compensació i verificació. Voldria fer
aquesta distinció, perquè és veritat que
en aquesta societat digital –de o et posiciones aquí o et posiciones allà–, manquen
els grisos per entendre la complexitat del

Els ciutadans no es refien de les institucions, però vist amb perspectiva podríem felicitar-nos per les normes que hem acceptat com a societat.
J.M.B. — Personalment, tal com miro la meva naturalesa i els meus congèneres, em
sembla que la certesa és una cosa que necessitem per viure. La necessitem perquè
viure permanentment en la incertesa genera molt mala vida. Els individus busquem les certeses perquè les necessitem
per viure. Però hi ha moments que aquestes certeses no existeixen. Així i tot, la segueixes reivindicant. Després de dos anys
de pandèmia tinc dret o no a fer-me algunes preguntes? És a dir, una vegada tens
la certesa –perquè ara sí que tenim la seguretat que la mesura de portar mascareta al carrer no obeïa a criteris científics
o també tenim la certesa, confirmada per
les mateixes autoritats, que tampoc hi ha
cap aval científic que justifiqui el passaport sanitari per entrar als bars, perquè
són mesures només per recordar que seguim amb pandèmia–, tinc dret o no a ferme preguntes? Fa un mes el discurs majoritari que fèiem aquí era: els del nord ara
paguen la ira divina per no haver-se vacunat i els d’aquí, que ens hem vacunat tots,
estem salvats i rebrem una recompensa.
Aquest discurs, però, que es feia fa dos
mesos, ara està a les escombraries. I per
tant, hem de buscar altres certeses.
Les certeses no sempre arriben quan es
necessiten...
J.M.B. — La ciència, que és un work in progress, no està disposada a respondre totes
les preguntes en el moment en què nosaltres li exigim respostes. Llavors es van imposant algunes veritats, que algunes no es
poden qüestionar, però d’altres, a través
del pas dels dies, fa que puguin entrar en
qüestió. El negacionisme de la conspiració, que nega l’existència del virus, és només una part, poc solvent i numèricament
insignificant; però hi ha una capa important de la població que entenc que tingui
una actitud critica, escèptica o qüestionant d’algunes veritats que se li van posar
sobre la taula com a dogmes de fe perquè
ara ja tenim prou experiències per detectar veritats que no aguanten el pas de les

valors 19

Històries de pau

setmanes. Aquí també podríem afegir-hi
el debat al voltant de les llibertats. Hi ha
també una actitud de menyspreu respecte aquest debat en el moment que es posa
al sac del negacionisme.
Com lliguem aquestes qüestions: gran
quantitat d’informació i desinformació,
Alexandre? En un principi semblarien
contradictòries...
A.L. — No és casualitat que la mateixa Organització Mundial de la Salut, el febrer
del 2020, parlés d’una infodemia. Teníem una pandèmia sanitària, que es relacionava amb una pandèmia de gran quantitat d’informació; excés d’informació que
ens costa de digerir, que ens dificulta la
presa de decisions, que ens pot fer prendre resolucions equivocades i que, a més,
molta d’aquesta informació pot ser falsa.
En aquest estadi de gestió de la informació –com molt bé deia en Josep–, les èpoques d’incertesa, com l’actual, ens posen
molt nerviosos. Quan jo parlo del negacionisme faig referència al negacionisme pur
i dur, aquell que nega la major i que moltes
vegades construeix un marc conspiranoic
a partir del qual qualsevol nova evidència justifica l’argument “ens estan enganyant”. “Ens estan enganyant” és la resposta senzilla. És una resposta que pot
calmar algú que té la necessitat de saber
què està passant, perquè és una resposta
senzilla a una situació molt complexa. La
primavera del 2020 no hi havia certeses
i, per això, van reeixir moltes teories de
la conspiració perquè a alguns això els va
generar la tranquil·litat d’entendre el que
estava passant. El pas del temps tampoc
ha aguantat aquests arguments i algunes
d’aquestes teories de la conspiració han
caigut.
Teniu la sensació que a Catalunya i a la resta d’Espanya hi ha hagut un increment de
seguidors dels moviments negacionistes?
J.M.B. —A França sí que hi ha un actitud antivacunes molt forta, perquè històricament el país ha tingut problemes seriosos
amb vacunes que han fet mal a molta gent.
El país està construït sobre aquesta experiència que ha quedat gravada en la memòria dels francesos i allà molts ciutadans
pensen que les vacunes tenen un alt element de risc. Per això, a França, els moviments antivacunes són importants. Aquí,

a Espanya i a Catalunya, en canvi, el comportament de la gent ha estat exemplar
aquests dos últims anys. I han passat coses molt grosses! La gent que ha viscut una
guerra explica la poca transcendència que
tenien els fets mentre la vivien. Mentre hi
ha una guerra hi ha aspectes de la vida que
continuen, i només et sembla més terrible
l’episodi bèl·lic quan el mires amb la perspectiva del pas del temps que quan el vius.
I ara passa el mateix: vam estar tres mesos segrestats a casa i la gent va entomar
la mesura. El target de vacunació a Espanya és del vuitanta per cent. El comportament és molt solvent, des del punt de vista
de confiança amb les autoritats i de sacrificar-se per beneficiar el col·lectiu a partir d’un sacrifici individual. La resposta de
la gent ha estat magnífica! Ara bé, parlem
clar: a mi hi ha coses que no em mereixen

—El 2020, l’OMS
va parlar d’una
infodemia. Teníem
una pandèmia
sanitària i una
pandèmia per la
gran quantitat
d’informació; excés
d’informació que
ens costa de digerir.

respecte. Si una persona es planta davant
meu i em diu que la terra és plana, jo arribo
a la conclusió que és un ignorant i un analfabet o potser que ha tingut mala sort en
la loteria genètica i li ha tocat un cervell de
poques sinapsis. És una persona que menyspreo i no m’interessa parlar-hi. Sé que
hi he de conviure, però el seu argument no
em mereix cap respecte.
Queda clar.
J.M.B. —En canvi, si una persona, amb dos
fills de sis anys, es posa davant meu i em
comenta que no sap si vacunar els fills,
l’escolto; perquè no sé si sabent ara la variable de riscos i beneficis que van portar-me a vacunar-me a mi, avui ho faria
amb els meus fills. A aquesta persona l’escolto, mereix respecte; i si l’has de seduir
per aconseguir que es vacuni no ho pots
fer sota la lògica de dir-li que és un negacionista. Si algú em diu que no entén perquè
ha d’ensenyar el DNI per entrar en un bar,
després que el mateix Consell Assessor de
Salut hagi dit que no és una mesura per
aturar la pandèmia sinó per recordar-nos
que encara vivim en pandèmia, jo l’escolto. Igual que escoltaria a persones que desacrediten estudis científics que afirmen
que hi ha trenta-vuit gèneres.
Insisteixo en la meva tesi: hi ha molts
temes oberts, més enllà de la pandèmia,
en què la ciència està pagant una factura. Com també hi ha una part de la ciència molt ideologitzada, que ha fet servir
la ciència empírica per modificar l’agenda social. No tots els temes estan tancats.
Molts pocs temes es poden donar per tancats. La terra és plana? Sí. Hi ha calentament global a causa del canvi climàtic? Sí.
Respecte les causes o la manera de revertir-lo o si és possible revertir-lo? Estic disposat a escoltar gent que pensi diferent,
sense menystenir-la intel·lectualment i intentaré fer-me una foto de 360 graus de
tots aquells que tenen alguna cosa a dir.
Em costa molt posar gent al sac del negacionisme. La meva bossa és bastant petita.
A-L.-B. —Estic d’acord amb l’opinió d’en
Josep. Potser, però, faria una diferència.
Davant d’un determinat fet ideològic, en
què hi poden haver posicionaments a favor o en contra de les polítiques de gènere, hi ha una part de la gent –la més conservadora, de fet– que fan negacionisme
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— El debat sobre
quan comença una
vida està tancat?
No. La ciència ens
posa uns elements
sobre la taula però
després hi ha un
decisió política.
Cal poder fer
aquests debats.
de la violència de gènere. Voldria deixar
clar que hi ha una part del col·lectiu reaci a
aplicar determinades polítiques de gènere, que poden ser legitimes, però no poden
fer-ho en base a la negació de la violència
de gènere. En aquests casos sí que parlaria de negacionisme, no d’una visió ideològica diferent. Si ja negues l’existència d’un
problema és evident que després no et posaràs d’acord amb les polítiques per canviar-ho. I aquí, fins i tot els moviments crítics amb l’ideologia de gènere, haurien de

saber separar del discurs negacionista.
I això també passa amb el canvi climàtic:
pots ser crític amb com revertir-lo, però
no pots negar les evidències, les conseqüències. I, sovint, tot això es barreja molt
fàcilment. Quan hi ha una manifestació de
la retallada de drets socials davant les restriccions per la pandèmia, hi ha gent que
té una agenda política clara d’ultra dreta i que busca fer arribar el seu discurs a
unes classes mitjanes que mai l’escoltarien, però també gent amb una visió crítica
des del punt de vista dels drets individuals, i tots dos es troben en el mateix acte.
Es crea una barreja. Ara bé, cal entendre
que no tot és el mateix i promoure el pensament crític.
J.M.B. — Moltes vegades, aquesta deshonestedat d’un envers l’altre, té una doble
direcció. Tenim a casa nostra, en aquests
moments, tendència a matar al crític. I així,
quan sovint s’intenta participar en el debat amb una posició diferent de la majoritària, s’acusa la persona de “negacionista” o de ser d’ultra dreta. Hi ha un exemple
claríssim: científicament podem dir que el
debat sobre en quin moment de la gestació comença la vida està tancat? La ciència

— Pots ser crític
amb com revertir
el canvi climàtic,
però no pots negar
les evidències,
les seves
conseqüències.
I, sovint, tot això
es barreja molt
fàcilment.
no ens diu quan comença la vida d’una persona, la ciència només ens posa alguns elements sobre la taula. Però, després hi ha
una decisió política, que no és científica, i
que pot generar debat. Una altra cosa, és
la negació d’un problema i anar a jugar a
l’altra àrea del camp. Això és deshonest
intel·lectuament, penso. Però, també és
trampa negar-li la paraula algú que està
participant en un debat i posar-lo en el sac
de la xusma intel·lectual. Això ho hauríem
d’erradicar.
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“Cal posar el missatge i el
missatger al mateix nivell”
La immediatesa impera els nous temps. Volem les coses com més aviat millor, encara
que vinguin de l’altra punta del món. Les Mercedes és una cooperativa que pretén
transformar el servei de missatgeria de Barcelona. Ariadna Serra n’és sòcia i fundadora.

TEXT: Redacció / FOTO: Scott Chasserot

P

er què decidiu tirar endavant Les
Mercedes, com neix la idea?
Va sorgir com una necessitat de reinversió. Nosaltres abans érem un
grup de dones que treballàvem pel
turisme educatiu: sobretot passejàvem amb bicicleta a infants estatunidencs i francesos. Amb la pandèmia, vam adonar-nos que la temporada
turística no arribaria i se’ns va ocórrer donar-li una volta al projecte i posar les bicicletes al servei de la ciutat. I també començar-lo radicalment diferent, ja que abans
érem una empresa convencional, més vertical, i ara hem format una cooperativa.
Per què escolliu aquesta estructura?
La pandèmia ens donava l’oportunitat de
crear una cosa nova totes juntes, i el més
sensat era fer-ho d’aquesta manera, amb
una estructura horitzontal. Fer una empresa a la nostra mida, un projecte basat
en les nostres necessitats, que tingues en
compte les diferents situacions familiars.
La covid també ens ha deixat coses bones.
Sí. Hem tingut temps per reflexionar, internament com a persones, però també
a escala municipal. La ciutat ha estat més
tranquil·la, sense quasi contaminació,
hem sentit els ocells. Hi ha coses bones
de la pandèmia, no totes són dolentes. I en
aquest moment de reflexió, algunes persones hem decidit produir un canvi. Nosaltres som una petita part d’aquest canvi.
En què us diferencieu d’un servei de missatgeria més convencional?

Nosaltres no tenim res a veure amb empreses com Correus o Amazon. Primer
de tot, perquè som un projecte molt petit. Som cinc treballadores. Ens diferenciem per un tracte humà, proper, per escoltar als clients i, fins i tot, per donar-los
feedback quan vols enviar alguna cosa. No
només és l’enviament, fem entregues més
especials, per exemple, quan una persona
vol fer un regal sorpresa. No tenim res a
veure amb Amazon, ja que aquesta empresa mai et pregunta com ha anat l’entrega.
Les Mercedes. D’on ve aquest nom que
ens sona tan proper?
En ser un grup de dones, buscàvem un
nom femení perquè volíem que fos representatiu. També buscàvem un nom que
fos un referent per a nosaltres, i la meva àvia en concret es deia Mercè. Era una
dona de camp, molt valenta i forta, que va
viure la guerra civil i que ja en aquella època es desplaçava amb bicicleta. Mercès
també vol dir gràcies; Mercè és la patrona
de Barcelona; i Mercedes curiosament és
una marca de cotxes. Tots aquests factors
van generar el nom de Les Mercedes, que
és més proper.
Com es combat aquesta ànsia generalitzada d’immediatesa?
Prenent consciència que darrere del missatge que et porta el paquet a casa hi ha
una persona. Per exemple, que et portin
el dinar a casa calent és un luxe, un privilegi. Per tant, si un dia abans ja saps que
a l’oficina demanareu menjar a domicili,
pots encarregar-ho amb temps. Però, no

estem acostumats a aquest model d’hàbits. El capitalisme ens ha portat cap a l’altre extrem.
Com pot ser que el sector de repartiment estigui tan poc regulat?
Projectes com Mensakas o la Pájara Ciclomensajería de Madrid han fet molt en
aquesta lluita per arribar on som ara. Nosaltres venim d’un altre sector, de base hem
creat una cooperativa i no estem a la mateixa situació que els riders. És clar, però,
que la resta d’empreses necessiten una
bona revisió a fons. Hem fet petits passos amb les noves lleis, però encara queda
molt per recórrer. Cal posar el missatge i
el missatger al mateix nivell. Actualment,
només donem importància al paquet, a allò
que t’entreguen, però aquest enviament
no arriba sense la persona que te’l porta i
et garanteix un tracte humà.
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Podem viure a
curt termini?

Sembla que no hi ha futur
més enllà del mateix demà.
La majoria de polítiques
han renunciat a plans
ambiciosos a llarg termini.
Com posem el futur en
l’agenda del present?
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Xavier Marcet

Oriol Bartomeus
Política en un
món espasmòdic

Elsa Santamaría
Incerteses i futurs
compartits

Elena Sintes
Contra les polítiques
educatives sense
visió de futur

Kristian Herbolzheimer
Els tempos
de la pau

Dibuixant sobre el tema

Toni Batllori

valors 24

Podem viure a curt termini?

xavier marcet

“El curtterminisme
busca no afrontar mai
els dilemes”
El president de la consultora Lead to Change i autor del llibre
Crecer haciendo crecer (Plataforma Editorial) defensa posar el
futur en l’agenda del present per combatre la immediatesa.

text: ESTEVE VALLMAJOR / fotos: sergio ruiz
Considera que actualment la nostra societat està marcada per una visió a curt
termini?
Sí. La incapacitat d’afrontar, en temes
claus, visions que superin el curt termini
és un dels factors de la complexitat actual. Per exemple, els problemes amb el canvi climàtic o les pensions. Són temes d’un
impacte social enorme en què l’agenda del
dia a dia s’acaba imposant per sobre del
sentit comú.
Vostè va ser professor d’història, en
quin moment s’imposa amb més força
aquesta visió tan curta del món?
Al llarg de la història sempre hi ha hagut
moments on s’ha imposat el curt termini.
Sempre ha estat difícil introduir una perspectiva de ‘llums llargues’. Aquestes posicions de ‘regat curt’ sempre han estat determinants. Si agafem el segle XX, potser
només després de les dues guerres mundials, amb el Tractat de Versalles (que va
fracassar) i els acords posteriors a la Segona Guerra Mundial que van tenir més èxit,
s’impulsen mesures amb una visió a mitjà i llarg termini com pot ser el naixement

de la Unió Europea. Sembla que la societat
només canvia la visió després de traumes
molt forts.
I com diria que es tradueix tota aquesta
situació en l’actualitat, marcada per un
context molt diferent al que comentava?
Tot això s’ha agreujat en una societat on
els mitjans de comunicació social –especialment les xarxes socials– ens aboquen
a dos fenòmens molt contemporanis: l’absoluta immediatesa de qualsevol comunicació i l’absoluta falta de concentració de la
majoria de la gent. Aquests dos factors dificulten la superació de la visió a curt termini.
Al final, però, si aquesta visió és la que
s’imposa deu haver-hi persones interessades perquè així sigui. Qui es beneficia d’aquesta visió a curt termini?
És la lògica de l’interès, de no saber enfrontar els dilemes. El curt termini se centra en els problemes; la complexitat sorgeix quan ens adonem que la societat no
està feta només de problemes. També
hi ha els dilemes, que no tenen una solució perfecta. El dilema de la pandèmia de

la covid-19 ha estat la tria entre la salut i
l’economia. I ningú al món no l’ha sabut resoldre. Actualment, aquí a Espanya, també ens afrontem al dilema de les pensions:
majors contribucions o menors retribucions? Són dilemes molt difícils de resoldre. El curt termini busca no afrontar mai
aquests dilemes, sinó centrar-nos en els
problemes ja coneguts.
El tema de les pensions, per exemple,
afecta el camp polític. Per què la majoria de polítics i institucions han renunciat a grans projectes de futur?
La política viu en l’escenari de la immediatesa. La falta de talent i lideratge en
la política es nota precisament en aquesta dificultat de superar el curt termini. La
consideració de lideratges fora del comú
són aquells polítics capaços de situar el dia
a dia –el curt termini– en un context històric. L’últim exemple més recent ha estat
Angela Merkel amb la immigració. Però, hi
ha molt pocs polítics capaços de contextualitzar el curt termini en una perspectiva històrica. El cas que em sembla flagrant
sobre aquest curt termini de gestió del dia
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a dia sense una visió de futur seria Boris
Johnson a Anglaterra i la gestió del Brexit.
Els interessa només la política petita,
les eleccions cada quatre anys, els seus
propis resultats electorals?
Molt sovint el debat polític, tant l’oposició com els governants i els mateixos mitjans de comunicació social, és de regat
curt, absolutament centrada en l’actualitat d’última hora i amb uns enfrontaments
que afebleixen la democràcia. El cas dels
Estats Units, durant el mandat del president Donald Trump, és un exemple clar:
visió populista del dia a dia. En contraposició, els populistes converteixen aquells
polítics que plantegen qüestions de futur
molt serioses –el canvi climàtic, la igualtat
d’oportunitats, el futur de la salut o de determinades consideracions ètiques com la
Intel·ligència Artificial– en persones que
volen destorbar el desenvolupament de la
societat. Ara bé, el que necessitem són les
dues coses. Cal compaginar el curt termini de les fractures socials i alhora tenir una
perspectiva històrica. Aquesta és la veritable complexitat. El que ens uneix a tots
és la gestió de la complexitat i una part difícil d’aquesta gestió té a veure en posar el
futur a l’agenda del present.
En aquest context d’immediatesa i politiqueig que impera a la nostra societat,
per què cal reivindicar una mirada llarga, profunda, de futur?
Per reforçar la democràcia des de la base. Rafael Campalans, un polític català
dels anys trenta, va dir una frase magnífica: “Política vol dir pedagogia”. La gent
que considerem que no tot pot ser a curt
termini i que la creació de valor està en la
combinació del curt i el llarg termini hem
d’entendre que la política és pedagogia i
que també es necessiten altaveus forts.
Podríem traslladar aquesta visió més
política al camp de l’empresa. També és
un sector marcat per una visió curtterminista i amb llums poc llargues?
Hi ha una frase molt definitòria que marca
aquesta qüestió. Jack Welch, director general de General Electric, una de les empreses més importants del món, té una
sentència demolidora: “La idea més ximple del món dels negocis és invertir tot el
valor a l’accionista a curt termini”. No ho

“La política viu
en l’escenari de
la immediatesa.
La consideració de
lideratges fora del
comú són aquells
capaços de situar
el curt termini en
un context històric.
L’últim exemple
més recent ha estat
Angela Merkel amb
la immigració”

diu un antisistema, ho diu una persona clau
en el món dels negocis. Larry Fink, directiu d’un dels fons d’inversió més gran del
món, BlackRock, reclama en els seus inversors no invertir en aquelles empreses que
no contemplin el valor per a tots els stakeholders [fa referència a la persona o grup
de persones que tenen interès en qualsevol decisió o activitat d’una organització o
empresa, ja sigui des del punt de vista intern o extern] i no només pels accionistes,
i que tampoc contemplin la mirada a mitjà
termini. És a dir, que gent amb aquesta influència insisteixi en aquesta idea significa
que d’entre les coses més difícils del món
de l’empresa hi ha sortir de l’agenda del dia
a dia. Per què? Perquè l’agenda del dia a dia
s’omple de problemes que tu no esculls.
Vostè que es dedica al món de l’empresa,
posi’m un exemple.
En aquests moments tots els meus clients
industrials tenen un gran problema amb
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l’energia, amb la logística amb Àsia, amb
els preus de l’escassetat de materials, i
amb la manca de xips. Aquests no són problemes que tu tries. Les empreses que sobreviuen són aquelles que, encara que el
futur costi de posar en l’agenda del present, són capaces de fer un exercici i ser
ambidextres: saben explotar el present i
explorar el futur.
Quin paper ha jugat la tecnologia en
aquesta nova visió del món?
La tecnologia és un accelerador en aquests
moments, però la tecnologia no és la innovació. La innovació està en la mirada, en saber crear i resoldre necessitats, problemes
i aspiracions dels clients. Però, és molt millor anar dels clients a la tecnologia que de
la tecnologia als clients.
La innovació demana temps. Es pot innovar si tenim aquesta mirada tan curta dels nostres plans de futur?
La majoria d’empreses no tenen dificultats
en coses com: falta d’idees, falta de creativitat, fer tallers de design thinking, fer un
prototip, etc. La majoria d’empreses troben la dificultat en com tota l’organització
és capaç de fer les dues coses alhora: resoldre el present i, en aquest present que està
ple de problemes, tenir temps per desenvolupar els projectes d’innovació. Per tant,
és fonamental tenir bons directors d’innovació, però també és essencial que la gent
d’operacions i comercial tingui espai per a
la innovació.
Per una empresa o institució la planificació és bàsica. I en un món tan canviant, quina importància hem de donar a
aquest procés d’organització?
La planificació ens ajuda perquè ens permet tres coses: definir objectius en el
temps, definir prioritats i definir on poses
els recursos. Però la planificació té un problema i és que el món moltes vegades canvia més de pressa que la teva capacitat de
planificar. Per tant, en aquests moments
la planificació estratègica, que és el gran
instrument del managment del segle XX,
l’estem substituint per una tríada: planificar a curt, innovar i aprendre. Continuem
planificant però molt a curt termini; innovar ens permet explorar altres vies cap a

l‘estratègia; i, finalment, sense la gent no
anem enlloc i necessitem strategic learning. Actualment, parlem de planificació
estratègica de curt termini –dos anys–, innovació i aprenentatge estratègic.
Potser la política i l’empresa han imposat aquesta visió perquè la societat
també l’ha adoptat? És a dir, poques
són les famílies que ara tinguin un pla
de futur de les seves vides, perquè la
precarietat i la incertesa compliquen
molt les coses...
Sí, vivim en una cultura en què costa molt
acceptar qualsevol renúncia. Escollir és
renunciar. Una cosa és escollir aspiracionalment, i l’altre de molt diferent, acceptar l’impacte d’una elecció complexa.
Per exemple, les últimes enquestes sobre
la sensibilitat del canvi climàtic a Europa mostren que hi ha una sensibilitat alta, però que alguns països –i Espanya n’és
un d’aquests– la disposició a la renúncia i
al canvi és baixíssima. La fase d’entrar en
mode transició encara no ha arribat. Vivim en una societat que exigeix molt el
curt termini, per tant, es necessita un gran
lideratge per dirigir una societat que sàpiga mirar més enllà.

“Les empreses
que sobreviuen
són aquelles que,
encara que costi,
són capaces de
fer un exercici i
ser ambidextres:
saben explotar
el present i
explorar el futur”

Vivim una crisi de lideratge, ja sigui en
el camp polític com en l’empresarial?
El món empresarial sempre té la sensació
que no hi ha prou lideratge, però això ha
passat al llarg de la història. Els líders que
necessitem en aquest moment, i no li poso ni adjectius, són gent que té molta ambició –superar la visió a curt termini–; que
sàpiguen crear molt valor a les seves empreses, però també a nivell social; i a la vegada persones amb molta humilitat, ja que
vol dir que són capaces de continuar aprenent dels altres (saben exemplificar el canvi que proposen i tenen la capacitat de renunciar a l’ostentació). El joc fonamental
està entre l’ambició, en la creació de valor
social i la humilitat.
Quins valors entren en crisi en aquesta
visió curtterminista del món?
El gran valor que entra en crisi és l’empatia, la capacitat de posar-nos en el lloc
dels altres. Moltes vegades dic que la innovació en la societat i a les empreses és
la suma entre empatia i tecnologia. La capacitat d’observar i posar-se al lloc dels altres i actuar en conseqüència és un factor
clau. Però ens costa trobar el punt d’equilibri entre el confort i la seguretat personal i la capacitat de posar-nos en el lloc
dels altres, que ho passen malament o tenen necessitats. Aquí és on hem de reforçar aquesta lògica, amb una societat i uns
líders més empàtics.
Aquesta visió a curt termini del futur
ens fa més mediocres?
“La mediocritat és una decisió personal”,
deia Jorge Wagensberg, que va ser director del Museu de la Ciència de Barcelona.
Jo a vegades, però, també em pregunto
si la mediocritat no és també una decisió
col·lectiva. Hi ha apostes col·lectives per
la mediocritat, i són aquelles incapaces
d’anar més enllà del curt termini. La mediocritat és tot allò que ens vulgaritza i, per
tant, estic molt d’acord amb aquesta afirmació: el curt termini sí que ens aboca a la
mediocritat.
Quin futur pot tenir un país amb problemes que no es poden resoldre d’avui
per demà, com poden ser la sobrepoblació, el canvi climàtic o les creixents
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desigualtats socials, però que la seva
mirada és ‘de quatre anys’, quan hi ha
eleccions generals?
La clau està en la gestió de la complexitat. Tenir més capacitat per afrontar dilemes i problemes, la capacitat de posar el
futur en l’agenda del present. També serà
imprescindible la presa de decisions amb
moltes més dades, deixant que el big data
el facin les màquines, però que les persones facin l’small data i les síntesis potents.
En aquest sentit, necessitem una bona dosi d’optimisme i de creença en la condició
humana.
Malgrat aquest bri d’esperança que ens
aporta, molts són els que pronostiquen
una autèntica distopia.
Ja sabem que els éssers humans som capaços del millor i del pitjor, però remarquem també aquest millor. Malgrat estar inquiet com tothom, no vull tenir una

posició negativa vers el futur. Crec que tenim elements per tenir una visió optimista
del futur. Sincerament, m’allunyo molt del
dramatisme quan penso en el futur. El futur, evidentment, tindrà qüestions inquietants, com va succeir al segle XIX i XX i
al llarg de la història. Però, en aquests moments, malgrat tot, tenim més elements
per afrontar aquesta complexitat amb
positivitat. No és fàcil passar a un món
de gestió complexa, de problemes i de dilemes, del dilema local-global, a la globalització. Però, malgrat tot, hem de fer una
aposta radical per posar les persones al
centre de la societat, i de les empreses.
D’alguna manera hem de reinventar el Renaixement, tenir el nostre propi Renaixement. Una època en què es van posar al
centre les persones, en una societat que
venia de la teocràcia. El repte que tenim
nosaltres avui és per mantenir les persones al centre i no caure en la tecnocràcia.

LIDERAR
EL CANVI
Després dels seus inicis com a
professor d’Història
Contemporània a la Universitat
Autònoma de Barcelona, Xavier
Marcet va saltar a la Universitat
Politècnica de Catalunya. Durant
els seus viatges pels Estats Units,
va descobrir una manera molt
inspiradora de treballar. Després
d’una època d’expansió internacional amb seus als EUA i Xile,
ara Marcet centra els seus
esforços a la consultoria Lead To
Change, on ha pogut desenvolupar la seva veritable vocació:
liderar el canvi. Paral·lelament,
també és president del Patronat
d’EUNCET, la Business School
associada a la UPC.
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ORIOL BARTOMEUS

Doctor en Ciència Política per la Universitat Autònoma de Barcelona

Política en un
món espasmòdic

E

l passat 30 de novembre, el polemista Éric
Zemmour anunciava la seva candidatura a les
eleccions a la presidència de França, que s’han
de celebrar l’abril vinent. Quan va fer l’anunci, Zemmour ja feia mesos que es disputava el
pas al a segona volta amb Marine Le Pen, ambdós per darrere d’Emmanuel Macron. Des de
l’estiu s’especulava amb la seva candidatura,
malgrat que ell no s’havia pronunciat sobre el
tema. Era un candidat fantasma, i tanmateix,
recollia fins al 19 per cent del vot en un escenari atomitzat, on Macron amb penes i treballs
arribava al trenta per cent. Precisament, en el
moment d’anunciar formalment la candidatura, l’estrella
demoscòpica de Zemmour ja declinava. Quinze dies després del flamant anunci, la designació per part de Els Republicans de la seva candidata, Valérie Pécresse, feia que
les estimacions per Zemmour caiguessin en picat. Les últimes dades el situen quart, darrere de Pécresse i de Le
Pen, el que li vetaria l’accés a la volta definitiva per disputar la presidència. Zemmour ha estat un cometa, una ràfega d’aire de la qual, un cop ha passat, no en queda res.
L’exemple de Zemmour no és únic, al contrari; és típic
del nostre temps. Podem trobar exemples del mateix tipus a molts països. Fenòmens polítics que apareixen com
un esclat en el cel, projectant-se de sobte al capdamunt
de les preferències, com un coet, generant gran rebombori, teories i explicacions, suors freds en els contrincants, adhesions oportunistes. Al cap de poc, l’astre declina, perd lluïssor i acaba confonent-se en el marasme
de candidatures. En qüestió de mesos. Quan l’astre desapareix, l’escenari es recompon sense gaires dificultats.
Els ulls esbatanats que miraven el projectil troben altres
atencions, les explicacions s’obliden, els experts que va-

ticinaven l’inici d’una nova era ara n’anuncien un altre
sense problema, les adhesions busquen altres productes que els donin més rendiment, els electors se n’obliden, els mitjans se n’obliden, corrent darrere de la nova
atracció del moment.
Els verds, l’opció de moda a Alemanya
A Alemanya, fa un any, la candidata de Els Verds, Annalena Baerbock, va ser per un temps l’atracció del moment,
l’opció de moda. També ella va semblar imbatible, la representació de la nova era que havia de succeir el llarg
mandat de Merkel. Els partits tradicionals estaven acabats, el votant volia saba nova, noves idees, nous plantejaments; l’emergència climàtica era la nova divisòria que
havia de posar la vella política potes enlaire. La pandèmia
ho havia demostrat, els electors havien dit prou. Els democratacristians estaven superats, incapaços de conduir
el relleu de la cancellera, els socialdemòcrates anaven de
capa caiguda. El futur era verd. Sociòlegs, estrategs, opinadors, tots entonaven el nou himne. El món havia canviat, ja res seria com abans.
Va durar dos mesos, de l’abril al maig del 2021. A l’estiu
la CDU-CSU es va recuperar, Els Verds van caure a plom.
Un altre miratge perquè, a dos mesos de les eleccions, els
socialdemòcrates van iniciar una escalada fulgurant que
els va dur a guanyar. Deu punts en un sol mes. Un SPD que
el gener del 2020 estava per sota dels ultres d’Alternative für Deutschland i que ara és exposat com l’exemple de
la represa socialdemòcrata a Europa i al món. Sí, els mateixos opinadors que els donaven per morts fa mig any i
que entronitzaven Els Verds com la nova força dominadora de la política europea, expressió d’un electorat delerós de novetat i de passar pàgina dels anys de la gran coalició, ara s’apressen a pontificar que la pandèmia ha fet
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virar l’electorat cap a la tradició de l’Estat benefactor que
encarna la socialdemocràcia de tota la vida. Olaf Scholz és
saludat amb entusiasme com el nou home fort d’Europa,
l’encarnació de la nova era, etcètera, etcètera.
Ritmes vitals accelerats
En una cosa tenen raó aquests mal anomenats analistes:
res no és com abans. El nostre món és un altre i en bona
mesura ho és per un element que ha modificat la manera
com pensem, ens movem, actuem, consumim, i evidentment com ens expliquem a nostres mateixos i al propi
món. És l’acceleració dels ritmes vitals, tant individuals
com del conjunt de la societat, que ha anat corrent paral·
lelament al canvi tecnològic des de fa molts anys. La diferència és que ara el progrés tecnològic ha assolit una
frontera: la instantaneïtat.
L’experiència de la instantaneïtat, facilitada per
l’avenç tecnològic, ha modificat de soca-rel les maneres
de fer (i de ser) dels individus, convertits en impacients
en tots els nivells de la seva experiència, i ha provocat
quelcom nou: l’esmicolament del temps, el seu trossejament en peces petites, en episodis continuats d’estímulresposta, “ho vull-ho tinc”. El nostre és un temps que no
té passat ni futur, un present continu incoherent, fet de
milers d’impressions que s’acumulen sense acabar de fer
un tot distingible.
Aquesta mena de temps nostre (ni bo ni dolent, simplement el que és) impacta de manera contundent en la
política, com impacta en qualsevol aspecte de la vida de
les persones. En la política genera dos efectes. A nivell individual, crea electors impacients, sempre cercant nous
estímuls, saltant d’una opció a una altra, enganxant-se i
desenganxant-se en funció d’elements conjunturals, canvis d’humor, rumors, polèmiques certes o falses, tant li fa,
construïdes totes de tal manera que apareguin als ulls de
l’espectador (tots som espectadors i actors alhora) com
a autèntiques, punyets, que reclamen adhesions, reaccions, participació airada i immediata que serà oblidada en
pocs segons, la satisfacció a un tuit, a un clic. Individus
que han crescut en un món sense lligams ni xarxa, més
enllà de la familiar, i ni això, la qual cosa fa que s’enganxin,
que s’adhereixin, que connectin d’una manera total, que
s’entreguin completament a una proposta, a una utopia,
quan més autèntica i més nova millor, diferent, trencadora, esclatant... per uns instants. Fanàtics efímers.
Una política histèrica i nerviosa
El segon efecte que genera la fragmentació del temps en
política és la pròpia acceleració i fragmentació del curs
polític, convertit en una seqüència d’esclats, de “notícies”, de durada mínima i que no deixen res al seu pas, que
no menen a res, que no donen pas a res. De vegades reapareixen passats uns mesos, però la majoria de les vegades senzillament s’esfumen. Apareixen, rebenten i prou.
I donen pas a la següent, com si es tractés d’una peça de

“La fragmentació
del temps crea
electors impacients,
que cerquen nous
estímuls, saltant
d’una opció a una
altra, enganxant-se
en funció d’elements
conjunturals, canvis
d’humor, rumors o
polèmiques”
teatre dadaista on se succeeixen les escenes però res no
lliga amb res. L’acceleració ha convertit les polèmiques
del mes en polèmiques del matí, un fast-food d’actualitat
que serveix només allò que crida més l’atenció, el que se
surt de la norma, la novetat, la paraula gruixuda, la imatge increïble, la pífia del poderós. Tot això s’esgota en si
mateix, no ve d’enlloc ni porta enlloc. Pot crear un gran
impacte en l’espectador, però serà substituït en qüestió
de segons per un nou impacte, i així en la retina de l’elector se succeiran les imatges, les paraules, una darrera de
l’altra, deixant un rastre de soroll només desxifrable per
aquells que tenen una posició política forta.
Tot plegat explica aquesta política dels nostres dies.
Una política nerviosa, histèrica, que sap que camina en el
buit que li deixa un electorat volàtil i capriciós, impacient,
que dona i treu suport amb extraordinària facilitat i gairebé amb independència del que facin els polítics. Una política a dos nivells. La dels iniciats, amb un llenguatge propi, amb claus que només entenen els que en saben, amb
santoral propi, dogmes propis, capelletes i una legions
de fans, alimentats per programes de televisió fets a mida dels hooligans. I una política per a la majoria, convertida en entertainment, un subgènere de varietats, una sèrie
que competeix per l’atenció d’una audiència estabornida,
descreguda, despistada, bressolada entre la por i la ràbia
front un món que no entén i del que, per instint, desconfia.
Oriol Bartomeus és doctor en Ciència Política per la
Universitat Autònoma de Barcelona, on exerceix com a
docent. El seu llibre més recent és El terratrèmol silenciós
(Eumo Editorial, 2018)
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Incerteses i futurs
compartits

N

o és cap novetat que l’experiència del
temps, com el vivim i com el percebem, no
és estàtica. Va canviant i actualment les característiques o trets que adquireix la vivència del temps en les nostres societats
occidentals contemporànies són molt diferents de les de fa unes dècades. Els trets
més definitoris del temps contemporani es
poden concentrar en tres aspectes.
En primer lloc, destaca l’acceleració
dels esdeveniments; en segon lloc, el domini d’allò lleuger, volàtil i efímer; i, per últim,
el predomini d’un present en què es desdibuixen els horitzons temporals. A partits d’aquests trets,
podríem tenir un diagnòstic de la nostra època que ja s’ha
encarregat de descriure una àmplia literatura –les obres
d’Hartmut Rosa i Judy Wacjman en són una mostra–. Es
tracta d’un diagnòstic en el qual coincideixen corrents de
pensament de signe molt divers; això no obstant, respecte les conseqüències socials d’aquesta estructura temporal no hi ha tant consens.
Simplificant molt, els plantejaments postmoderns
destaquen que aquest canvi suposa un alliberament de
temps passats, monolítics, rígids, rutinaris i previsibles,
mentre que altres plantejaments crítics alerten que ens
trobem en un camí cap a un col·lapse temporal amb conseqüències dolentes i pitjors. En aquest sentit, el filòsof
coreà Byung-Chul Han explica que avui dia vivim en una
desintegració de les arquitectures temporals estabilitzadores, com ho van ser els rituals, i per això reclama la necessitat d’una nova política del temps, que permeti estabilitzar la vida, que ara es trobaria desestabilitzada.
Des dels diferents plans des d’on podem analitzar
tant l’estructura com l’experiència del temps, en aquest

article ens aturarem en la seva relació amb les transformacions del món del treball i els canvis en les construccions biogràfiques, especialment entre la població jove.
Per això, veurem, en primer lloc, en quines estructures laborals i temporals es desenvolupa el capitalisme contemporani. Per, posteriorment, comprovar com les persones
joves es veuen abocades a emmarcar la seva trajectòria
professional no en una estratègia de carrera, de llarg termini, sinó en una acumulació d’experiències, formatives,
quasi laborals i en el millor dels casos laborals, transitòries i a curt termini, amb conseqüències no únicament en
allò laboral.
En quin model de treball i estructures temporals vivim?
Gran part de les transformacions temporals que vivim
actualment deriven de transformacions socioeconòmiques recents, en les quals el desenvolupament tecnològic
té un pes molt important. La digitalització està afavorint
un model de producció i de consum, que es beneficia de
moviments en diferents escales tant espacials, a nivell local i global, com temporals, en menor temps i de manera
més ràpida. Això afecta la quantitat i a la qualitat del treball, que des dels anys vuitanta del segle passat, podem
comprovar com es flexibilitza i es desregularitza en favor d’un tipus de feina basades en la temporalitat, la parcialitat i l’estacionalitat. L’auge recent de la gig economy
o l’Economia sota Demanda en el Capitalisme de Plataformes (Srnicek, 2018), és només un exemple d’aquesta
deriva cap a formes de treball en les quals s’estabilitza la
inestabilitat, la inseguretat i l’insuficient o, en altres paraules, allò precari.
La precarietat en el treball reforça la idea d’incertesa, tan pròpia de les nostres societats contemporànies
(Ramos i Selgas, 2020), empenyent als individus al curt

valors 31

Podem viure a curt termini?

termini i a la immediatesa, a construir les seves biografies en absència de certeses i dels amarraments tradicionals, que dotaven d’ordre i sentit els cursos de la vida,
com en el seu dia ho va ser la feina.
El treball, en les actuals condicions, no garanteix el
sentit de continuïtat biogràfica, com ja havien advertit
Richard Sennett i Zygmunt Bauman, entre d’altres. Les
biografies laborals no es construeixen sota els paràmetres de l’estabilitat, la permanència, les seqüències ordenades i la planificació a llarg termini. Al contrari, a les
dificultats d’accés al mercat laboral, s’hi sumen les dificultats per mantenir-lo, el que genera una consciència de
contingència i d’incertesa, enfront la qual no hi ha línies
rectes i cal “buscar-se la vida”. Una responsabilitat que
recau sobre els individus, que s’afanyen a trobar estratègies individuals que els permetin construir una narració
coherent de les seves vides i les seves identitats.
I el futur, per quan?
El tema de la precarietat laboral que pateixen les persones joves i la seva relació amb les possibilitats de planificació de futur ha estat, per la sociologia i les ciències socials en general, però per la sociologia del treball i
els estudis de joventut particularment, un camp d’investigació bastant prolífic en els darrers anys. Un exemple
recent d’aquesta anàlisi el podem trobar en l’obra col·
lectiva Vidas low cost. Ser joven entre dos crisis (2021).
No en va, es porta temps alertant de les dificultats de ser
jove i viure la precarietat en el món laboral, que va més
enllà de la mateixa feina i es converteix en una precarietat vital o existencial, perquè trenca les expectatives
d’emancipació residencial i familiar i aquelles que tenen
a veure amb la construcció de projectes de futur, afectant
el seu benestar i a la salut mental.
Ja fa més d’una dècade que va sorgir el moviment Juventud sin Futuro (2011), amb un lema ben clarificador de
la situació de la joventut. Avui en dia ja no existeix aquest
col·lectiu, però la seva reivindicació continua tenint la
mateixa vigència que tenia llavors. Perquè el futur i els
projectes a llarg termini, però també els desitjos, les esperances i les expectatives de la gent jove segueixen vigents i cal construir-les i planificar-les en escenaris de
precarietat laboral i existencial, agreujada ara a causa de
la pandèmia. Són escenaris que no només dificulten i impossibiliten el futur, sinó que també el redueixen. I això
es deu a la distribució desigual d’oportunitats, que no només depèn de l’edat, sinó també d’altres variables com la
classe social o el gènere.
La majoria de persones joves té una visió pessimista
sobre el futur que els espera, amb expectatives més que
realistes de no trobar un lloc de feina pel qual han rebut
formació, d’anar passant d’una feina a una altra, d’estar
durant temps aturats, de treballar gratis, d’haver de tornar a estudiar o mantenir-se en els estudis com un refugi d’un món laboral hostil, d’emigrar i de retardar, més
del desitjat, la seva emancipació o la descendència. Si

bé visualitzen un futur fosc, aquest té diferents tonalitats. En alguns casos aquest futur està obert, hi ha promeses i esperances, encara que sigui probable que no es
compleixin i s’acostuma a donar-se un xoc d’expectatives fruit, sobretot, del desengany que genera el sistema
meritocràtic en el qual confiem, com ens recorda Michael Sandel a La tiranía del mérito: ¿qué ha sido del bien común? (2020). Tanmateix, en altres casos les dificultats
es transformen en impossibilitat de construir i planificar un futur, perquè no hi ha promeses ni esperances per
aquells joves el futur dels quals es presenta amb escasses
oportunitats, sinó tancat completament.
Sense cap mena de dubte, aquestes situacions reflecteixen la posició especialment vulnerable de la joventut
en l’àmbit laboral del nostre país, però també les seves
diferències internes. De manera que precarietat i desigualtat s’han convertit en els problemes del present que
és necessari abordar per poder afrontar qualsevol futur.
Almenys un que sigui una mica menys fosc.

Elsa Santamaría és doctora en Sociologia per la Universitat
del País Basc i actualment és professora dels Estudis de
Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC)
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Contra les polítiques
educatives sense visió de futur

A

venir-se amb el futur mai no és fàcil. Com a
societat cada vegada ens costa més dibuixar
i acordar futurs desitjables, perquè arribar
a aquest destí incert i llunyà suposa sovint
haver d’hipotecar el present. I aquest és un
cost difícil d’assumir. Davant l’atractiu de la
immediatesa i de la certesa del present, el futur té totes les de perdre.
Fa dècades que hem quedat atrapats en
el presentisme. La política i les polítiques no
han aconseguit escapar d’aquesta tendència, més aviat el contrari. Avui més que mai
domina la urgència per sobre de la planificació, els plans de govern es gestionen sota la tirania de
l’actualitat i les decisions fan prevaldre els beneficis en el
curt termini per davant de la inversió i dels resultats en
el llarg termini.
Aquesta dinàmica és especialment nociva en l’àmbit de les polítiques educatives, on qualsevol mesura, per
ser efectiva, requereix temps per encaixar, ser adoptada
i donar resultats. L’educació és un procés ple de condicionants, relacions i interaccions extremadament complexes i que solen respondre malament a la imposició o la
urgència.
La vulnerabilitat del nostre sistema educatiu es deu,
d’una banda, a la pressió que la immediatesa exerceix en
els partits polítics i en la presa de decisions dels diferents
nivells de govern. La cerca de resultats immediats ha empresonat la vida social, política i, en conseqüència, educativa. La mimetització entre polítiques educatives i cicles
electorals no dona espai ni temps suficient per implementar les noves mesures i observar canvis substancials en els resultats educatius que s’esperen. Amb escenaris dibuixats en un horitzó de només quatre anys és poc

probable que es puguin consolidar processos i obtenir
els efectes esperats.
D’altra banda, la dinàmica d’immediatesa i presentisme, comú amb la resta de democràcies occidentals,
conviu en el nostre país amb una falta d’estabilitat i de
consens al voltant de les polítiques educatives. Aquesta
manca d’acord també és un impediment a la sostenibilitat dels canvis. Fixar una fita en el llarg termini requereix
consensos polítics amplis per tal d’evitar que cada quatre anys es pretengui corregir o virar les polítiques i reformes iniciades pel govern anterior.
De llei a llei, sense esperar resultats
A Espanya sembla més fàcil canviar lleis que no pas estabilitzar processos de reforma que, en realitat, requereixen anys per obtenir resultats. Cada poc més de quatre o
cinc anys ens trobem davant un nou text legislatiu que és
derogat sense haver-se arribat a desplegar, esdevenint
el país capdavanter en reformes consecutives i, paradoxalment, amb menys impacte en la millora dels resultats
educatius. En les comparacions internacionals, els indicadors espanyols fa molts anys que no milloren substantivament ni en excel·lència ni en equitat. Un estacament
que també s’observa a Catalunya, on encara hi ha molts
reptes pendents de resoldre, com ara les xifres escandalosament altes de segregació escolar o d’abandonament
prematur.
Els països del nostre entorn amb millors resultats
educatius basen bona part del seu èxit justament en establir una visió a llarg termini i objectius assolibles a curt.
Més enllà de Finlàndia, àmpliament reconeguda com país estendard de l’estabilitat, amb la reforma progressiva i
el consens social que guia la seva política educativa, hi ha
nombrosos països amb molta més estabilitat educativa
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que el nostre. Sense anar gaire lluny, França o el Regne
Unit, amb poques reformes legislatives des de principis
dels anys setanta del segle passat.
En el nostre cas particular, l’educació ha esdevingut
un destacat identificador ideològic dels partits polítics
i, malauradament, és molt susceptible de ser utilitzada
com a arma política de confrontació entre partits. Fixant-se en les grans essències que diferencien, divideixen i polaritzen, s’empobreix el debat i s’evita afrontar
els problemes rellevants i els veritables topalls del nostre
sistema. El problema, tanmateix, és que per acció o omissió s’estan constantment prenent decisions amb conseqüències futures. Mentre es van canviant lleis, programes o prioritats cada quatre anys, els problemes de fons
del sistema educatiu segueixen pendents de resoldre.
A més a més, val a dir que els canvis constants en la
política educativa van tensant les escoles. Quan encara
no han sigut a temps a introduir, adaptar-se i interioritzar una nova mesura, n’apareix una altra de les moltes
que vindran. Aquesta inestabilitat acaba tenint un cost
molt gran pels centres educatius i pel professorat, també, per descomptat, per a l’alumnat.
I l’avaluació?
Un dels problemes derivats d’aquest curtterminisme és
que el canvi continuat de polítiques no permet comprovar
quina ha estat la seva efectivitat ni tampoc entendre què
les ha fet funcionar o no. En comparació amb altres països
tenim un gran dèficit d’avaluació de programes, polítiques
i pràctiques educatives. Això es deu al fet que la planificació i l’avaluació està poc institucionalitzada i sistematitzada en el disseny i desplegament de les accions.
Ens trobem davant d’un punt d’inflexió. Després
d’uns anys de millora, el sistema educatiu català ha quedat estancat i és cada cop més desigual. Això vol dir que
ens estem allunyant de l’objectiu de garantir una educació de qualitat i generadora d’oportunitats per al conjunt

de l’alumnat. La crisi derivada de la pandèmia de la covid-19 pot agreujar encara més aquesta situació si no es
fa una aposta estratègica per revertir-ho.
La situació ens hauria d’obligar a valorar fins a quin
punt la tendència creixent del curtterminisme en la gestió de les polítiques educatives impedeix abordar a fons
les mancances del sistema. Hem de reivindicar l’establiment d’horitzons i estratègies consensuades i planificades a llarg termini. S’ha d’assegurar estabilitat en aquestes reformes i en els programes educatius més enllà dels
canvis polítics i dels quatre anys de govern.
La recerca i el coneixement poden ser una eina poderosa per avançar en aquest camí. Primer, és imprescindible fonamentar aquesta estratègia en unes polítiques
educatives efectives, que s’orientin a la qualitat i a l’equitat del sistema. Això vol dir prendre decisions d’acord
amb els resultats de la recerca científica, en allò que sabem sobre quines polítiques i mesures educatives funcionen. Segon, les polítiques fonamentades en evidències poden contribuir a la racionalització del debat públic
i polític sobre educació, restant pes a l’ús ideològic i possibilitant acords de llarg termini. I tercer, la introducció
de mecanismes d’avaluació pot conduir cap a una major
transparència del procés de disseny i implementació de
les polítiques públiques, i en el monitoratge dels seus resultats. Només així es podran valorar els efectes de les
mesures adoptades, tenir criteris més objectivables a
l’hora de determinar la continuïtat de les polítiques educatives i anar progressivament corregint o potenciant els
programes més efectius en la millora del nostre sistema
educatiu amb visió de futur.

Elena Sintes Pascual és doctora en Sociologia i llicenciada
en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat
de Barcelona. Actualment és cap de projectes de la
Fundació Bofill
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Els ‘tempos’
de la pau

A

l mes de desembre de l’any 2021 es commemoren 25 anys de la signatura de l’acord
de pau de Guatemala. La Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala i el govern posaven fi, així, a 36 anys de guerra civil que havia causat uns dos-cents mil
morts, 45.000 persones desplaçades, i cent
mil persones desaparegudes, en un país de poc més de cinc milions d’habitants.
Avui no hi ha guerra a Guatemala. Però les
arrels que van donar lloc a la confrontació
armada segueixen intactes: marginació de
la majoria indígena, corrupció i pobresa. I s’hi ha afegit una
nova dimensió de violència: la que practica el crim organitzat, cada cop més imbricat en les institucions del país.
El cas de Guatemala, igual que altres acords de pau
emblemàtics signats fa anys arreu del món, ens porten a
reflexionar sobre què entenem per pau, com es construeix la pau i, sobretot, quant de temps triga la pau a arribar.

En el llenguatge tècnic distingim entre la pau negativa i la pau positiva. La fi de la confrontació armada i el desarmament dels combatents és el primer pas per construir la pau. Però la pau no és només el silenci de les armes
sinó les transformacions polítiques, econòmiques i culturals per acabar amb les arrels de la violència. La pau
positiva triga molt més a arribar... si és que mai arriba.
Efectivament, adreçar les arrels dels conflictes implica reconèixer i transformar dues altres dimensions de la violència, més subtils però no necessàriament
menys dramàtiques: per una banda, la violència estructural, l’arquitectura social i institucional que exclou i
margina sectors importants de la població, com la pobresa, la fam i, en general, la manca de justícia social.
I, en segon lloc, la violència cultural, que aporta els arguments que justifiquen les violències directa i estructural, com ara el racisme, el masclisme i altres formes de
supremacia que estableixen jerarquies entre els éssers
humans.

Què és la pau?
En la fase post bèl·lica (o de transició de la dictadura a la democràcia) molts països queden atrapats
en situacions que no són de guerra però tampoc no
són de pau. Perquè les elits s’aferren al poder i impedeixen les transformacions d’arrel (és el cas de Bòsnia i, en circumstàncies molt diferents, també de Nicaragua, de Filipines, Sudan, Etiòpia o de Colòmbia).
O perquè la ferida de la confrontació històrica no està
guarida i perviu la desconfiança entre comunitats històricament dividides (Irlanda del Nord). O per una perversa relació entre fragilitat institucional, corrupció i
poder del crim organitzat, que copta els espais de poder institucional (Mèxic, El Salvador, Sud-àfrica o Líbia).

Com es fa la pau?
L’escenari descrit suggereix que els processos de pau
són molt més complexos del que hem sabut reconèixer fins ara. Al llibre La paz diferida, recentment publicat per l’Institut Català Internacional per la Pau, l’investigador del CIDOB Pol Bargués fa una crítica a les
premisses de la “pau liberal”, el paradigma que ha marcat la pauta de les intervencions internacionals de construcció de pau des de la fi de la guerra freda. La pau liberal associa la construcció de pau a la consolidació de
la democràcia a través d’eleccions i d’una economia de
lliure mercat. I considera que les transformacions dels
països afectats per la guerra poden ser liderades per
organismes internacionals com les Nacions Unides.
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A la pràctica les missions internacionals de consolidació de la pau s’han hagut d’anar adaptant a la tossuda realitat que la pau no es pot imposar per decret ni
per la signatura d’un acord, sinó que necessita un procés d’apropiació col·lectiva de la societat. En altres paraules, que la construcció de pau requereix la participació d’un nombre molt més ample de persones que
no sols els actors armats, i d’un compromís solidari i
col·lectiu per transformar les relacions de poder existents. Un compromís que certament pot ser impulsat o
recolzat per la comunitat internacional, però que no es
pot imposar. Aquests processos són lents, molt lents.
Així, doncs, quan arriba la pau?
La guerra s’acaba, bàsicament, de dues maneres: amb la
victòria d’una part sobre l’altra o amb la signatura d’un
acord de pau. Qualsevol dels dos escenaris canvia radicalment la situació, però no necessàriament ens permet
afirmar que vivim en pau.
La Guerra Civil espanyola va acabar amb la derrota de la República. El resultat van ser quatre dècades de
pau dels vencedors, una de les dictadures més violentes del món. Altres països, en canvi, han acabat la guerra signant la pau. D’això ara en fa cinc anys a Colòmbia,
quinze al Nepal, i trenta a Sud-àfrica. Però es fa difícil mesurar l’èxit d’aquests acords. La corrupció i la criminalitat fan de Sud-àfrica, per exemple, un dels països més desiguals i violents del món. 		
La violència i la guerra són construccions culturals
que es poden aprendre i glorificar o també es poden
evitar o prevenir. Els països escandinaus, avui considerats dels més democràtics i pacífics del món, són hereus
de la cultura dels vikings, coneguda per les seves gestes violentes. Aquesta transformació va trigar segles.
L’any 1795, el filòsof alemany Immanuel Kant descrivia la pau perpètua com un anhel legítim i necessari. Van
haver de passar 150 anys més de guerres fins que es formés la Unió Europea, una institució guardonada amb el

“La pau no és
només el silenci de
les armes sinó les
transformacions
necessàries per
acabar amb
les arrels de la
violència. La pau
positiva triga molt
més a arribar. Si és
que mai arriba”
premi Nobel de la Pau per haver promogut amb èxit la cooperació entre els Estats membres com a eina per a prevenir la confrontació. I quan començàvem a pensar que
potser sí que havia arribat la pau perpètua a aquest racó del món, veiem com l’extrema dreta avança amb una
força que fa quatre dies no s’hagués imaginat ningú.
Sovint s’associa la construcció de pau al mite de Sísif,
de la mitologia grega. Castigat pels déus, va ser condemnat a empènyer perpètuament una roca gegant muntanya amunt fins al cim, només perquè tornés a caure rodant fins a la vall, des d’on l’havia recollir i empènyer
novament fins al cim i així indefinidament.

Kristian Herbolzheimer és director de l’ICIP
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Qüestions
essencials

ignasi llobera
Les coses tenen
preu; les persones,
dignitat

La dignitat
Segons els Drets
Humans, totes les
persones neixem lliures
i iguals en dignitat.
Aquest objectiu justifica
qualsevol acció?

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

T

ots els éssers humans neixen lliures i iguals en
dignitat i en drets”, diu l’Article 1 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Però què és
la dignitat? A la Fonamentació de la metafísica
dels costums (1785), Immanuel Kant afirma que
les coses tenen un preu i, per contra, les persones tenen dignitat. És a dir, que els objectes tenen un valor relatiu i són substituïbles. En canvi,
els subjectes tenen valor incondicionat justament perquè tenen dignitat.
Seguint aquesta argumentació, Kant proposa la tercera formulació de l’imperatiu categòric, també anomenada formulació de la humanitat: “Actua de tal manera
que tractis la humanitat, tant en la teva persona com en
la persona de qualsevol altre, sempre al mateix temps
com a fi, mai simplement com a mitjà”.
El propi Kant posa l’exemple de fer una falsa promesa o mentir a algú. Segons l’autor, això és moralment incorrecte perquè és tant com tractar aquesta persona
simplement com a mitjà, és a dir, com un objecte. Si reconeixem la seva humanitat, si reconeixem la seva dignitat, no la tractarem mai només com un mitjà, sinó que
la tractarem sempre com un fi en si mateixa, és a dir com
un subjecte que té valor incondicionat i que mereix el
nostre respecte. També estarem incomplint la formulació de la humanitat si la humiliem, si la degradem, si ataquem els seus drets humans...
A l’article Un Kant feminista, Carol Hay usa la filosofia de Kant per defensar la seva posició feminista. Seguint la formulació de la humanitat, argumenta, cap
persona (les dones tampoc) pot ser tractada com un
mer mitjà, és a dir com un objecte, amb un valor relatiu,
amb un preu. En comptes d’això, totes les per“Kant afirma
sones (les dones tamque les coses
bé) han de ser tractades
tenen un preu
com a subjectes, és a dir,
i, per contra,
com a fins en si mateixos, amb valor incondiles persones
cionat, amb dignitat. Val
tenen dignitat.
la pena llegir aquest l’arÉs a dir, que els
ticle de Hay, disponible
objectes tenen
en català a la revista Fiun valor relatiu”
losofia, ara! (filoara.cat).
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Albert Botta
La dignitat
humana és
racionalitat

L

a dignitat humana o l’ésser humà com a valor absolut fan pensar en els Drets Humans, que concreten en termes pràctics la dignitat, que no té res
equiparable, per això és absoluta. La dignitat no
té preu, no és substituïble per una altra cosa; cada
ésser humà és irrepetible. Per contra, allò que té
un preu, és bescanviable per quelcom equivalent.
Així com no hi ha llibertat en abstracte, sinó llibertats concretes, també la dignitat teòrica es tradueix en possibilitats i restriccions com les enunciades en
els Drets Humans. Res pot condicionar els efectes cívics
concrets dels drets humans, més encara quan són acceptats arreu sense cap oposició d’ordre intel·lectual.
La dignitat va lligada a la facultat racional com a diferència humana específica. La racionalitat fa de l’humà el fi en si mateix, que no pot ser –no hauria de ser–
un mitjà o instrument sotmès o depenent d’alguna altra
instància, posem per cas, d’una raó d’Estat o de religions. La dignitat/racionalitat no té res per damunt d’ella.
Els drets humans i els seus efectes cívics s’arrelen en el
postulat kantià segons el qual l’humà, l’ésser específicament racional, és un fi en si mateix. Aquesta concepció de la dignitat absoluta i dels drets humans divergeix
d’altres concepcions de la dignitat humana, posem per
cas, algunes d’inspiració cristiana, que la fan depenent
de Déu, en tant que l’ésser humà està fet/creat com a
imatge o imago Dei, i d’ell derivaria la sacralitat de la vida/dignitat humana.
La divergència entre ambdues concepcions de dignitat es pot il·lustrar amb crítica del filòsof i neurobiòleg Pinker contra el parer d’uns assessors de George W.
Bush en Bioètica que, en nom de la dignitat humana limitaven la recerca en fàrmacs o en estratègies
“La dignitat és
noves en malalties senabsoluta: no té
se bon pronòstic. Tamres equiparable.
bé la fàtua d’un cert isNo té preu, no
lamisme contra Salman
Rushdie, o la violència
és substituïble
contra qui caricaturitzi
per una altra
Mahoma, etc., són moscosa; cada
tres d’una dignitat huésser humà
mana supeditada, és a
és irrepetible”
dir, no ben bé absoluta.
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D’alcohòlica a primera
monjo budista de Tailàndia
Abandonada pel seu marit i condemnada a la misèria social, Luang Poh Yaai va caure
en l’addicció a l’alcohol. Així i tot, va revertir la seva situació impulsant un temple
budista per ajudar a persones addictes a l’opi.

Redacció

E

l silenci del temple de Wat Thamkrabok, situat als peus d’una muntanya
rocosa als afores de la capital tailandesa, Bangkok, és interromput pel
so de les arcades; sí, les nàusees que
precedeixen els vòmits. Això passa
quan un monjo budista omple diversos gots amb un líquid fosc i desagradable que després ofereix als visitants
del temple.
No és cap poció màgica, sinó un líquid
que provoca vòmits. Mentrestant, altres
religiosos els donen ànims amb cops a l’esquena perquè segueixin bevent.
Aquest procés de depuració, encara
que ens pot semblar una autèntica barbaritat, forma part del programa de desintoxicació que segueixen desenes de drogodependents a l’opi arribats del mateix país
i de l’estranger, un sistema que va posar en
marxa l’any 1959 Luang Poh Yaai.
Aquesta tailandesa era mestra de les
herbes medicinals i alcohòlica. També va
ser la primera en viure com un monjo budista en un país on les autoritats prohibeixen la vida espiritual a les dones. I, per això, va decidir fundar el seu propi monestir.
Una vida poc afortunada
Des de ben menuda, Poh Yaai deia que podria recordar les seves vides passades i
comunicar-se amb els esperits. Malgrat la
seva accentuada espiritualitat, es va casar
i va tenir dos fills.
Però, uns anys més tard, el seu marit va
abandonar-los i, condemnada a viure en la
marginalitat i misèria d’un barri humil de
Bangkok, va caure en l’addicció a l’alcohol.

LA MINORIA
BUDISTA

Amb quaranta anys, va deixar de beure i va decidir fer-se budista. Es va rapar el
cap i es va convertir en la primera monjo
dona budista de Tailàndia. Finalment, l’any
1957, va impulsar el seu propi monestir per
ajudar a través de les herbes medicinals a
aquelles persones addictes a l’opi.
Una història encara molt desconeguda a Tailàndia i arreu, però no al monestir
Wat Thamkrabok on la recorden a cada racó amb unes petites estàtues. Ella va morir
el 1970, però molts continuen el seu llegat,
que perdurarà en el temps.

Tot i que a Tailàndia segueixen
sent mal vistes, al país hi ha
unes cent monges budistes.
Són minoria, en comparació
als tres-cents mil homes que
viuen a monestirs del país.
Una d’aquestes cent dones és
Dhammananda, que era
acadèmica i presentadora de
televisió abans convertir-se
en monja. “Al principi em
cridaven: ‘Com t’atreveixes a
portar aquestes robes?’ (en
referència a la típica túnica
taronja). ‘Bé, sóc una monjo,
una dona monjo, què més vols
que porti?’, els responia”.“Ara
només em passa quan faig
servir els banys públics.
Sempre intenten fer-me fora i
enviar-me al servei dels
homes, perquè associen els
meus vestits amb ells”, es
lamenta.
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Històries de pau

La pau amb
ulls de dona
La Lliga Internacional de
les Dones per la Pau i la
Llibertat, fundada l’any 1915,
és l’organització femenina
pacifista més antiga del món.

Xavier Garí de barbarà

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

D

eia Neus Català que les do nes van ser les oblidades d’entre els oblidats durant el primer
quart del segle XX. Aquí voldria
rescatar un clar exemple de la
unió de les dues historiografies.
El 1915 va néixer la Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat (WILFP). A la Haia es van reunir mil duescentes dones de diverses cultures i llengües,
un cop ja havia esclatat la més cruenta de les
guerres. La WILFP es va convertir en una de
les organitzacions femenines més rellevants
de l’Europa del moment, sorgida enmig de la
crisi bèl·lica i amb una clara intencionalitat
pacífica i pacifista. Tot plegat era molt revolucionari. Elles entenien que havien de crear
un espai per reivindicar el dret i la responsabilitat de les dones de participar en la presa
de decisions relacionades amb qualsevol aspecte vinculat a la pau i la seguretat.
La seva història va començar amb força donat que els seus valors van influir, i fins

i tot van ser adoptats, per líders polítics poderosos del moment. Jane Adams era la presidenta de la institució i va arribar a ser rebuda pel president dels Estats Units, Woodrow
Wilson, conegut pel discurs dels 14 punts,
una crida a totes les nacions perquè aturessin el foc. Nou dels catorze punts van ser inspirats per Adams.
És la més gran i antiga organització pacifista femenina del món. Ha estat reconeguda
amb dos Premis Nobel de la Pau atorgats a
les seves dues primeres presidentes, Adams
i Emily Green. Totes dues van lluitar pel final de la Primera i la Segona Guerra Mundial, respectivament. Durant la segona meitat
del segle XX han continuat treballant de valent organitzant encontres i trobades entre
dones d’Orient Mitjà per a encetar processos de diàleg, convençudes que entre dones i
des de les dones, el foment del diàleg és molt
més fàcil i garanteix més possibilitats d’èxit.
La psicologia femenina és potent en
aquest sentit, i ha demostrat que els processos de pau més difícils han estat desbloquejats sovint per dones, que han sabut trobar camins estrets per on passar i superar
els conflictes més complexos. Al llarg de les
dècades més difícils del segle XX, en plena
guerra freda, van enviar delegacions de dones a Vietnam del Sud i del Nord per oposar-se a la guerra i aconseguir aturar-la.
Sempre han treballat, i treballen coordinadament amb les Nacions Unides perquè les
seves contribucions siguin més reeixides.
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el conte

Ignasi Llobera
Il·lustrat per

Judit Navarro
El joc de Temps i Atzar

L

es deesses, assegudes al seu
tron de pedra, acabaven d’inventar un nou joc. Atzar va allargar el braç, va agafar el dau, el va
sacsejar i el va fer rodar sobre la
taula eterna.
En veure el resultat, Temps va
col·locar la primera peça al taulell. Es van mirar fixament als ulls, que els brillaven per primer cop. Atzar va tornar a agafar el dau i el va tornar a llançar. Temps feu
que la primera peça es comencés a expandir.
“Bang!”, va exclamar juganera.
Al cap de desenes, de centenars, de milers
de tirades, van aparèixer les primeres galàxies. Després, la Via Làctia, el Sol i la Terra.
I amb centenars de milers de tirades més, la
Vida, les Plantes, els Invertebrats i els Peixos. Els Rèptils, els Dinosaures, els Mamífers, els Ocells i les Flors.
Atzar va tornar a fer rodar el dau. En veure el resultat, Temps feu un mig somriure,
“Bang!”, i un Meteorit va xocar contra el Planeta, provocant un escalfament inaudit i arrasant els Dinosaures. Atzar, sense immutar-se, va tornar a sacsejar el dau i el va tirar.
Primats. Dau. Homínids. Dau. L’Homo Erectus va domesticar el Foc.
Es van aturar. Acabava d’aparèixer, al voltant de la taula, un tercer tron amb una deessa joveníssima que observava el ritual. Al

cap d’uns centenars de tirades, Intel·ligència
es va unir al joc: Escultura i Pintura i Agricultura. Atzar seguia fent rodar el dau, i Temps
i Intel·ligència generaven canvis a quatre
mans: Escriptura, Civilització, Tecnologia.
Acceleració exponencial. Guerres Mundials,
Emancipació de les Màquines.
No hi havia aturador. La Resistència Humana custodiava el sistema solar. Les Màquines es replegaven a Alfa Centauri i planificaven la Incursió Definitiva. “Bang!”: Desastre
Nuclear Galàctic. Extinció de la Humanitat.
Desaparició de la Vida. Hibernació de les
Màquines.
Temps i Atzar van dirigir la mirada cap al
tercer tron de pedra, que restava buit i fumejant per la desaparició sobtada de la jove deessa. Temps i Atzar es van mirar als ulls durant uns instants i van arronsar les espatlles.
Atzar va allargar el braç, va agafar el dau, el va
sacsejar i el va tornar a fer rodar sobre la taula eterna.

Podeu sentir aquest conte a la web:
www.enveualta.cat/el-joc-de-temps-i-aztar
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imatge en
creixement

“Tan important
és ser dins el
somni... com
somiar que som...
o que volem
ser... o que volem
somiar!”
Miquel Lleixà
El fotògraf Miquel Lleixà publica cada dia
al seu compte d’Instagram una instantània
on introdueix reflexions adreçades al
creixement personal.

