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Editorial

Per què ens
atrau el Mal?

E

ncara que la Blancaneus, protagonista del conte infantil recollit pels germans Grimm, sap que la bruixa li vol mal, no pot
estar-se de mossegar la poma vermella, perfecta i gustosa
que la vella li ofereix. El Mal, bo i saber que és nociu per a nosaltres i pels altres, ens atrau. Ens sedueixen els dolents dels
relats, perquè ens preguntem què passaria si per un dia, per
una vegada, creuéssim aquella línia vermella que ens marca
l’ètica, la moral.
De fet, no cal pensar en grans esdeveniments o en grans personatges malignes de la història per descobrir el Mal; en la nostra quotidianitat, en les nostres accions més comunes, en els nostres pensaments més senzills... també hi podem trobar dosis de maldat. El
Mal no és una cosa abstracta, forma part de la nostra vida. El Mal no
es pot comptar pel nombre de persones mortes o ofeses, el Mal no té
categories, el Mal no és petit o gran, el Mal és Mal. Això vol dir que no
podem evitar el Mal? O, què el Mal és necessari? Perquè, si no existís
el Mal... podríem distingir el Bé?
I si el Mal ens envolta i tots podem ser autors d’actes de maldat,
aleshores, el ventall de preguntes esdevé interminable. Com hem
d’abordar el Mal: des del punt de vista individual o col·lectiu? Ser bo
o dolent depèn del jo o de les circumstàncies? Les circumstàncies redueixen la meva responsabilitat? Com que el debat sobre el mal és inabastable ja va ser motiu d’estudi per part dels filòsofs clàssics, com
Plató o Sòcrates, i també ho ha estat dels pensadors contemporanis.
Però, potser, ara, ha arribat el moment de repensar-lo. Us animeu a
fer-ho amb nosaltres?

maria coll
i joan salicrú
Codirectors de Valors

LA Proposta

“La màscara
no és passat,
com tampoc no
menteix”
Servando Rocha
Escriptor i activista cultural

L’exposició La màscara no menteix
mai, comissariada per Servando
Rocha i pel cap d’exposicions del
CCCB, Jordi Costa, traça un
recorregut a través dels usos
polítics de la màscara en la
modernitat. La podeu veure fins l’1
de maig a la Sala 2 del Centre de
Cultura Contemporània de
Barcelona.
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L’actualitat comentada

BEGOÑA ROMÁN

Professora d’Ètica de la Universitat de Barcelona

Els veïns del Pirineu
decidiran sobre els
JJOO d’Hivern 2030

Reobre l’oci nocturn i la
mascareta deixa de ser
obligatòria en exteriors

Aprovada la reforma
laboral d’una forma
extraordinària

Tres paraplègics
tornen a caminar
gràcies a un implant

a fa quasi tres mesos
que pràcticament no
plou a Catalunya. Quasi sense fred a l’hivern
i ara quasi sense aigua, amenaça la sequera. I coincideix que
els nostres polítics discuteixen si Catalunya ha de ser
candidata pels Jocs Olímpics
d’Hivern 2030. No hi ha discussió sobre la dada objectiva, no
hi ha interpretacions sobre els
fets: no plou des de fa tres mesos i mai plou a gust de tothom.
Ja no és tan objectiu què significa portar els JJOO d’Hivern als
Pirineus (ni si els catalans o els
aragonesos i qui lidera).
Sense menysprear que en
vuit anys els hiverns no seran
iguals, ni amb la mateixa neu
ni estat de les muntanyes, hem
sentit als que volen preservar
el territori i discrepen del tipus d’inversió que els jocs suposarien. Sense deixar d’estimar l’esport, exigeixen que si
l’argument per fer-los és la regeneració econòmica, que la
inversió sigui alternativa. En
climes freds i de muntanya no
volen treballar en serveis i empreses estacionals d’oci per a
uns quants que venen a passar-ho bé però no a viure, arrelar i cuidar el territori.

uperada la temptació de la covid free, toca conviure amb ella.
Ens anem acostumant
a canviar les mesures i
les maneres segons el
virus avança, retrocedeix, muta. Després del
gran ensurt del gener, aquest
febrer han baixat els contagis. Tot plegat ha permès que
s’obrin les discoteques i que
ens puguem treure les mascaretes als exteriors. Però a les
discoteques, que a l’hivern són
d’interior, les mascaretes han
de continuar a la cara: cal que
siguin balls de màscares.
Conviure amb la covid exigeix resiliència per, flexiblement, anar gestionant riscos,
personals i col·lectius. Sembla
que els primers a poder treure’s la mascareta als interiors
seran els nens a les escoles. I
és que, a part de respirar millor, això de donar la cara i “fer
boca” o “mostrar les dents” té
importants dimensions educatives, sobretot en el desenvolupament de l’empatia i el do de
l’oportunitat, perquè veure el
rostre de l’altre ens interpel·la.

l Congrés ha aprovat la
reforma laboral amb dues anècdotes que mostren valors i contravalors. La primera és que
la diferència d’un vot ha
decantat la balança a favor de la reforma, fruit
d’un error d’un diputat del PP.
L’anècdota esdevé categoria
si pensem en el que pot suposar clicar una tecla, el fàcil i curt
que és fer clic enfront de la complexa i àmplia responsabilitat
del que es posa en joc. Som humans, però l’error és important.
L’altra “anècdota” és que
dos diputats d’Unió del Poble
Navarrès van trencar la disciplina de partit votant en contra.
Votem a persones i la seva capacitat de pensar, o la disciplina
del partit ens permetria estalviar-nos els sous dels diputats?
Certament, parlant de reformes
laborals, és oportú discutir si volem pagar a servidors públics alguns dels quals no saben tocar el
botó que toca, i altres, que sí que
saben fer clic, no fan els que els
han dit i per això els hi fan tornar
l’acta de diputat. Al cap i a la fi,
els partits seleccionen gent que
vol obeir però no ho fa. El que
no sabem és qui s’equivoca de
debò: qui selecciona o qui fitxa.
Doncs això, reforma laboral.

esionats medul·lars tornen a caminar després
d’una operació d’implants d’elèctrodes a la
seva medul·la. La neurocirurgiana Jocelyne Bloch,
de l’hospital universitari Lausana (Suïssa) i el
neuroscientific Grégoire Courtine, de l’Escola Politècnica Federal de Lausana, han aconseguit implantar uns elèctrodes
en la medul·la de tres joves víctimes d’accidents de moto. Al cap
d’unes hores ja podien caminar.
Els elèctrodes emeten impulsos elèctrics imitant els senyals que circulen per la medul·
la espinal, que vincula el cervell
amb les cames. Tot va connectat a un ordinador amb un sistema d’intel·ligència artificial que
reprodueix els impulsos necessaris per a moure’s, caminar o
anar en bicicleta. El valor de tot
plegat rau en la cooperació interdisciplinària, i en posar tant
de cervell al servei de tres joves,
perquè recuperin la seva vida
d’abans. Quan el progrés tecnocientífic és d’aquest tarannà, és
motiu de celebració. Esperem
que no facin patents, ni ho deixin només accessible als qui s’ho
puguin pagar. Esperem que no
confonguin valor i preu.

J S E L

Jordi
Cussó

ÀNGEL
CASTIÑEIRA

Maria Rosa
Buxarrais

Begoña
Román

Il·lustrat per

LA MAPACHE
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L’entrevista

“S’ha imposat un
discurs científic
i sanitari únic. Si
discrepes de les
mesures anticovid,
se’t titlla d’ignorant
o d’extrema dreta”
Jordi Pigem
S’ha convertit en la veu discordant del panorama pandèmic català.
En el seu darrer assaig, Pandèmia i postveritat (Fragmenta), el filòsof
Jordi Pigem reflexiona després de dos anys de l’esclat de la pandèmia
sobre les transformacions que s’han anat tramant: la tecnificació de
les nostres vides, les desigualtats i la poca capacitat crítica. Tot plegat
amb la mirada atenta de la tecnocràcia, a qui sembla que l’importin
més les màquines que les persones. Ens hem oblidat de viure?

text: laura cera / foto: Inês Castel-Branco
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E

stem personalitzant els robots i,
a la vegada, estem robotitzant les
persones”. Així comença l’assaig.
Són dues tendències simultànies
que exemplifiquen el fet que estem
en un món on la tecnologia cada vegada té més poder i les persones en
tenim menys. Per això, el govern que
regula tot el que fem s’anomena tecnocràcia, que vol dir que les decisions polítiques i
socials no es prenen tenint en compte el bé
de les persones o de la vida, sinó el que és
millor per a les màquines i la tecnologia.
Sense el valor d’allò humà, on anem?
Tots, en principi, tenim claríssim que volem
una societat de persones adultes, autònomes, creatives, espontànies, lliures. Però el
que estem construint és un món on estem
més pendents de les màquines i on els veritables espais de comunicació humana es
troben amb més problemes. I ara, amb la
situació sanitària, encara és més difícil: no
ens veiem el somriure per culpa de les mascaretes, hem abandonat la presencialitat.
I els valors genuïnament humans han quedat eclipsats o fora de joc.
Per quins criteris han quedat eclipsats?
Per una banda, per la supervivència biològica. Que està molt bé, però hem de tenir en
compte que el propòsit de la vida no és viure el màxim d’anys possible, sinó viure amb
plenitud. Pot haver-hi avis que prefereixin
veure els seus nets que passar anys de solitud sense poder veure’ls. L’altre valor –o
contravalor– que s’està imposant és l’eficiència tecnocràtica: el que importa són les
màquines. Eric Schmidt, personatge clau
de Google, va afirmar després de l’inici de
la pandèmia que tots els sistemes de control i vigilància de la ciutadania –el rastrejament de la població– van molt bé pel desenvolupament de la tecnologia. Per tant, el
que importa en el fons no és la llibertat de
les persones, sinó que les tecnologies es puguin desenvolupar i tenir més aplicacions.
I aquest no és el món que el 99 per cent de
nosaltres volem.
S’humanitza a través d’una pantalla?
La pantalla és fantàstica quan has de parlar
amb una amiga teva que està a l’Argentina
o a Nova York. Les tecnologies són eines, el
problema és quan aquestes eines agafen el
volant. La tecnologia ha agafat les regnes i

ens porta on ella vol. No estem utilitzant la
tecnologia com un simple instrument per
desenvolupar la nostra creativitat i coneixements. És al revés, com si la tecnologia
s’aprofités de nosaltres.
Això mateix sembla que hagi passat amb
la virtualització de l’educació.
Les grans empreses tecnològiques fa molts
anys que demanen la digitalització de l’educació. Però no perquè tinguessin estudis
que demostressin que els joves aprenen
millor a través de la pantalla, sinó perquè
els interessava vendre més pantalles. Ara
sabem que això ha estat un desastre pels
problemes mentals de les criatures. És un
exemple més de com aquesta imposició tecnològica no és gens humanitzadora. I una
cosa semblant ha passat amb la salut. El
que volen aquestes empreses és una sanitat
digital: un model en què tu tecleges el que
et passa i un algoritme –no un doctor– et dirà què has de prendre i cada quantes hores.
Perdem un art essencial, l’art de guarir.
Parles molt de la pandèmia i de com hem
obeït de manera cega totes les indicacions de les diferents autoritats.
En els primers mesos era natural fer cas
d’una cosa que no sabíem per on agafar-la,
però ara mateix hi ha massa esquerdes en
la narrativa oficial que ens fan fer coses que
no ens ajuden com a societat i com a persones. Hi ha tres tipus de pandèmies. La pandèmia física –anomenada covid-19– que per
a la majoria de persones és una malaltia lleu
i per alguns –sobretot per a la gent gran– és
molt greu. També tenim una pandèmia de
confusió i alienació, que ha volgut infondre
por a les persones a través d’informacions
dramatitzades per fer-nos creure que la covid és apocalíptica. I la tercera és la que anomeno de mesures contraproduents: hi ha
moltes mesures que per tal de salvaguardar
–d’una manera qüestionable– la salut física,
estan enfonsant la salut psicològica de les
persones i la salut social de les comunitats
humanes. Hi ha una epidèmia de desconfiança, ja que les persones que et trobes pel
carrer són potencials portadors de virus.
És possible construir una crítica a les
mesures amb poca evidència científica,
sense caure en el negacionisme científic?
La ciència sempre ha estat un mètode de
cercar la veritat de les coses de manera

oberta, amb debat i amb perspectives diferents. I és a força de contrastar perspectives dissidents com avança, la ciència que,
per definició, és contrària al dogma. D’ençà que es declara la pandèmia, s’imposa un
discurs científic i sanitari únic, cosa que és
incompatible amb la ciència. Els epidemiòlegs saben que la manera en què hem respost a la covid-19, amb el confinament generalitzat, no té precedents. Esmentar això,
simplement, s’ha considerat que posava en
perill la salut pública. El més normal seria
poder debatre de tot això, que TV3 fomentés un debat entre científics que defensen
les mesures i altres posicionats contràriament. Però no es pot parlar d’això. Si discrepes de les mesures anticovid, se’t titlla
d’ignorant o d’extrema dreta. Entre Pfizer i
Moderna estan guanyant mil dòlars per segon. Si aquests diners servissin per posar fi
a la pandèmia, ho acceptaríem i no passaria res.
“La desgràcia més gran és que la salut
i la vida hagin esdevingut víctimes del
tecnocapitalisme”. On queda la vida?
El que intento és recuperar una aposta per
l’alegria de viure, que és quelcom essencial per a la salut física i emocional. Davant
de qualsevol virus és molt important tenir
en bon estat el teu sistema immunitari. I
per tenir-lo en bona forma el que cal és viure sense por, respirar bé, fer exercici, tenir relacions socials satisfactòries. Tot el
que ens fa viure més plenament i gaudir de
cada instant de la vida, no només ens dona satisfacció personal sinó que ens dona
protecció davant de perills externs i afavoreix el nostre sistema immunitari. Per tant,
abraçar a la vida és una de les millors respostes davant d’aquesta situació.

valors 10

el perfil

Carlos San
Juan: Gran,
però no
idiota
Ramon Radó

A

Carlos San Juan, un dia, el caixer automàtic se li va “empassar” la targeta. Quan va demanar a un treballador del banc
que l’hi retornessin, la resposta que va rebre va ser que havia d’esperar-se al final de la
jornada laboral. Finalment,
un altre empleat va tornar-li la
targeta, però amb un to i unes
formes que van fer que se sentís “humiliat” pel banc on fa 51
anys que té els estalvis. Quan va presentar
una queixa, el seu interlocutor va ser una
veu “gairebé robòtica” que amb prou feines el deixava parlar i només li deia que no
hi podien fer res.
Aquest incident tan senzill com un caixer menjant-se una targeta va ser el detonant d’una de les campanyes de més èxit
dels darrers anys a Espanya. Carlos San
Juan, metge jubilat de 78 anys, va engegar una recollida de signatures demanant un tracte “més humà” a les oficines
bancàries.
Amb el lema “Soc gran, no idiota”, San
Juan es queixa que molta gent gran queda

“Un metge
jubilat recull més
de sis-centes
mil signatures
demanant als
bancs un tracte
més humà cap a
la gent gran”

a la intempèrie amb l’imparable procés de
digitalització dels bancs, que els darrers
anys ha avançat a passes de gegant i que,
amb la pandèmia, encara s’ha accelerat
més. I alerta que, amb tants canvis en poc
temps, hi ha part de la ciutadania que ha
quedat exclosa.
En el text penjat a internet, San Juan
critica el tancament de moltes oficines arran de les fusions dels darrers anys, la disminució de l’atenció presencial i en horaris cada cop més limitats i que són moltes
les gestions que només poden fer-se en línia. Això fa que molta gent gran només els
quedi l’opció d’haver de demanar ajuda a
familiars per a qualsevol simple tràmit.
En el seu cas, es defensa amb internet
i el telèfon mòbil, però té problemes amb
algunes aplicacions i, sobretot, els caixers.
Uns problemes agreujats pel Parkinson
que li van detectar fa dotze anys i que va
obligar-lo a jubilar-se abans d’hora.
I, com passa sovint, San Juan va descobrir que no estava sol. Més de sis-centes mil persones han signat la petició reclamant més atenció personalitzada i, per
accident, ell va convertir-se en la veu de tota aquella gent. Aquest uròleg nascut a Zamora i que fa més de seixanta anys que viu
a València ha agafat la bandera contra la
fractura digital i l’ha portat fins a Madrid.
El 8 de febrer, San Juan va arribar a
Madrid carregat de caixes i va entregar
les sis-centes mil signatures al Ministeri
d’Economia. Allà, per casualitat, hi havia
la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, que va aturar-se a xerrar amb ell. Davant de càmeres i micròfons, va prometreli que, d’aquí a poques setmanes, el govern
espanyol tindrà enllestit un pla amb diverses mesures destinades a la inclusió financera de la gent gran.
Mentre la seva cara apareixia cada dia
a la televisió i no deixava de fer entrevistes,
el director de zona del seu banc el convocava per a una reunió presencial. I, l’endemà que entregués les signatures, el president de l’Associació Espanyola de la Banca
va anunciar canvis de protocol per solucionar els problemes dels clients més grans i
va prometre que “ningú quedaria enrere”.
Carlos San Juan no s’esperava la repercussió que ha tingut la campanya. Inesperadament, ha demostrat que, a vegades,
només cal determinació per canviar les coses i fer que la banca no sempre guanyi.
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Àngel Puyol

Catedràtic d’Ètica a la Universitat Autònoma de Barcelona

El codi postal retalla vides

E

l codi postal determina la salut dels ciutadans. Dit amb altres paraules, “digues en quina barri vius i et diré quina esperança de vida
tens o et queda”. Això és així perquè les desigualtats en salut estan fortament condicionades per les desigualtats socials i econòmiques, de manera que els habitants d’un barri
pobre barceloní com Torre Baró moriran de mitjana onze anys abans que els residents a Pedralbes. Aquesta
desigualtat no s’explica només per la pobresa. Els habitants de barris de renda mitjana com Gràcia o Eixample
viuran menys que els de Pedralbes i més que els de Trinitat Nova o Ciutat Meridiana. La principal causa de la desigualtat en salut no és biològica o genètica, però tampoc
és la pobresa; la causa principal és la desigualtat social i
econòmica.
En l’últim segle, l’accés universal a l’atenció sanitària
només explica el vint per cent dels anys guanyats en l’esperança de vida en els països que disposen d’aquella. La
resta s’ha degut fonamentalment a les millores en les condicions de vida, sobretot les higièniques. L’accés universal
a una assistència sanitària de qualitat (bons hospitals per
a tots) és un requisit necessari però insuficient per pal·liar
les grans desigualtats en salut. Encara que segueix sent
cert que l’equitat en l’accés al sistema sanitari de qualitat és una condició de la justícia social, la veritable equitat
en salut no s’aconsegueix ni solament ni principalment
amb l’accés universal a excel·lents hospitals, sinó sobretot amb una redistribució justa dels determinants socials
de la salut. A més dels mitjans materials de subsistència,
els determinants esmentats inclouen factors psicosocials com el control i l’autonomia sobre el treball i la pròpia
vida, el suport social (a través, bàsicament, de les xarxes
socials de la família, els amics i els veïns), i l’absència d’ansietat i estrès causats per la manca o l’escassetat de reconeixement social. Aquests factors expliquen que, a tot arreu, les societats amb més desigualtat social siguin també
les societats amb major desigualtat en salut.
En conseqüència, la millor estratègia per augmentar
la justícia en la salut de la ciutadania s’aconsegueix quan
l’exposició a la malaltia és igual des d’un punt de vista social, i no només quan s’iguala l’accés als tractaments mèdics de qualitat. La raó és que, encara que l’accés al sistema sanitari sigui equitatiu, els determinants socials de la
salut demostren que pot ser que els individus arribin ja

malalts a ell per raons socialment injustes que no tenen a
veure només amb l’exposició a agents externs tòxics (que
és l’explicació de l’epidemiologia clàssica), sinó sobretot
amb l’impacte de l’estructura social desigual en l’aparició
i desenvolupament de les malalties (l’explicació de la moderna epidemiologia social).
En un model epidemiològic clàssic o biologicista, les
diferències en salut s’expliquen per factors que no són
susceptibles de ser justos ni injustos; a priori, la naturalesa biològica de cada individu no obeeix a patrons morals.
No obstant això, amb la constatació que la salut i la malaltia tenen molt a veure amb l’acció dels determinants
socials de la salut, la seva distribució entre la població és
clarament desigual sense que els individus i grups socials
més malparats siguin responsables directes d’ella.
Si volem prendre’ns seriosament el dret a la salut i,
per tant, si volem eliminar o reduir les desigualtats injustes en salut, la prioritat política hauria de ser la reducció de les desigualtats socials i econòmiques. Si –segons
dades publicades per l’Agència de Salut Pública de Barcelona– una jubilada de la Marina del Port (al barri de
Sants-Montjuïc) arriba a viure de mitjana fins als 87’7
anys d’edat, per què les jubilades de la Marina del Prat
Vermell (residents al mateix barri de Sants-Montjuïc),
s’han de conformar amb una esperança de vida de deu
anys menys (77’3)?
Àngel Puyol és catedràtic d’Ètica a la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)

“Els habitants
d’un barri pobre
com Torre Baró
moriran de mitjana
onze anys abans
que els residents a
Pedralbes”
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dilemes ètics

Un alberg per a toxicòmans
a prop d’una escola?
Les famílies d’un centre
educatiu de Barcelona
rebutgen la instal·lació d’un
alberg per a persones sense
llar i amb addiccions a les
drogues i a l’alcohol ben a
prop. És justa la decisió?

soraya Hernández

L

a manca de recursos socials adients i el col·lapse del sistema sanitari públic ha generat entre els
col·lectius més vulnerables nous
obstacles per a l’atenció de les
seves necessitats. En el cas de les
persones sense suport familiar o,
fins i tot, sense llar ha suposat un
repte per a les administracions.
Amb l’objectiu d’oferir espais segurs s’han anat creant dispositius d’allotjament específics que
normalment han estat temporals. Però alguns d’aquests nous recursos creats s’han
volgut mantenir quan s’han constatat els
beneficis pels usuaris atesos.
Això ha succeït a Barcelona, on es va
obrir un espai per persones sense llar
amb addiccions que ara es vol mantenir,
cosa que ha provocat la negativa frontal
d’aquells que hauran de ser els seus futurs
veïns i veïnes.
El centre es va crear l’abril del 2020
amb la intenció de donar resposta a persones sense llar a qui, a més de necessitar un espai on aïllar-se durant el confinament, els podria caldre un seguiment de la
seva addicció. L’Ajuntament de Barcelona
el va ubicar de manera temporal al barri de
les Corts, a la Fundació Pere Tarrés.
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L’alcohol, la
principal addició
L’alcohol, amb un 41,4 per cent
(4.700 casos), es manté com la droga
amb més inicis de tractaments per
abús o dependència en els 63
centres d’atenció i seguiment a les
drogodependències del país. El 73
per cent de les persones que inicien
tractament per alcohol són homes,
amb una mitjana d’edat de 47 anys, i
el 35 per cent estan a l’atur.

Malgrat que es va descriure com un “alberg”, el dispositiu comptava amb professionals i programes especialitzats per la
salut dels usuaris. En considerar que s’han
obtingut resultats òptims de l’experiència,
el consistori es va plantejar fer fix l’espai.
D’aquesta manera es volia protegir de l’exclusió social les persones sense llar i amb
addiccions, ja que a la seva situació d’alt
risc social s’hi afegeixen les conseqüències
de la pandèmia. Amb aquesta finalitat es
va comprar un edifici al barri d’Horta-Guinardó, amb la intenció d’instal·lar aquest
mateix any i de manera definitiva, aquest
servei.
La notícia va despertar la indignació
del veïnat que es va queixar de no haver
rebut suficient informació. El malestar va
créixer i es va cristal·litzar en les mobilitzacions dels pares i mares de l’escola Mas
Casanovas, ja que el col·legi estarà a només quinze metres del centre. Malgrat que
a prop de l’antiga ubicació ja hi havia hagut
un centre escolar i no es van produir incidents de cap mena s’ha demanat la paralització del trasllat. Es creu que s’estarien
posant en perill els nens i nenes de l’escola.
És ètic usar el risc pels infants com a justificació per paralitzar un projecte beneficiós per a les persones sense llar?

La idea que cal protegir els infants del
contacte amb realitats que pel seu estat
maduratiu podrien no entendre (mort,
addiccions, sexualitat) és un fet important
per a moltes famílies i institucions. També
a nivell d’imaginari col·lectiu hi ha la teoria
que relaciona els problemes de salut mental amb l’agressivitat o els conflictes. Per
tant, en un intent de preservar els nens i
nenes es podria intentar reubicar el centre en un espai menys proper malgrat això pugui generar una despesa econòmica
rellevant.
De manera contrària es podria mantenir el centre entenent que el més just socialment és preservar el benefici que té
un col·lectiu ja de per si marginat i exclòs.
Com succeeix en les deliberacions ètiques
també es podria valorar una opció que
mantingui el projecte, però que inclogui
un procés informatiu a les famílies i una
possible mediació o acompanyament durant l’adaptació mútua.
En aquestes decisions complexes seria de gran utilitat la transparència institucional i la possibilitat de comptar amb
professionals que vetllin pels processos i
aconsellin amb una mirada que tingui en
compte els valors de totes les persones
implicades.
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opinió

MARTA CAMP

Graduada en Psicologia i postgrau en Psicopatologia Clínica

F

Cos i ànima

a poques setmanes, una amiga em comentava que patia una irracional gelosia amb la seva
parella. A conseqüència d’antigues decepcions mal madurades, en va acabar fent una generalització neuròtica. Tot i no tenir-ne aparentment motius, l’envaïen pensaments del
tipus “qualsevol dia, m’enganyarà amb una altra dona”, “ha sonat el telèfon i no l’agafa, potser s’està
amagant d’alguna cosa”, i pensaments propis de la celotipia. Convençuda de la necessitat de fer un canvi pel malestar que suposava aquesta actitud en la seva vida i, per
extensió, en la seva relació, va decidir començar algun tipus de tractament psicològic. En la seva recerca de terapeuta, va apropar-se al seu Centre d’Atenció Primària a
demanar cita amb el psicòleg públic de la seva zona, però, veient la llista d’espera va iniciar un tractament amb
el psicòleg de la seva mútua privada familiar. Les visites
que entraven a la mútua eren poques i curtes. Després
d’explorar aquestes dues vies, finalment, va començar
un tractament en un psicòleg privat. Veient que aquests
tractaments són llargs i que les consultes privades ronden els setanta o vuitanta euros l’hora, va consultar-me
si hi havia altres opcions terapèutiques més assequibles.
La mitjana a Europa és que per cada cent mil habitants hi ha divuit psicòlegs públics mentre que a Espanya
n’hi ha sis. Què passa si anem al nostre CAP a sol·licitar
un servei de psicologia? Ens trobem llistes d’espera de
tres mesos, o més. Amb un salari mínim de 965 euros
mensuals, l’alternativa de recórrer a un servei privat no
és una opció que moltes persones puguin contemplar,
malgrat la seva motivació d’iniciar un procés de canvi
per tal de recuperar el benestar. Tanmateix, la urgència
d’atendre les demandes de salut mental són ja més que
evidents. I, enmig de tot plegat, alguns esperen que els
polítics facin alguna cosa respecte aquest tema.
Albert Einstein va dir una vegada: “No podem resoldre els nostres problemes des del mateix nivell de pensament des del qual van ser creats”. Com podem esperar que es resolgui la problemàtica actual en relació amb
el malestar a nivell de salut mental des dels propis organismes que la propicien? És més, sabent de l’existència
de tantes metodologies i disciplines terapèutiques (com,
per exemple, la medicina tradicional xinesa), com pot ser
que quan es parla de resoldre assumptes de salut mental

ens remetem només a la Psicologia? Com és que quan
parlem de salut mental, parlem només de salut mental?
El cos és un tot complet i integrat, amb ànima i intestins.
Que el servei de salut integri al seu equip un psicòleg, però no hi hagi un fisioterapeuta, un nutricionista o un mestre de txikung (terme de la medicina tradicional xinesa),
no té solta ni volta. A les civilitzacions antigues, les persones que expertes en assistir la curació del cos d’altres
persones eren, alhora, expertes en assistir la curació de
les seves ànimes. És important recordar d’on venim per
saber cap a on anem.
Sant Tomàs Moro, en un intent de fer denúncia social de la seva època, en el seu llibre Utopia ho explica clarament: els fem lladres i els castiguem després per ser-ho.
Homologant aquest concepte al nostre context actual, en
condicions estressants, de desigualtats, de falta de recursos, on es prioritza el rendiment i la forma, el superficial i
superflu pel qual és realment profund, bondadós i veritable, algunes persones viuen amb un gran malestar i se’ls
diu que se les salva després, amb un remei que continua
sent faltat de recursos, que genera desigualtats i que, rarament, aconsegueix arribar a allò profund i promoure el
que és bondadós i veritable.
Marta Camp és graduada en Psicologia, menció en
Clínica i Salut i postgrau en Psicopatologia Clínica
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Tendències

Menjar insectes, una
alternativa a la carn
El consum d’insectes forma part de la dieta tradicional de molts països,
i en molts casos no per falta de recursos alimentaris sinó pel seu sabor.
Per què al nostre país encara no els hem incorporat als nostres àpats?

Judith Vives

L

a Comissió Europea ha donat recentment llum verda a la comercialització del grill domèstic com a
aliment. Així, els grills es converteixen en el tercer insecte que es podrà consumir al mercat comunitari de la Unió Europea. Fins ara ja
es podrien consumir les larves de
l’escarabat de la farina i les llagostes migratòries. Així doncs, aviat
podrem trobar grill domèstic com
a ingredient alimentari. Estarà disponible congelat o sec, i també en pols.
Aquesta notícia ens pot provocar tota
mena de reaccions, que poden anar des de
l’humor, la negació o el fàstic. Menjar insectes, fins ara, semblava un “plaer” reservat
a aventurers que viatgen a països exòtics.
La realitat, però, és que la nostra alimentació està experimentant una transformació
obligada per la crisi climàtica. Cal buscar
alternatives a la carn, i els insectes es presenten ara com una solució més o menys
desesperada.
Segons l’Organització per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), els insectes són
una font alimentària “nutritiva i saludable
amb alt contingut de greixos, proteïnes,
vitamines, fibres i minerals”. Diuen els experts que aquests bitxos són rics en omega
3, calci, ferro i zinc. La CE també assenyala els insectes com una font de proteïnes alternativa que podrien facilitar el canvi cap
a un sistema alimentari més sostenible.
Tot plegat són maneres de dir-nos que ens
anem acostumant a menjar grills, perquè
els bistecs tenen els dies comptats.

CARAI,
QUIN MENÚ!

Per nosaltres, menjar insectes -entomofàgia- té certa càrrega de tabú, per raons culturals, com ho és per altres països el
fet de menjar conill o cargols. Però en molts
països asiàtics, a Amèrica Llatina i a l’Africa, els insectes formen part de la dieta des
de temps immemorials.
Els insectes presenten avantatges com
ara que són abundants i fàcils de criar, molt
més que les gallines o les vaques, que de forma activa o passiva són responsables també del canvi climàtic. I és que la producció
massiva de carn comporta efectes secundaris tan poc innocents com ara emissions
de gasos contaminants, desforestació, abocament de residus i pèrdua de biodiversitat.
A tot això cal sumar-hi l’impacte que el consum en excés de carn pot tenir en la salut,
especialment quan consumim carn processada. Així doncs, ja ens podem anar fent a la
idea que, en un futur no massa llunyà, la nostra alimentació es pot convertir, literalment,
en una “olla de grills”.

Es calcula que actualment existeixen unes 1.900 espècies d’insectes comestibles per a l’ésser humà.
Segons l’Organització per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), els
insectes més consumits són els escarabats (coleòpters, 31 per cent),
les erugues (lepidòpters, 18 per
cent) i les abelles, vespes i formigues (himenòpters, 14 per cent). De
fet, a Espanya ja existeixen diversos establiments on es poden provar plats fets amb insectes; és el
cas del Bcn Insects, situat al mercat de la Boqueria de la capital catalana, o els madrilenys Güey, Entre suspiro y suspiro i el Punto MX.

valors 15

opinió

XAVIER SERRA

Professor de Filosofia i director de l’Institut Salvador Espriu de Salt

No tenim tot el temps

Q

uan ens sorprèn un amic o amiga
amb una idea original, ens desperta la curiositat per anar més enllà.
L’altre dia, una alumna de Batxillerat, una noia eixerida, em va preguntar per la meva edat. No es
creia que jo fos el més vell de l’Institut: insistia en el fet que altres semblaven més grans.
D’alguna manera, momentàniament, em va afalagar perquè a ningú li molesta que el considerin més llest, jove,
graciós o treballador del que realment un és. Per saber
com va acabar aquesta conversa hauran d’arribar fins
al final de l’article. Em va provocar preguntes, ambdues
d’abast filosòfic: (a) com sabem que som vells, que estem
a l’inici d’una baixada cap a un final natural?; i (b) com és
una “vida ben aprofitada”?
Sobre la primera qüestió, he llegit testimonis interessants que es poden generalitzar, de més biològics a més
convivencials: ens fem grans (1) quan –en el cas dels homes sobretot– tenim més pèls del compte al nas, a les
orelles o al tors i, com em recorda ara una molt bona amiga, si ens oblidem de les coses i descobrim que tenim arrugues i cabells blancs o ens pensem poder fer coses que
després no aconseguim realitzar; o bé (2) quan uns marrecs ens tracten espontàniament de vostè, tot i no haver-ho mai pretès ni imaginat; o si (3) comprenem el cicle
de la vida –amunt i avall– i ens concentrem en el present
(en lloc de l’afany per assolir aquest o aquell objectiu); o,
finalment, i ara hi vaig fort, (4) quan s’adquireix “el poder
de la invisibilitat”, com si no hi fóssim. L’escriptora Chloé
Delaume observa l’obsolescència del cos de la dona madura per part de tota la societat: per un efecte col·lateral
del sexisme, “els mateixos homes que es mostren espontanis amb les noies d’uns trenta anys o més joves, passen
ara al meu costat indiferent o donant-me una empenta”.
Adonar-nos que el temps passa, i fer-ne reflexió, és un
dels trets que ens distingeix radicalment dels altres éssers vius. Sabem que la vida comença a fer baixada quan
arribem a certa maduresa, la qual cosa no ens ha de fer
infeliços però tampoc la podem menystenir. I aleshores
cal respondre a la segona qüestió: quina és una vida que
valgui la pena viure? Hi ha algun criteri per mesurar-ho?
Entre els extrems de qui només parla d’anar al cel i de qui
mira de gaudir del plaer físic cada segon, hi ha alguna altra opció?

He rellegit un llibre curiós, L’art de la bona vida: un camí cap a l’alegria estoica, de William B. Irvine. No soc estoic: foren massa materialistes pel meu gust, però cal reconèixer que certs consells seus són d’allò més interessants
i operatius, també per al segle XXI. Zenó, Sèneca o Epictet van promoure –amb matisos– el principi d’exercir control sobre les situacions i passions que pertorben la vida.
Aposten per la responsabilitat individual, la prudència i la
moderació i afirmen que la felicitat s’assoleix per mitjà de
la virtut, de l’exercici de les conductes raonables.
Actualment, sembla que només les religions poden
oferir un catàleg de conductes que donin ordre i sentit a
la vida. Ara bé, no en podem tenir prou amb una compilació de prohibicions i mandats. Cal gaudir de tot allò just i
natural, sense aferrallar-se obstinadament als preceptes
d’una doctrina, sent flexibles davant les circumstàncies:
les coses “dolentes” que ens puguin passar no ho són en
si mateixes sinó només en l’opinió que d’elles ens en fem.
Cal tenir sota control només allò que depèn de mi: els judicis, les opinions i els valors, pensen els estoics.
Per cert, la noia del principi, quan li vaig confirmar
l’edat real que jo tenia, va concloure: “quina llàstima!”.
Volia significar que em queden menys anys de vida? No
em va alterar, per això els ho escric. No és la quantitat
sinó més aviat la qualitat en l’ús del propi temps i de les
nostres energies el que compta, oi?
Xavier Serra és professor de Filosofia i director de
l’Institut “Salvador Espriu” (Salt)

“Sabem que la vida
comença a fer baixada
quan arribem a certa
maduresa, la qual
cosa no ens ha de fer
infeliços, però tampoc
la podem menystenir”
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LA CONVERSA
guerres culturals

— La separació entre
els eixos de debat
socioeconòmic i
d’identitat cultural
té molt de fictici.
— Tot el que Vox
ha usat a la darrera
campanya és guerra
cultural, un discurs
buit, per mobilitzar.

SONIA
HERRERA
(Barcelona, 1984). És doctora
en Comunicació Audiovisual i
Publicitat per la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB). Especialista en estudis
feministes, periodisme de
pau i educomunicació.
Responsable de l’Àrea Social
del centre d’estudis socials i
teològics Cristianisme i
Justícia, també és docent del
Màster de Comunicació i
Gènere i del Màster de Salut
Internacional i Cooperació de
la UAB. Ha publicat diferents
assaigs acadèmics, capítols
de llibres i articles divulgatius.

JUAN
SOTO IVARS
(Águilas, Murcia, 1985) és
escriptor i periodista, autor
de diverses novel·les i
d’assajos com Arden las
redes (2017) o més recentment La casa del ahorcado.
Como el tabú asfixia la
democracia occiental (2021),
els dos editats per Debate.
Actualment escriu a
ElConfidencial.com, després
d’haver-ho fet a altres
mitjans de referència. Autor
especialitzat en assajos
sobre guerres culturals a
Espanya.

@ JEOSM
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La polèmica sobre les
macrogranges o respecte
les guanyadores del
BenidormFest són les
darreres guerres culturals
ocorregudes a casa nostra,
fenomen cada cop més
present a l’esfera pública que
intensifica la polarització.

moderat per

joan salicrú

Secció elaborada
amb la col·laboració de

Comencem pel principi. Què són les
guerres culturals i quin espai ocupen
avui en el debat públic?
JUAN SOTO IVARS —Les guerres culturals
són un desplaçament dels objectius i dels
debats polítics des d’un prisma material o
fàctic –coses que es donen per fetes– cap a
allò simbòlic. Notem les guerres culturals
quan mirem els temes tractats en qualsevol de les últimes eleccions al nostre país: ja
no es tracten els temes que els partits polítics porten en els seus programes electorals, que tenen una orientació més pràctica tot i que ja sabem que les promeses es
compleixen “d’aquella manera”, sinó les coses que arriben als mitjans de comunicació
com els grans debats acarnissats. Aquí, almenys en la part mediàtica, és quan veiem
com la guerra cultural, i també per l’auge de
les xarxes socials, ha anat desplaçant una
discussió pràctica com la dels pressupostos per una discussió vinculada a qüestions
sentimentals, a la identitat i a eixos de divisió que molts cops parteixen a sectors socials que pensen molt igual.
Per tant, vostè té una visió crítica
d’aquest desplaçament dels debats cap a
temes més identitaris i culturals.
J.S.I. — Sí, perquè, en certa manera, és nociu
per a la política. A les eleccions a Castellà i

Lleó i hi ha un partit que ha crescut exponencialment, Vox, però encara no he arribat a sentir què proposava. Tot el que han
utilitzat en campanya ha estat guerra cultural. Des d’aquest punt de vista, sí que
sóc crític perquè l’electorat es mobilitza a
través d’un discurs que està buit. És a dir,
per exemple, què proposaven pel despoblament de l’Espanya buida? No se sabia
massa bé, però, realment, no té massa importància perquè és aquesta agitació cultural la que fa que l’electorat es mobilitzi.
Aquest és el fenomen dels nostres temps.
Sonia, en canvi, vostè també hi veu les
potencialitats al fet que s’obrin aquests
espais de debat més enllà d’allò material.
SONIA HERRERA — La separació d’aquests
eixos de debat, en realitat, té molt de fictici. La identitat condiciona alhora la materialitat de les nostres vides. No són dos elements que puguem analitzar per separat.
Coincideixo plenament amb en Juan amb
el fet que, quan prescindim d’un d’aquests
blocs, perdem coneixement sobre com es
concreta tot això en les vides de la gent.
Per exemple, actualment, ser una persona
racialitzada o migrada condiciona l’accés
a l’habitatge. I aquest fet ve supeditat pels
debats socioeconòmics, però inevitablement també per la identitat de la persona.
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Estarà d’acord, però, que en les darreres
campanyes electorals, com deia Juan
Soto Ivars, només es parla d’un tema
concret, més vinculat amb el sentimentalisme i la identitat, i que això aixafa el
debat sobre qüestions materials.
S.H. — Totalment. És evident i és al que estan jugant Vox i molts altres partits. Es
tracta de declaracions grandiloqüents,
que amaguen les veritables polítiques públiques. Tenim l’exemple de la polèmica
que hi va haver fa unes setmanes amb tot
el tema de les macrogranges i les declaracions del ministre de Consum, Alberto
Garzón. No sé pas si també seria una guerra cultural perquè em sembla un despropòsit. No té a veure amb valors o ideologia,
però s’acaba fent una manipulació dels
fets amb les fake news, sense abordar seriosament quines repercussions té el model de macrogranges sobre el medi ambient o sobre la nostra salut.
J.S.I. — De fet, la guerra cultural no és el tema, sinó l’enfocament que li dones al tema
tractat. Pots fer un enfocament de guerra cultural a qualsevol tema. El tema de
les macrogranges, molt relacionat amb la
identitat, és especialment ridícul. Hi ha un
meme sobre els espartans que formula dues preguntes, en dues vinyetes diferents:
Què som? i Què volem? La primera tindria
una resposta molt clara: detractors o partidaris de les macrogranges. Però, la segona pregunta, que és la més important, en
el terreny de la política, interessa menys
de respondre. Què volem fer amb la ramaderia? La discussió sobre la macrogranja
no ha de ser una guerra cultural, però s’infiltra en l’ambient químic de guerra cultural i s’acaba generant un debat bastant cec
i sord. I, al final, importa menys la solució
que el cop al pit. És un molt bon exemple
del que estem parlant, el tema de les granges, perquè fins que no va sortir el ministre Garzón a parlar-ne, quasi ningú s’havia aturat a pensar en les macrogranges.
I vam estar setmanes donant-nos cops decap parlant d’un tema nou per a molts, i
que sembla que seria una discussió de la
gestió d’allò pràctic, dels projectes de ramaderia, de l’ecologia.
Dèieu: la guerra cultural és un enfocament.
A qui interessa fer aquesta aproximació
més sentimental als debats públics?

bre maternitat, lactància, hipersexualització del cos de les dones, racisme dins del
propi moviment feminista, reivindicació de
les llengües minoritàries, migracions.... És
veritat que, en aquesta societat del tuit ràpid, no hem aconseguit construir un debat
amb profunditat. El diàleg ha continuat
perdent força en els darrers anys.

— Les xarxes socials
van molt bé per
ampliar la dificultat
de dialogar:
infantilitzar l’altre,
demonitzar-lo,
negar-lo. Això és
dona en qualsevol
guerra cultural que
analitzem.
S.H. — És evident que les guerres culturals
estan enterbolint el debat a tot arreu. I si
deixem de parlar dels partits polítics,
aquest procés també s’està donant en els
moviments socials; com a feminista militant ho veig contínuament. Un exemple
bastant recent també va ser el Benidorm
Fest, el festival de música on s’escollia el
representant d’Espanya a Eurovisió.
Encara que jo, en aquest cas, ho veig com
una certa oportunitat: hem pogut traslladar a través d’un producte de la cultura popular, com és el món d’Eurovisió, qüestions
que s’estaven parlant a nivell teòric i pràctic a diferents corrents feministes. Partidàries de Rigoberta Bandini, Chanel o
Tanxugueiras han acabat discutint –no diria dialogant, que seria allò desitjable- so-

J.S.I. — De fet, ara que ho dius, arran també
del Benidorm Fest, jo també vaig pensar
una cosa: l’arbitrarietat de les guerres culturals. La guanyadora, Chanel, era una
dona d’origen cubà, apoderada. Però, en
canvi, si competia contra Rigoberta
Bandini o Tanxuguei-ras, era la dolenta o
l’alienada. Què hauria passat si Chanel hagués estat l’única participant enfront d’un
grup de rapers homes? Doncs que, segurament, s’haurien posat en valor elements
com l’origen, el gènere o l’actitud que la
convertirien en valuosa per si mateixa.
Aquest enfocament arbitrari em genera
molta desconfiança. Es llancen uns dards,
es pren partit i, a partir d’aquí, es teoritza.
Però pensava contínuament amb Chanel
perquè era l’exemple que recentment s’havia venut com el personatge bo: la dona
d’origen estranger, racialitzada. Aquesta
arbitrarietat és important de destacar en
les guerres culturals.
S.H — Coincideixo amb en Juan. S’ha fet
una anàlisi molt superficial i a grans trets.
Què pots analitzar amb un tuit de 280 caràcters? Si en comptes de ser tres dones
les que jugaven el lideratge d’aquest concurs hagués estat la Chanel contra participants homes, la reacció hauria estat molt
diferent. Curiós també com es van donar
certes violències cap a la guanyadora, portant tot aquest tema cap a una emocionalitat i emotivitat que bloqueja tota possibilitat d’empatia, de “salvar la proposició
de l’altre”, que diria sant Ignasi. No dic que
tot s’hagi de racionalitzar, però s’han desfermat unes passions molt mal sanes. La
perversió de les xarxes socials, i la dificultat de dialogar, per exemple, que provoca
l’anonimat, la mediació de la pantalla que
no ens permet mirar als ulls a la persona
amb qui parlem. Les xarxes van molt bé
per fer això: infantilitzar l’altre, demonitzar-lo, negar-lo. Això és dona en qualsevol
guerra cultural que analitzem, tal com feia
tradicionalment el periodisme de guerra.
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Històries de pau

S.H. —Quan parlo d’aquests temes sempre
em ve al cap l’anècdota de fa uns anys sobre la discussió a Twitter entre l’Arturo
Pérez-Reverte i en Gervasio Sánchez. No
recordo el tema, però sí que s’anaven responent via tuit i discutint. I, en Ramón Lobo, que havia estat company dels dos als
Balcans, els va contestar: “viviu a tres carrers”, en el sentit de “feu el favor d’anar a
un bar i parlar-ho tranquil·lament”. Em
sembla anecdòtic, però al final, aquesta manera de fer les coses ho ha colonitzat tot. Aquesta manera de debatre, de
comunicar-se, de prescindir dels matisos
o de l’argument. A les meves alumnes del
Màster de Gènere i Comunicació de l’Autònoma sempre els demano que defensin
la posició que vulguin, però que l’argumentin. Potser també, des de l’ensenyament,

especialment l’universitari, hem abandonat la importància de l’argumentari.
Quines conseqüències a nivell de valors
té que les guerres culturals hagin agafat
tant de pes en l’esfera pública?
S.H. — Torno a la tesi del principi: la separació entre allò material i allò identitari és
fal·laç. Aquesta separació afecta directament al fet que no entenguem que aquests
elements vinculats amb allò cultural també tenen a veure amb drets humans. És
des d’aquí des d’on hem d’abordar el debat. Quan parlem de racisme, de gènere o
dels drets de les persones trans no parlem
d’un fet identitari només, sinó també de
les condicions materials de vida d’aquestes persones i de les violències que reben,
que també són materials. Potser hem de
començar a pensar, en profunditat i fora

@ JEOSM

Parlem d’això. Quin paper juguen les
xarxes socials en les guerres culturals?
J.S.I. — Les xarxes socials són l’ego trip permanent, el narcisisme més exacerbat. I
cada xarxa social tracta el narcisisme
d’una forma diferent: a Instagram has de
fingir que la teva vida és millor del que és,
a Twitter hem de fingir que la teva moral
és millor... Totes aquestes guerres culturals que comentem es mouen molt bé a
Twitter. I aquell lema del Maig del 68, “allò
personal és polític” es converteix avui “en
allò personal és polític i també és personal”. Perquè es confon el cos amb la ideologia, el sentiment amb l’opinió. I llavors
una crítica o opinió aliena es percep com
un atac directe a la seva persona. I, això, en
gran manera, enverina molts debats i no
crec que sigui conseqüència de la polarització, sinó de la mateixa arquitectura de la
xarxa social: sempre tens raons per desconfiar de les opinions dels altres. Això ha
comportat molt verí en la societat i en la
forma de debatre. Els mitjans s’han tuiteritzat; les tertúlies en són un exemple: no
debaten ni es contesten entre si, sinó que
ataquen a l’altra banda de la bancada.
Aquesta composició química de les xarxes
socials hi té molt veure, en part perquè les
xarxes socials escullen els temes dels que
debatrem. Jo, pel tipus d’interessos que
tinc, no m’hauria assabentat que existia
un festival a Benidorm. Però, de sobte, l’algoritme t’incorpora temes i t’obliga a posicionar-te ràpid. Em sembla una espècie
de colonització.

—La discussió sobre
la macrogranja
no ha de ser una
guerra cultural,
però s’infiltra en
l’ambient químic
de guerra cultural
i s’acaba generant
un debat bastant
cec i sord.

de les xarxes socials, com fer-ho i posar
molts grisos al debat. Perquè, al final, tot
això conduirà a una pèrdua de valors que
tenen a veure amb el reconeixement de
l’altre, amb la infantilització i criminalització de l’opinió de l’altre, que no ens permet
entrar en cap mena de diàleg i, per descomptat, no ens permet arribar a consensos, que és del que es tracta si volem viure
en societat, en comunitat.
J.S.I. — Tinc algunes discrepàncies respecte el que ha dit la Sonia; finalment trobem diferències. Entenc la part de recuperar els punts de vista tradicionalment
eclipsats. Precisament ara acaba de néixer una editorial, Espinas, que publica llibres de dones de les quals no n’havíem
sentit a parlar mai perquè van ser perseguides pel senzill fet d’escriure i ser dones. Per tant, entenc que la “cultura de
la restitució” és importantíssima. Però,
en canvi el procés on ens hem endinsat
–no amb males intencions, necessàriament– és un procés d’embadaliment identitari en el qual estem generant una mena
de narcisisme de la tribu. És una qüestió
d’inclinació, no dic que hàgim de sortir del
tot d’aquesta postura. Però estem anant
cap a una situació en què cada grup creu
que tot s’ha construït a la seva contra.
Posi un exemple d’això.
J.S.I. — Un cas clar és el de l’immigrant que
viu en una societat construïda d’una manera on sembla no encaixar-hi. El tema de
la immigració és un dels grans forats negres i, per això, el multiculturalisme està produint unes friccions tremendes i
una resposta ultradretana. Aquest va ser
un edifici que no vam parar-nos a construir. L’allau d’immigrants es va anant integrant en certs barris, amb una herència
de pobresa molt gran en la segona generació, amb mala assimilació i una mala celebració de la seva cultura en el marc de la
cultura d’acollida. S’han fet moltes coses
malament, no necessàriament amb mala
intensió, i ara ens ha estellat a la cara.
Quins són els perills d’aquest embadaliment identitari que vostè denuncia?
J.S.I. — Correm el perill que l’embadaliment ens porti a una situació en què construir alguna cosa sigui molt difícil. Hem
abandonat, una mica decebuts, el marc

@ JEOSM

valors 20

— Necessitem
recuperar els
grisos. No podem
parlar només des
del gènere, des
del fet econòmic o
des de la migració,
perquè la societat
s’ha tornat molt
més complexa.
de l’universalisme, on pensàvem que tots
érem iguals. Ho hem abandonat enfront
de la constatació que no érem tots tan
iguals, i això és d’agrair. Però, en aquest
nou paradigma, hem penetrat en un embadaliment que fa molt difícil que els diferents s’apropin perquè imposa una mena de
cortesia, on allò correcte és no barrejar-se
molt. Aquí és quan sorgeixen totes les qüestions i les ètiques relacionades amb l’apropiació cultural, les quals, al final, només volen dir-nos “cadascú al seu lloc”, cuidant

els seus interessos i amb l’argumentari
en comú “tot això s’ha construït en la nostra contra”. És una situació de la qual serà
complicat sortir-ne; ens hem ficat en un laberint on la gent es perd dins la seva identitat i no troba la dels altres. Potser era necessari passar per aquest fenomen perquè
moltes veus han estat silenciades, com deia la Sonia. Però per sortir d’aquí i anar cap
a un lloc millor és important ser conscient
que aquest embadaliment ens ha portat a
un lloc on la conversa és molt difícil.
S.H. — Jo que vinc de la cultura de la pau, a
part de ser creient, tinc esperança que puguem sortir-nos-en d’aquests posicionaments en què estem tan enrocats. Jaume
Botey tenia un text molt bonic, Construir
l’esperança, on parlava de la necessitat de
mantenir el sentit de futur. I, això, en una
societat on tot és líquid, fragmentat... és
complicat. Però confio a saber trobar els
espais que facilitin la conversa i el diàleg.
A Catalunya, en els darrers anys la conversa ha estat un element condicionat on
els posicionaments havien de ser molt ràpids, arran del Procés. Precisament necessitem obrir aquestes esquerdes, per seure
i debatre, més que mai. Aconseguir diàleg

— Ens hem ficat en
un laberint on la
gent es perd dins
la seva identitat i
tampoc no troba
la dels altres.
L’embadaliment
ens ha portat a un
lloc on la conversa
és molt difícil.
entre posicions diferents, acabar amb
aquesta barreja entre tot allò que té a veure amb les condicions quotidianes i materials de vida de la gent i el que som i sentim.
Necessitem recuperar els grisos. No podem parlar només des del gènere, des del
fet econòmic o des de la migració, perquè
només analitzem una part del problema i
la societat s’ha tornat molt més complexa que fa cinquanta anys. No podem donar
solucions ni debats simplistes, malgrat
que les xarxes socials així ho fomentin.
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gent amb valors

“La mitjana de vida de l’ELA és
de dos a cinc anys. Cal una cura”
A Espanya quatre mil persones pateixen l’esclerosi lateral amiotròfica; una malaltia que
cal visibilitzar i entendre amb tota la seva complexitat. Amb aquests objectius, tres
germans, en Dalmau, en Pol i la Gemma Oliveras han impulsat Mà amiga, un conte
solidari per recaptar diners per la cura de l’ELA. En Dalmau n’ha estat l’il·lustrador.

Redacció

P

er què neix el projecte Mà amiga?
Fa un any i mig, malauradament,
van diagnosticar d’ELA al meu pare Ildefonso. Aleshores, amb els
meus germans vam decidir tirar
endavant un projecte per recaptar diners per una futura cura de la
malaltia.

Quatre mil persones a Espanya pateixen
esclerosi lateral amiotròfica. Cal visibilitzar més aquesta malaltia?
Sí, és una malaltia bastant desconeguda,
tot i que cada vegada ho és menys, per sort.
Una malaltia minoritària que la pateixen
molt poques persones i s’ha de donar a conèixer perquè no existeix una cura i no hi ha
cap medicament ni tractament que pugui
frenar-la. Com més es conegui, més recursos es podran destinar a combatre-la.
En ser desconeguda per a molts, com es
viu el dia a dia d’aquesta malaltia?
L’ELA és una malaltia molt dura, que es
viu amb una mica de resignació perquè no
té cura. És una malaltia que avança o molt
a poc a poc o molt ràpidament; afecta de
manera molt diferent els diferents malalts. Hi ha una dada devastadora: la mitjana de vida dels malalts d’ELA és d’entre
dos a cinc anys. Amb aquest panorama, et
pots imaginar que és molt difícil d’afrontar. Hi ha moltes maneres de viure la malaltia; nosaltres vam apostar per brindar
tot l’optimisme possible i intentar valorar
la vida que tenim i que compartim amb el
nostre pare, per treure-li el màxim profit
possible.

Ha publicat el llibre infantil, conjuntament amb els seus germans Pol i Gemma. Quina història s’explica en el conte?
La història del nostre pare, de com arriba
la malaltia a la seva vida. Però, també explica la història d’un personatge, en Fonso,
un senyor molt trempat que un dia rep la
notícia que té ELA. Però quan tot sembla molt fosc, una curiosa mà apareix per
ajudar-lo. És un llibre que, tot i parlar de
l’ELA, té un missatge pels més petits sobre el valor de la solidaritat i de la importància de donar un cop de mà quan algú
té un problema. És un llibre que fa un elogi de la solidaritat per afrontar tots els entrebancs que ens interposa la vida.
Tot i ser un llibre en paper, és una proposta molt interactiva. Com pot el lector “jugar” amb la història d’en Fonso?
El llibre obliga els lectors a adonar-se que

no són mers espectadors de la història,
sinó que tenen un paper molt important
per desenvolupar el relat d’en Fonso i la
mà amiga.
És un llibre solidari. Cap a on aniran els
diners que aconseguiu amb les vendes?
Sí, és un llibre solidari des dels seus inicis perquè es va crear amb la complicitat
d’empreses i amics. Gràcies a la seva ajuda, ara cada venda que fem d’un llibre és
un donatiu íntegra a Tricals, una organització europea que està treballant per trobar una cura per l’ELA amb els millors centres i metges d’Europa.
Per tots aquells lectors interessats, com
poden trobar-vos?
A través de la pàgina www.cuentomanoamiga.org podeu adquirir el llibre i triar el tipus de donatiu per fer créixer el projecte.
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monogràfic
Per què ens
atrau el mal?

Sempre hem vist el Mal
des d’una visió abstracta,
inextirpable. Proposem
de repensar-lo, entenent
totes les seves arestes i
albirant un futur en què es
converteixi en evitable.
ENTREVISTA

opinió

entrevista

OPINIÓ

“Conscients dels mals
quotidians farem un món
més habitable”
Ana Carrasco-Conde

Olga Belmonte
La resistència
a la maldat

“L’atracció pel Mal és
l’atracció per a l’abisme”
Nil Santiáñez

Bernat Ruiz Domènech
Els efectes de
l’estupidesa o per què
ens atrau el Mal genuí

Dibuixant sobre el tema

Toni Batllori
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Per què ens atrau el Mal?

Ana Carrasco-Conde

“Conscients dels mals
quotidians farem un
món més habitable”
La filòsofa i autora de ‘Decir el mal’ (Galaxia Gutenberg) teixeix
una mirada radicalment diferent sobre el Mal, parant atenció a
la llavor quotidiana que pot originar els mals extrems.

ESTEVE VALLMAJOR
En el seu assaig, Decir el mal, sosté que
la tradició filosòfica ha pensat sobre el
mal allunyant-se de l’experiència real.
Part del problema al qual em vaig enfrontar quan vaig endinsar-me a estudiar el
Mal és que hi ha una sèrie de teories, molt
desenvolupades i amb una llarga trajectòria en la història del pensament, que un
cop aplicades no serveixen per explicar
la realitat. La primera part de l’assaig em
va generar cert malestar perquè veia que
existia una teoria perfectament lligada sobre el Mal, però que quan la posaves a prova no acabava de funcionar. Hi havia conceptes que, en certs casos, podien servir,
però que no podien ser utilitzats com una
eina de comprensió. I, fins i tot, en alguns
casos, aquelles explicacions que es presentaven com un intent de comprensió del
Mal, en el fons, el justificaven.
Problematitza, per exemple, el concepte d’ignorància que feia servir Plató.
Plató sostenia que ningú fa el mal pel mal,
és a dir, que ningú pot pretendre buscar fer
mal. Per tant, el Mal es deu al fet que ignores que allò que estàs fent no és correcte.

Aquest pensament, portat a l’actualitat, el
veiem diàriament: “és que jo no sabia que
això estava malament, que t’estava fent
mal”. Hi ha moments en què aquesta idea
funciona. Per exemple, si et dic alguna cosa mentre parlem que et fa mal i jo no ho sé.
També és interessant el paper de Déu
en la reflexió sobre el Mal durant l’època medieval.
Un cop comença el període medieval es
produeix un abans i un després: sorgeix un
Déu que és bo i que, per tant, crea un món
bo on el Mal no pot quedar justificat. Agustí d’Hipona entén que Déu ens ha fet lliures i que l’home tampoc busca el mal pel
mal mateix, sinó que s’equivoca en creure
que estava buscant la felicitat. Per tant, és
un bé mal fet. Hipona parla d’un mal defectiu. És veritat que a vegades fas les coses
malament i fas mal, però no sempre funciona així i menys quan fem referència als
grans esdeveniments de la història o certs
moviments quotidians.
Els dos últims pensadors que repassa
són Sade i Hannah Arendt.

Efectivament. Sade diu que el mal és transgressió, però si afirmes que el mal és transgressió sostens que hi ha un ordre de partida. En aquesta teoria, el Mal tornaria a
ser una cosa bona perquè, segons la lectura més superficial de Sade, l’ésser humà és
conscient que està fent el Mal per donar-se
a si mateix un bé. És veritat que a vegades
això també és així, però no sempre. Finalment, Hannah Arendt fa referència a l’ordre criminal, a un Estat criminal. L’exemple
paradigmàtic és el règim nazi. En aquest
cas, molt més perillós, situem el Mal extrem en moments excepcionals, amb un
Estat que genera mal i dolor. Però tampoc
em serveix per explicar el mal quotidià.
Per què s’ha allunyat de la realitat la
filosofia?
Quan tu vols estudiar un tema necessites
distància i perspectiva per aconseguir certa objectivitat i una perspectiva racional
sobre allò que estàs analitzant. El contrari de la raó no és la sensibilitat; el contrari
de la raó és la sense raó o la falta de lògica.
És veritat que, quan estàs exposat al moviment del mal contínuament, t’avorreixes
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i t’insensibilitzes respecte de la víctima i
deixes de contextualitzar. La filosofia és
sempre relacional, es dona en un context.
Aquesta distància teòrica al llarg dels anys
ha anul·lat la sensibilitat, precisament,
com un element de certa desconnexió respecte allò que està passant. Caldria que
els filòsofs recuperéssim cert principi de
la realitat i adonar-nos que som persones
de carn i ossos; tinc una materialitat i un
cos. No podem jugar a estar fora del món.
La filosofia ha de mirar-se a si mateixa i reconèixer el lloc on se situa, per veure com
es connecta amb el Mal i com estableix una
relació amb allò que observa.
Com hauríem d’encarar el debat del Mal
en ple segle XXI?
La tradició filosòfica va establir tres línies per estudiar el Mal. Primer de tot, assenyalaven que havia d’existir un agent,
d’aquí la fascinació pels malvats. Una altra línia per afrontar-nos al Mal és la víctima. Ja no ens preguntem tant pel perpetrador del Mal, sinó pel que pateix i sofreix
les conseqüències del Mal. I, finalment,
podríem concebre el Mal en la línia de l’ordre estructural. La meva proposta no devalua cap de les tres, però intento donar-li
una perspectiva més holística: no es tracta “simplement” de l’agent, la víctima o
l’ordre estructural, sinó com es connecten
aquests tres elements.
És possible connectar l’agent, la víctima
i l’ordre estructural?
El món no és una suma de coses, sinó allò
que neix de certes relacions. Per això, la
perspectiva que ens pot facilitar un altre
punt de vista per entendre el Mal és des
d’una dinàmica relacional. Com es relacionen víctima i victimari? El Mal és sempre
contra alguna cosa. Per què ens hem reduït a parlar de l’agent o de la víctima? No seria millor intentar comprendre quin tipus
de condicions es donen perquè les relacions entre dos éssers humans generin un
mal que, a vegades, és innecessari? Ho podem justificar a través de l’ordre? O l’ordre
estructural no és més que el reforç de certes dinàmiques socials?
“Si jo hagués nascut a l’Alemanya nazi,
no hauria votat mai a Hitler”, diuen alguns a posteriori dels esdeveniments.
Sí, i s’equivoquen. El Mal no té res a veure

“Per què ens hem
reduït a parlar
de l’agent o de la
víctima? No seria
millor intentar
comprendre quin
tipus de condicions
es donen perquè
les relacions entre
dos éssers humans
generin un mal
que, a vegades, és
innecessari?”

amb un punt extrem aïllat, sinó amb una dinàmica que es dona contínuament i que es
reforça amb el temps fins a cristal·litzar-se
en elements molt extrems. En aquest cas,
hauríem de preguntar-nos tots i cadascun
de nosaltres: com em relaciono amb els altres en allò més quotidià?
Vostè parla del Mal de les petites coses,
com tractar malament les persones que
ens rodegen.
És veritat que molts de nosaltres hem sentit moltes vegades la cèlebre frase: “tu ets
el protagonista de la pròpia vida”. És una
frase que s’ha repetit també molt amb l’auge de l’autoajuda, però no és certa. Som
gràcies als altres, ens formem amb els altres i el nostre ser té a veure amb l’educació que hem rebut i amb el context on hem
viscut. Tots hauríem de fer un esforç per
veure si tractem a la gent que ens envolta
de forma respectuosa. Segur que ens sorprendrem perquè ens adonarem que no
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és així. Estem tan accelerats i preocupats
pels nostres problemes que no ens fixem
que els altres també en tenen. Els altres
no tenen perquè pagar el nostre mal dia. Si
prenem consciència dels mals quotidians,
farem del món un espai més habitable.
El Mal pot arribar a ser necessari en alguns moments?
Caldria preguntar-nos primer què és el
Mal. Primer de tot, tenim el Mal entès com
allò que ens fa patir i ens genera dolor. Després, podem entendre el Mal com els actes
incorrectes que un fa contra algú o contra un mateix. I, finalment, tenim aquell
Mal que implica una lucidesa, planificació
i consciència d’estar fent patir algú conscientment i que aquest sigui l’objectiu de
l’acció. Però hi ha mals, entesos com a dolorosos, que són necessaris. Tomàs d’Aquino
deia que la mort és un mal perquè genera
un dolor. Això no obstant, no és un mal, és
el fi de la vida i és necessari. Tenim un cos i
una vulnerabilitat; si em faig mal i he d’anar
al metge i em fa una ferida, serà un mal que
és necessari.
També n’hi ha doncs que són del tot innecessaris, no?
Sí, i aquests són els que cal eliminar. Faltar-te el respecte, parlar-te malament,
mentir-te, insultar-te, menysprear-te, matar-te. Del més petit al més gran. És molt
diferent morir que matar. Quan diem que
el Mal es repeteix contínuament i és inextirpable cal anar amb compte. Quin Mal és
inextirpable? Per què hi ha mals que ens
semblen extrems i terribles i potser moltes
d’aquestes modulacions es podrien evitar.
Això no és fàcil i costa molta feina.
Pot existir una ètica quan parlem del mal?
Això em recorda a Lógica de la crueldad
que va publicar Joan-Carles Mèlich fa
anys. Tot depèn de com entenguem l’ètica,
però et diria que sí que existeix una ètica en
el Mal. Artistòtil deia que la virtut s’aconsegueix a través de la repetició continuada
d’un costum que s’acaba convertint en una
mena de petjada i conforma el caràcter. Això ho feia servir per explicar la virtut, però també ens serveix per al mal: quan repetim molt contínuament un costum, s’acaba
convertint en el caràcter.

Vostè prefereix analitzar el Mal que té a
veure amb la voluntat i les inèrcies.
Sempre pensem amb el mal que ens fan
els altres, però no amb el que fem nosaltres mateixos. I això molts cops es deu a
una sèrie d’inèrcies que hem adoptat sense qüestionar-nos. El filòsof alemany Johann Gottlieb Fichte deia que el Mal tenia relació amb la mandra, un dels pecats
capitals. La mandra de no adonar-se de la
teva mateixa acció. En aquest punt és important recuperar la mirada crítica cap a
un mateix. Molts cops pensem que el pensament crític és vers els demés, però, primer de tot, hauríem de tenir-lo sobre nosaltres mateixos: prejudicis, pressuposats,
com ens comportem amb els altres. Fent
aquest exercici d’autocrítica t’adones que
hi ha vegades que tractem malament els
altres. I em fixo en les petites coses perquè
són les que acaben generant, per costum,
un caràcter.
Hauríem de comprendre el Mal des de
l’òptica individual o col·lectivament?
Ni d’una manera ni l’altra. Quan analitzem el problema del Mal sempre s’estableixen dos pols, una mena d’extremisme filosòfic. Allò individual elimina el fet

“Quan qualifiquem
de monstre una
persona que ha fet
atrocitats, és a dir,
quan situem les
seves accions fora
de la racionalitat,
justifiquem la seva
conducta”

que el concepte de subjecte és una invenció perquè el subjecte no existeix aïlladament, sinó que existeix a raó dels altres. Naixem començats. I, per exemple,
aquesta conversa que estem mantenint
constituirà una part de com sóc jo. Som
éssers intersubjectius, és important reivindicar aquesta visió. I, encara que ara
visquem una lògica de l’individualisme
extrem, també implica una forma de relacionar-nos i constituir-nos amb els altres.
Aquesta relació intersubjectiva genera un
entre i l’explicació de ser pels altres. Això
construeix un modus social, comunitari i
una manera d’Estat.
Decidir el mal és el títol del seu darrer
llibre. Per què és necessari verbalitzar
el mal?
Perquè s’ha convertit en un tòpic. El Mal
és allò que no es pot dir, inexplicable, inextirpable. Profunditzar en determinades
qüestions és complicat, per això és important saber localitzar el Mal i identificar-lo
per tal de neutralitzar-lo. En filosofia hi ha
hagut molts noms per dir el Mal, però no
s’ha executat dins d’una narració que ens
permeti localitzar-lo i entendre les diferents formes que pot adoptar. Decir el mal
és una invitació a atrevir-se a dir el mal en
tota la seva complexitat perquè la forma
de dir-ho és també la forma de pensar-ho.
Molta gent em preguntava per què estudio el mal, un tema tan fosc. Perquè cal endinsar-se amb llum en l’obscuritat, responc. Intento posar ombra en allò lumínic,
en el que sembla que tenim tots tan clar.
Un dels altres temes que encara ens
costa per afrontar el Mal: acceptar que
comprendre no significa justificar.
Quan per referir-nos a una persona que
ha comès atrocitats diem que és un monstre, una bèstia, un animal o un malalt, és a
dir, situem les seves accions fora de la racionalitat, el que fem és justificar la seva conducta. Aquest tipus d’explicacions
ens provoquen certa tranquil·litat anímica, però són etiquetes que justifiquen el
mal. Pensava en el crim de Laura Luelmo
[professora assassinada i violada per Bernardo Montoya a Huelva] i una de les coses que deien de l’assassí és que era un
monstre. Que fàcil! En etiquetar-lo com un
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monstre, l’has justificat i t’has tret a tu de
l’equació. Quin és l’ordre que ha propiciat el sorgiment d’aquest tipus de figures?
Aquesta és la pregunta.
I hi ha respostes?
Hi ha un intent de posar-hi una mica de
llum. Per descomptat, que hi ha persones amb malalties mentals. Per descomptat, que hi ha sociòpates i psicòpates. Però
també hi ha éssers humans amb perfectes
capacitats que no estan malalts i que, no
obstant, fan el Mal de forma conscient. El
genocidi de Cambodja o de Ruanda, l’Holocaust. Allò preocupant és que no són
monstres, són persones normals. Quan
ens obliguem a neutralitzar aquestes etiquetes l’intent de resposta és molt més
complex perquè ens oblidem de les formes de relacionar-nos. El nazisme no neix
d’un dia per l’altre. L’Holocaust no estava
en el programa electoral de Hitler. Tot té a

veure amb el moment en què demonitzes a
l’Altre, en què tractes malament els altres,
en què penses que els jueus et fan mal d’alguna manera o que es posa en marxa tota
una maquinària de propaganda que et fa
construir un seguit de sentiments cap al
diferent i que et fa assumir certs comportaments horribles.
Per tant, cal fixar-nos amb l’origen
d’aquest Mal, amb la llavor que culmina
amb un Mal més extrem.
És important fixar-nos amb les dinàmiques, en com ens relacionem amb els demés. Per exemple, en ple segle XXI, quines
són les dinàmiques actual i quina influència
tenen les xarxes socials? Si la manera de relacionar-nos és atomitzat i individualista,
quin tipus de societat estem construint? I,
si seguim el recorregut d’aquesta dinàmica, quina serà la seva forma extrema en un
futur?

el costat fosc
de la realitat
Ana Carrasco-Conde és professora
de Filosofia a la Universitat
Complutense de Madrid.
Especialitzada en idealisme alemany
i romanticisme, i formada en
filosofia antiga, les seves inquietuds
filosòfiques se centren en el “costat
fosc” de la realitat (el mal, el
malestar i el terror). Entre els seus
llibres hi ha Infierno horizontal
(2012), La limpidez del mal (2013) i La
ciudad reflejada (2016). A la faceta
acadèmica s’hi afegeix la divulgació.
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La resistència
a la maldat

P

odem afirmar que la humanitat avança de
forma evident i necessària de la ignorància
al saber, de l’obscuritat a la llum, del pitjor
al millor? Segons la concepció idealista de la
història, més enllà dels esdeveniments històrics hi ha un progrés que condueix a la realització de l’ideal de la humanitat. Des d’aquesta perspectiva, els individus són un mitjà per
la realització d’una finalitat ja establerta. El
que importa és perfeccionar els mitjans, no
preocupar-se per les finalitats.
No serà difícil caure en el conformisme i
l’apatia, i preguntar-se, amb W. Benjamin,
quin sentit té actuar si tot passarà igualment? Però les
grans guerres, els genocidis i les catàstrofes humanitàries qüestionen la necessitat i la bondat de l’anomenat
“progrés”. No és clar que l’avenç científic ens hagi fet més
lliures, ni que el desenvolupament econòmic ens converteixi en millors persones o més felices.
El progrés moral de la humanitat sembla anar per altres camins, molt allunyats de la justificació dels mals
passats. Com afirma Etty Hillesum, Déu no ens deu explicacions per l’existència del Mal; li devem nosaltres les
explicacions, per la manera com ens tractem. D’acord
amb aquesta idea (i amb independència que es cregui
amb Déu o no), aquí posem entre parèntesis la Teodicea, per centrar-nos en les qüestions ètiques i polítiques
que planteja el mal moral; és a dir, per preguntar-nos què
podem fer –i evitar– respecte del Mal causat per l’ésser
humà.
Autors com F. Rosenzweig o W. Benjamin rebutgen
la fe cega en el progrés, perquè pot portar a silenciar el
sofriment humà. Hi ha esdeveniments evitables que no
haurien d’haver passat. En la història no hi ha necessitat,

hi ha pluralitat, possibilitats que s’obren i es tanquen. Davant la catàstrofe, la justificació, la resignació o la cerca
de consol aplanen el camí per futures desgràcies. Pel que
fa al Mal moral, no hi ha un destí marcat, sinó un futur
que dependrà en gran manera de les nostres decisions
presents. Té sentit llavors comprometre’s amb la realitat sofrint? L’esperança (messiànica, per aquests autors)
treu el cap per allà on el sentit de la història s’esquinça i
emmudeix.
Encara que no aconseguim una definició abstracta
del Mal que comprengui totes les seves manifestacions
concretes, sí que podem afirmar que existeix el Mal, per
tant, ens hem de preguntar pel seu sentit. El Mal moral
es manifesta de moltes formes: violència, abús, injustícia,
indiferència... En aquest cas, el mal es comet (no merament succeeix) i és en certa manera evitable. En ell hi entra en relació aquells que l’infligeixen, aquells que el pateixen i aquells que en tenen notícia, sense ser subjecte,
agent ni pacient.
La vulnerabilitat de la víctima
Quan es cometen aquest tipus d’actes, es produeixen les
víctimes morals, que sofreixen el Mal per part d’algú que
atempta contra elles. Les persones que fan mal a altres
són els victimaris o botxins, que vulneren la dignitat de
les seves víctimes. No és que les víctimes siguin prèviament vulnerables (encara que ho siguin en algun sentit),
sinó que el victimari les condueix a una situació de vulnerabilitat, pel mal que els infligeix.
Perquè hi hagi mal moral, no només és necessari la
dualitat víctima-victimari i els testimonis o il·lesos; hi ha
també un context social i cultural que facilita o no evita
que aquest Mal es cometi. En la majoria de casos, la malaltia mental no és l’explicació. Quins elements aplanen el
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terreny perquè una persona pugui atemptar voluntàriament contra una altra? Els discursos que presenten l’Altre com un enemic construeixen l’imaginari criminal que
permetrà fer-li mal o aniquilar-lo amb bona consciència.
Analitzar com es (re)produeixen aquests mecanismes és
necessari per combatre la maldat. Com afirma Ana Carrasco en el seu darrer llibre, Decir el mal. Comprender no
es justificar (2021), “potser és l’única manera de no repetir els seus mètodes”.
És cert que la comprensió de les raons del Mal moral
no impedeix per si sol que es cometi, però identificar les
seves condicions de possibilitat permet prendre mesures per evitar-lo i prometre’ns així un món en el qual no es
repeteixin mals passats. Confrontar la maldat, des de la
més extraordinària a la més quotidiana, és un imperatiu
ètic en el qual la reflexió teòrica no substitueix la responsabilitat pràctica. Per contrarestar la maldat quotidiana hem de fomentar una relació no dogmàtica amb la veritat i defensar el reconeixement de la dignitat humana,
per tal que l’altre no sigui percebut com un enemic per
pensar o viure d’una manera diferent: “tenemos que interrogar la emergencia y la desaparición de lo humano en
el límite de lo que podemos pensar, lo que podemos escuchar, lo que podemos ver, lo que podemos sentir” (Butler, J.,
2006).
Hannah Arendt considera que la filosofia ha d’orientar a la humanitat, però per això no només serveix la contemplació, és necessària l’acció; no la que produeix, sinó
la que qüestiona i construeix. Requereix una acció arrelada al pensament, en la voluntat individual i en la capacitat de jutjar, que eviti l’acció mecànica, superficial o basada en l’obediència cega. Arendt confia en la capacitat
humana per resistir a la barbàrie gràcies a les petites accions virtuoses quotidianes.
L’espurna del Mal moral
L’absència de pensament i de capacitat de judici situa la
mateixa vida en una capa superficial, de manera que les
arrels que sostenen les nostres decisions s’assequen i
moren. La base de les mateixes decisions deixa de ser interna i passa a ser externa. En canvi, una vida profunda
garantida la cura d’aquestes arrels, perquè puguem responsabilitzar-nos de les veritats i les creences que sostenen els nostres actes i assumir també les conseqüències.
La vida examinada garanteix que es pugui desobeir quan
es reben ordres que atempten contra la dignitat pròpia
o aliena.
La vida superficial i indiferent és un terreny erm especialment propici perquè l’espurna del Mal moral s’encengui i es propagui. Si el Mal és un misteri, no és preferible optar per la inacció o la resignació? El Mal no és
un problema que es pugui resoldre amb una determinada tècnica, però precisament per això exigeix un major
esforç d’atenció, recordant Simone Weil. La seva opacitat obliga a abordar-lo d’una manera més profunda i

“Perquè hi hagi Mal
moral, no només és
necessari la dualitat
víctima-victimari
i els testimonis o
il·lesos; hi ha també
un context social
i cultural
que facilita o no
evita que aquest
mal es cometi”
responsable, que contraresti la superficialitat i la indiferència, que condemnen a reviure (i revifar) els inferns del
passat. Si no som els victimaris ni les víctimes, la nostra
responsabilitat és la dels “il·lesos”, prenent l’expressió de
J. Améry. Hem d’assumir dos imperatius: el de la lucidesa, per “entreveure la possibilitat permanent de la guerra” (Levinas, E., 2012); i l’imperatiu de l’esperança, que és,
en paraules de Marcel, l’arma dels desarmats. Això ens
permetrà, com afirma en el seu diari Etty Hillesum, “salvar un pedazo de alma intacta a pesar de todo” (2007).
Té sentit l’esperança? En les catàstrofes trobem també relats que dibuixen el que Nuria Sánchez Madrid anomena una “mena de micropolítica de la resistència a la
barbàrie”, que permet continuar confiant en la humanitat (2021). Però per a això es necessita una xarxa de persones que amb els seus actes quotidians renunciïn a la
maldat i caiguin en la temptació del Bé. Davant l’evidència que el Mal existeix, es pot introduir la possibilitat de la
bondat. Amb les nostres decisions i accions podem construir un món en el qual la bondat, en alguna ocasió, desterri i resisteixi a la maldat.

Olga Belmonte García és professora del Departament de
Filosofia i Societat a la Universitat Complutense de Madrid.
El seu llibre més recent és Víctimas e ilesos. Ensayo sobre la
resistencia ética (Herder, 2022)
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nil santiáñez

“L’atracció pel Mal
és l’atracció per a
l’abisme”
Aquest professor de la Saint Louis University i autor del llibre
‘Del mal y sus signaturas’ (Alpha Decay) adverteix d’un ús frívol
de la paraula mal i de la complexitat d’aquest mot.

maria coll
Actualment vostè creu que fem un ús incorrecte de la paraula ‘Mal’?
Moltes vegades. El Mal és una paraula fonamental que pertany, bàsicament, a la
Teologia i a la Filosofia; però al mateix
temps també és un mot força imprecís i
genèric quan s’utilitza fora d’aquests dos
àmbits. Reflexionar sobre el Mal pot resultar antipàtic perquè és un concepte que
molta gent usa amb certa frivolitat, sobretot quan vol desacreditar un enemic. Els
primers en fer-ho són els polítics. Recordem la famosa expressió “eix del Mal” creada per George W. Bush. És una expressió
que va tenir ressò perquè el president dels
Estats Units es dirigia a un públic nordamericà i religiós, sobretot evangèlic. En
aquest cas i en molts altres, el Mal és aplicat com un insult. Els periodistes també
apliquen aquest mot de forma poc rigorosa. Per exemple, quantes vegades usen
l’expressió “la banalitat del mal” sense haver llegit l’obra de Hannah Arendt, o sense
haver-la entès?
I, doncs, segons vostè, com podem definir correctament el Mal?

Precisament vaig decidir escriure el llibre
Del mal y sus signaturas per aclarir què volem dir quan parlem del Mal. També vaig
voler establir una tipologia parcial del
Mal; en concret exploro set categories: el
ressentiment, l’abjecció, el Mal radical, el
Mal absolut, la banalitat del Mal, el terror
i l’horror. Quan parlem de Mal radical, per
exemple, hem de remuntar-nos a Immanuel Kant i els seus continuadors; en aquests
paràmetres és on ens hem de moure quan
usem aquesta noció. La meva visió del
Mal està molt influenciada per la filosofia
de Ludwig Wittgenstein, una filosofia antifundacionalista i antiessencialista. Ell
afirma que algunes nocions no es poden
definir en termes de condicions necessàries i suficients, sinó a través de semblances familiars (Familienähnlichkeiten). En
aquesta línia, el Mal per mi és una constel·
lació de semblances de família, la qual cosa fa que diversos fets puguin ser qualificats de ‘mal’.
Si el Mal és un fenomen subjectiu, podem trobar una definició que acontenti tothom?

El Mal és un terme intersubjectiu. Tots,
més o menys, tenim una idea de què és
el Mal dins d’una societat determinada.
Wittgenstein deia que l’ètica és transcendental, que no pertany al món. Nosaltres
projectem les categories ètiques a una sèrie de fets que podem descriure en proposicions que són certes o falses. El Mal
pertany a una dimensió intersubjectiva,
perquè si fos completament subjectiva segurament no ens podríem entendre. A més
a més, sempre està acotada dins d’una col·
lectivitat. Un fet que nosaltres aquí qualifiquem de maldat potser en una altra societat no ho és. És el cas, per exemple, de la
mutilació sexual de les dones a certes regions del món. El Mal tampoc pot ser objectiu perquè la seva valoració no pertany al
món dels fets sinó al món dels valors.
Hi ha autors que asseguren que el Mal és
necessari encara que només sigui per reconèixer el Bé. Comparteix aquesta tesi?
Sembla lògic que per entendre el Bé sigui
necessària una categoria com el Mal. Ara
bé, el fet que sigui necessària conceptualment una categoria no ens eximeix de fer
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tot el possible per reduir el Mal que ens envolta. Tots tenim reaccions i pensaments
(masclistes, racials...) que podem qualificar de Mal. Sigmund Freud assegura que
no es pot eradicar el Mal perquè pertany a
les nostres reaccions personals. L’inconscient ens pot impulsar a matar i violar, però no ho fem perquè vivim en societat. Per
tant, en termes psicològics, no es pot eliminar el Mal, però sí es pot reduir la seva
incidència. I, per això, en aquest moment,
en termes polítics, és tan important lluitar contra l’augment de les actituds feixistes que hi ha a Espanya, a Alemanya o als
Estats Units, perquè inclouen la pràctica
del Mal.
Si el Mal pertany a les nostres reaccions personals, què fa que un individu el

“El Mal és un mot
que pertany a
la Teologia i a la
Filosofia; un mot
imprecís quan
s’usa fora d’aquests
àmbits. És un
concepte que molta
gent usa amb
frivolitat, sobretot
quan vol bescantar
l’enemic”

expert en mal
i feixisme
La conversa amb Nil Santiáñez
comença quan a St. Louis (Missouri,
EUA) despunta el dia. Des del 2013,
aquest filòleg català és catedràtic a
Saint Louis University, on imparteix
cursos de cultura espanyola,
literatura comparada i estudis
internacionals. Ha escrit diversos
llibres, el darrer Del mal y sus
signaturas (Alpha Decay). La
maldat és un tema clau en la seva
trajectòria, però també n’hi ha
d’altres com el feixisme, la
geografia cultural, la història i la
guerra i les connexions entre
discurs literari i reflexió filosòfica.
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desenvolupi i un altre no? Quin paper juga l’educació en tot això?
Jo soc contrari a l’adoctrinament, tant
dels infants com de les persones. Com diem a una persona que un acte determinat
és dolent? Podem fer un discurs, però segurament no ens farà gaire cas. En aquestes situacions, el millor és demostrar amb
exemples què és i què no és un acte ètic.
Tots els alumnes haurien de tenir certes
nocions d’ètica i arribar a les seves pròpies conclusions. Només així seran millors
ciutadans.
En els llibres, a les pel·lícules, en els informatius... els protagonistes de les accions dolentes ens indignen, però sempre ens criden més l’atenció. Per què ens
atrau tant el Mal?
El Mal sempre acostuma a ser més interessant i atractiu que la bondat. L’atracció pel
Mal és l’atracció per a l’abisme. Quan passem per un abisme, fins i tot les persones que
tenim vertigen, tendim a mirar avall. Com
bé deia Nietzsche, quan mirem a l’abisme,
l’abisme ens torna la mirada. I això és una
oportunitat per aprendre de nosaltres, per
cancel·lar les reaccions negatives que tenim i ser millors ciutadans, que hauria de
ser l’aspiració de tots. Aquesta atracció pel
Mal es pot veure a molts llibres.
Per exemple?
Hi ha dos casos clars d’autors que no van
saber distanciar-se del Mal. Un exemple
és L’adversari d’Emmanuel Carrère. En
aquesta obra, el narrador explica la història real de Jean-Claude Romand, un home
que es va fer passar per metge de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i que
el 9 de gener del 1933 va matar la seva dona, els seus fills i els seus pares. I un altre
exemple seria A sang freda, la novel·la de
Truman Capote. En aquest llibre, l’escriptor americà sent una gran fascinació pel
Perry Smith, l’assassí dels quatre membres de la família Clutter. Quan t’aproximes a un tema generes certa simpatia cap
als seus protagonistes. Això ens ha passat a tots. Aquesta reacció és habitual,
però quan tractem el Mal o personatges
malvats s’ha d’evitar. És a dir, has de ser
conscient del moment en què estàs massa
a prop de l’abisme.

Les accions presents no sabem quines
conseqüències tindran, però sí sabem
les conseqüències de les accions passades. Com s’explica que avui alguns ciutadans defensin mals com el feixisme?
Hi ha seguidors de Vox o d’Alternativa
per Alemanya que desconeixen les conseqüències històriques del feixisme. Pot estranyar que aquests partits racistes, violents i masclistes tinguin seguidors, però
diversos determinants ho expliquen: la
por a la globalització, el sentiment de pèrdua d’identitat nacional, la immigració, la
barreja de cultures en una mateixa societat, la crisi econòmica del 2008, la despossessió o la precarietat. A Espanya és evident que el franquisme no va morir amb
Franco. A Alemanya, el nazisme tampoc
va desaparèixer al final de la Segona Guerra Mundial. El 1964, Theodor W. Adorno
va fer la conferència Aspectes del nou radicalisme del dretes, en la qual ja advertia
del ressorgiment de tendències feixistes
a Alemanya. Aquests fenòmens generen

“Quan mirem a
l’abisme, aquest
ens torna la
mirada. I això és
una oportunitat
per aprendre
de nosaltres,
per cancel·lar
les reaccions
negatives que
tenim i ser
millors ciutadans”

ressentiment i, davant del ressentiment,
es pot fer silenci o reaccionar. I la reacció
a Espanya ha provocat el ressorgiment
d’una ideologia franquista, cada vegada
més pròxima al feixisme, que fins ara havia estat tapada per la Transició, pels anys
de domini del Partit Socialista, etc. L’ésser humà no aprèn de la història i amb freqüència es deixa portar pels seus impulsos
i les seves pors.
No ser conscients o ignorar les conseqüències del Mal ens en fa menys
responsables?
La inconsciència ja és una culpa. Segur
que tots hem patit accions fetes sense la
voluntat de fer-nos mal, però que ens han
portat a la tristesa i a la depressió i que
han tingut en nosaltres efectes molt negatius. Això seria com la distinció entre
homicidi i assassinat. En l’assassinat l’acció és deliberada i intencionada, però el
resultat final és el mateix: una persona
morta. En aquest sentit, el mal fet de forma inconscient potser l’hem de jutjar amb
menys severitat, però també l’hem de jutjar degudament. Hem de ser conscients
que les conseqüències dels nostres actes
poden fer mal. I, per tant, les persones en
són igualment responsables.
El Mal és tan personal com col·lectiu?
Les fronteres entre aquestes dues dimensions estan clares?
Si parlem de Mal col·lectiu, aleshores sí
que eximim una mica l’individu de la seva
responsabilitat. Aquest és el cas de la suposada responsabilitat col·lectiva del poble alemany respecte el nazisme i l’Holocaust. Si tothom és responsable, al final,
ningú ho és. Hem de començar per fer un
examen de consciència a nivell personal.
Tots hauríem de portar una vida més ètica i no sempre ho fem. Hem d’estar molt
atents a les nostres accions, qualsevol moment que compartim amb els altres és important: una reunió de departament, una
trobada amb els amics, quan estem entre estranys, etc. En general, ens hauríem
de comportar amb uns paràmetres més
ètics i el nostre objectiu hauria de fer la vida més fàcil i agradable als altres. En termes socials, això és més difícil, però també és necessari.
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Però no impossible... A nivell social, com
podem revertir la maldat en bondat?
En termes socials hauríem d’actuar a través de l’exemple. Les nostres accions haurien de ser exemples per als altres. Hi ha
mals que col·lectivament es poden denunciar. Per exemple, la debilitat dels líders
polítics quan es reuneixen per parlar dels
canvis climàtics.
De vegades es parla de ‘l’ètica del Mal’.
El Mal pot tenir ètica?
No crec que aquests dos conceptes puguin
anar junts; és barrejar dues categories diferents. El Mal pertany a l’ètica, però no hi
ha una ‘ètica del Mal’. De la mateixa forma
que per Kant l’ètica es basa en el comportament racional –és a dir, la raó ens dicta
com hem d’actuar– pel marquès de Sade
i els seus llibertins, el Mal era una conseqüència d’una reflexió racional sobre el
món. Els llibertins parlaven d’una “ètica del mal” perquè ells havien arribat a la
conclusió que la natura era malvada: hi ha
terratrèmols, huracans, les bèsties es maten entre elles, etc. I com a part d’aquesta
natura, l’home té el Mal en el seu interior.
I no seguir els impulsos del Mal, com pot
ser matar un home, és contradir els dictats de la natura. Aquesta filosofia racional del Mal es va aplicar a Alemanya, a Itàlia i a Espanya, on els feixistes van matar
tots aquells que consideraven el seu enemic absolut. En conclusió, jo no parlaria
mai d’una “ètica del mal”, sinó d’una “filosofia del mal”.

Respecte el Mal ja en van reflexionar
els pensadors clàssics. Com creu vostè que s’ha de repensar el Mal en el segle XXI? I quina importància ha de tenir
en aquesta nova filosofia tot el bagatge
acumulat?
En primer lloc, com ja he dit, hem de ser
molt curosos amb l’ús de la paraula Mal. La
podem usar en els debats filosòfics, ètics
i teòrics, però no podem qualificar certes
coses d’exemple de Mal perquè d’aquesta
manera els restem importància. Cal parlar amb termes més concrets. Seria bo que
el Mal s’estudiés en els instituts –a la universitat on jo treballo faig una assignatura sobre el Mal i té molt bona acollida per
part dels alumnes– i que no es fes servir
per part dels polítics o dels periodistes
per desqualificar les persones. Francament, no sé quina ‘filosofia del Mal’ és necessària per al segle XXI, però això sí, ha de
ser una ‘filosofia del Mal’ moral i secular, ja
que quan parlem del Mal moltes vegades
entrem en un terreny metafísic i religiós.
Finalment, del Mal crec que també n’hem
de parlar en petites dosis i amb precaució.
Històricament la religió potser ha marcat amb excés la polaritat entre el Bé i
el Mal.
Sí. Una cosa molt interessant de les reflexions de Primo Levi i de tots els filòsofs que
posteriorment han reflexionat sobre el
Mal a propòsit d’Auschwitz és el concepte de ‘zona gris’. Tota teoria del Mal del segle XXI hauria d’incloure aquest concepte

“El Mal fet de
forma inconscient
potser l’hem de
jutjar amb menys
severitat, però
també l’hem de
jutjar. Hem de ser
conscients de les
conseqüències
dels nostres actes
poden fer mal”
i això encara no ho he vist. No podem relativitzar el Mal; precisament l’objectiu
és fer-lo més complex, perquè nosaltres
som així. Tenim actuacions bones, dolentes i moltes que es podrien situar en les
zones grises. El Mal i l’home són una barreja de llum, de foscor i de zones que podríem definir com a clarobscures.
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Els efectes de l’estupidesa
o per què ens atrau el mal

H

i ha una dita que diu que l’Infern és empedrat
de bones intencions. La interpretació habitual diu que per a fer el Bé no n’hi ha prou de
posar-hi ganes; a més s’ha d’actuar, com si la
sola inacció ens fes mereixedors de l’Infern.
Connecta amb aquell aforisme de John Stuart Mill –habitualment atribuït a Edmund
Burke– que diu que “l’únic que necessiten
els homes malvats per assolir els seus objectius és que els homes bons s’ho mirin sense
fer res”.
He de confessar que aquesta interpretació l’he descoberta mentre em documentava per escriure
aquest article. Jo sempre l’havia entès d’una altra manera, en el sentit que l’execució de moltes bones intencions
han estat causa de grans mals. Si la dita popular i l’aforisme d’Stuart Mill atribueixen el triomf del Mal a la deixadesa i la negligència, la meva interpretació sempre ho
havia atribuït a l’estupidesa. En això coincideixo amb Diderot quan va escriure: “condemnar un home pel seu mal
raonament és oblidar que és un imbècil i tractar-lo com
a un malvat”. La seva fórmula postmoderna més habitual, també anomenada Principi de Hanlon, diu: “mai atribueixis a la maldat allò que puguis explicar per simple
estupidesa”.
El potencial de la estupidesa
Hi haurà qui argumenti que la deixadesa, la negligència
i l’estupidesa són família molt propera; hi estic d’acord,
però a mi m’interessa més l’estupidesa activa, perquè
la passiva, l’estupidesa de sofà, també ens ha estalviat
molts problemes. Per a ser un autèntic estúpid no n’hi ha
prou amb el laissez faire, és necessària una acció conscient, perquè un estúpid no és un inconscient, és algú que

creu que sap el que fa. I ara pensem en el poder d’un estúpid ple de bones intencions.
Tots els lectors empedreïts tenim un llibre que potser
no ens ha canviat la vida però ha contribuït a conformar
la nostra comprensió del món. Un dels més importants
per a mi és Allegro ma non troppo, de Carlo (M.) Cipolla.
És una obra tan menor com immortal, una gran broma
intel·lectual de l’economista italià, que conté dos breus
assajos. El primer, amb el títol El papel de las especias (y
de la pimienta en particular) en el desarrollo económico de
la Edad Media el va escriure el 1973 i barreja mite i realitat
amb enginy, d’una manera que sovint costa d’escatir. És
un exemple de postveritat avant la lettre, en el benentès
que Cipolla volia divertir els seus col·legues, capaços tots
ells d’entendre els acudits que s’hi amaguen.
El segon, Las leyes fundamentales de la estupidez humana, és de 1976. A diferència de l’anterior, que barreja
veritat i mite, aquí Cipolla exposa una teoria de l’estupidesa –que sembla seriosa– embolicada amb una absurda metodologia sociològica, blanc de la seva ironia. En
aquest sentit és un interessant precedent, molt més
blanc, de les Imposturas intelectuales d’Adam Sokal i Jean Bricmont, publicades per Paidós el 1999.
Rere el que sembla una teoria esbojarrada sobre l’estupidesa humana s’hi amaga una gran veritat: el potencial destructiu de l’estupidesa és més devastador que el de
la maldat, perquè així com el malvat té un pla al qual ens
podem oposar, l’estúpid mostra un comportament erràtic impossible de predir.
Quatre tipus d’home
Cipolla divideix el món en quatre menes d’individus: els
incauts, els intel·ligents, els malvats i els estúpids. La Tercera Llei Fonamental diu que “una persona estúpida és
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una persona que fa mal a una altra persona o grup de persones sense obtenir cap profit per a si mateix, o fins i tot
obtenint un perjudici”. El més interessant de la teoria de
l’economista italià és que tots podem ser una de les quatre menes d’individus. Tard o d’hora tots ens comportem
com a estúpids. És inevitable.
La conseqüència lògica és que l’estúpid ho és perquè
és el tret dominant de la seva personalitat i el més significatiu al llarg de la seva vida. Una qüestió important és
que Cipolla no atorga intencions malvades a l’estúpid,
ans al contrari, el defineix només pels efectes nefastos
que causa en la comunitat. No és un malvat, ni tan sols un
idiota clínic. D’aquí que pugui causar el mal amb tota la
bona intenció del món i en plenitud de les seves facultats
mentals.
Per què ens atrau el Mal?
És precisament per això que el Mal genuí ens fascina i ens
atrau, perquè el Mal de veritat necessita intel·ligència,
cosa que descarta l’estúpid cipollià. El malvat té un pla,
i com més retorçat més admirable és. Parlo de malvats
de l’alçada de l’organització SPECTRE de James Bond,
amb molts recursos, un sofisticat intel·lecte i la capacitat d’operar a l’ombra durant molt de temps. També hi
ha “dolents de pel·lícula” a la realitat o, si més no, molta gent els ha atorgat aquest estatus: des del Club Bilderberg o l’Agència Central d’Intel·ligència fins a Qanon,
passant per Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o Elon Musk —
els malvats nord-americans semblen més malvats— hi ha
un bon grapat de candidats a malvat perfecte que ha inspirat i encara inspira teories de la conspiració cada cop
més delirants.
No suportem que el Mal del món sigui fruit de l’estupidesa de pobres diables amb més o menys poder i més aviat poques llums capaços d’amargar la vida a molta gent
sense un pla al darrera. No ho suportem perquè sabem, o
potser només intuïm, que contra aquesta mena d’agent
del Mal, un agent mancat d’una estratègia real, és molt
més difícil lluitar. Som captius d’una narrativa que simplifica la Història de la humanitat i que ho atribueix tot
als grans homes –i cada cop més a les grans dones– que
sempre, des de temps immemorials, a la literatura, al cinema, i ara a la ficció audiovisual de plataforma, són un
prodigi infal·lible de la política, el crim, la diplomàcia o
una barreja de tot plegat.
Perill i fascinació
Que Eichmann fos poca cosa més que un buròcrata sense imaginació ens mostra alguna cosa més que la banalitat del Mal: ens posa al davant una figura patètica i menuda que ens avisa del perill de fiar-ho tot a grans homes
que no són més que ninots amb uniforme amb el poder
que altres ninots amb uniforme els han concedit. El mateix menyspreu que sentim cap el Mal de fireta, el Mal que
sorgeix de l’estupidesa, de la grisor, és la fascinació que
ens inspira el Mal de veritat, una fascinació que neix de

l’admiració per l’espectacle de la intel·ligència aplicada
fins a les últimes conseqüències del narcisisme. El Mal
absolut, el Mal seductor, és això, el poder pur.
Res és més lluny de l’estupidesa que el poder més
absolut. Tal com Lord Acton va escriure a l’Arquebisbe
Mandell Creighton el 5 d’abril del 1887, fent referència al
poder absolut: [...] El poder tendeix a corrompre, i el poder
absolut corromp absolutament. Els grans homes són gairebé sempre homes malvats, fins i tot quan només exerceixen influència i no autoritat: més encara quan s’hi afegeix
la tendència o la certesa de corrupció a causa de l’autoritat. No hi ha heretgia pitjor que la que diu que l’ofici santifica a qui l’ocupa”.

Bernat Ruiz Domènech és director
de l’editorial independent Apostroph
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ignasi llobera
El mite de Sísif,
el sentit de la
vida i l’èxit

L’èxit
Èxit i fracàs sovint estan
immersos en la mateixa
acció. Cadascú, però,
estableix la seva escala
de valors.

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

L

a nostra vida s’assembla al càstig que els déus
grecs van imposar a Sísif: amb molt esforç empenyem una gran roca fins al cim d’una muntanya i
just quan hi arribem la roca cau fins a la vall. I correm darrere la roca i tornem a empènyer-la amb
totes les nostres forces cap al cim i la roca torna a
caure... i així fins a la fi dels temps.
A través d’aquest mite, Albert Camus defensa
que la vida humana no té sentit, que és absurda. Per això
cal que ens fem amos del nostre propi destí i que donem
sentit a la nostra existència. Com ho podem fer?
A How are we to live? (1993), Peter Singer defensa
que la millor manera de donar sentit a la vida és comprometent-nos amb un propòsit que valgui la pena i que vagi més enllà de nosaltres mateixos. Ens proposa que duguem una vida ètica, que des del seu utilitarisme vol dir
que reduïm el patiment i fem del món un lloc millor.
Tant Camus com Singer semblen pressuposar que el
sentit de la nostra vida depèn només de les nostres accions personals, desvinculats dels altres, com si fóssim individus autosuficients.
Per contra, tant MacIntyre com Nussbaum defensen
que els humans som sempre en alguna mesura vulnerables i dependents, que ens necessitem els uns als altres.
No només hem tenir cura dels altres, sinó que també
hem de compartir allò que fem amb els altres (a més de
cuidar-nos i de deixar-nos cuidar, és clar!).
Afegim aquesta idea a la de Singer: per donar sentit a
l’existència, ens hem de comprometre a dur una vida ètica i convé compartir-la amb algú altre. Així, la vida de Sísif encara seria més plena no només si es comprometés a
reduir el patiment i a fer del món un lloc millor, sinó també si convisqués i compartís la seva tasca amb
“Peter Singer
persones estimades.
ens proposa
Potser aquesta nosuna vida ètica,
tra intuïció té a veure
que des del seu
amb allò que va escriure Emerson: “Estimar i
utilitarisme vol
ser estimat, i saber que
dir que reduïm
algú ha estat una mica
el patiment i
més feliç perquè tu has
fem del món
existit. Aquest és el sigun lloc millor”
nificat de l’èxit”.
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Albert Botta
Èxit vital i
gestió positiva
de si mateix

L

a Filosofia és útil com a art de vida, com a autoguiatge d’un mateix, com a autoajuda. Hem d’entendre què ens passa, quins són els nostres punts
forts, capacitats i limitacions, i què volem. Aquí
entren en joc les nostres expectatives, que sovint
distorsionen o condicionen una lectura assenyada de la realitat. Tot plegat cal gestionar-ho a favor nostre. La gestió d’un fracàs pot obrir un camí a una fita superior. Així, segons Freud, l’art o la religió
poden respondre a una sublimació o supercompensació
d’una frustració.
Com a persones fem diversos papers en relació amb
els altres (fill, estudiant, client...). No en va ‘persona’,
del llatí personare, remet a les màscares del teatre que
els actors usaven en la representació d’un paper. Però
al darrere de cada paper sembla que hi ha un Jo últim o
subjecte. Algú bé aguanta la màscara. Protàgores afirma que l’humà és la mesura de totes les coses; la nostra
dita “tants caps, tants barrets” explicita un relativisme
màxim. Segons Howard Gardner, el que ens fa humans
és que cadascú és únic. Cada barret té la seva escala de
valors, o la que ha fet seva. L’èxit és l’assoliment del ple
en l’escala de valors de cadascú. Aquí pot entrar-hi gairebé tot: diners, fama, prestigi i reconeixement social,
o el manteniment de la bona salut, una certa plenitud
mental, tranquil·litat, benestar i afectivitat positiva...
L’èxit social, o econòmic, o artístic, o intel·lectual, no és
ben bé sinònim d’èxit vital. Epicur suggereix viure discretament i obrir una distància personal amb l’entorn.
Sòcrates exhorta a cercar en el nostre interior i fa seu el
clàssic “coneix-te a tu mateix!”.
Això es pot llegir també en clau estructuralista per
entendre’ns en els denominadors comuns com“Cada barret té
partits en el llenguatge
la seva escala
i el pòsit cultural i filode valors. L’èxit
sòfic. La Filosofia com a
és l’assoliment
bàlsam intel·lectual afavoreix el benestar perple: diners, fama,
què ajuda a mostrar i represtigi, bona
soldre contradiccions i
salut, tranquil·litat,
incoherències entre el
benestar o
que pensem, i el que fem
afectivitat”
i com vivim.
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Les nenes afroamericanes
també van a l’escola
En un context de segregació racial als Estats Units, l’activista Mary McLeod Bethune
va lluitar perquè les dones afroamericanes tinguessin accés a l’educació, i així
poguessin guanyar-se una vida digna a través dels seus propis mèrits.

Redacció

E

n la segona meitat del segle XIX i
principi del XX, als Estats Units, les
persones afroamericanes eren considerades persones de segona classe
i, en general, patien marginació i segregació. A aquesta situació, se li sumava la impossibilitat d’acudir a l’escola i, per tant, continuaven formant
part de les classes socials més vulnerables.
Si no existia accés a la formació, no podia
existir tampoc l’ascensor social.
Mary McLeod Bethune (1875-1955) va
ser una de les primeres dones negres que
va defensar la importància de l’educació
entre les persones afroamericanes perquè estava convençuda que això facilitaria la integració progressiva en la societat
a través dels seus mèrits. Així, també serien reconeguts com a ciutadans de primera
amb plens drets.
Mary havia nascut en una plantació de
cotó i arròs, en una ciutat de l’estat de Carolina del Sud. Filla d’esclaus, durant els
anys de la guerra civil, la família McLeod
va haver de marxar de la plantació. Alguns
dels seus disset germans havien estat venuts com esclaus, però Mary va créixer
més tard, quan els pares ja s’havien assentat en una petita cabanya de fusta amb la
resta de la família. Criada en fermes conviccions religioses, la primera escola on va
anar va ser a la Trinity Presbyterian Mission School, un dels centres educatius que
van obrir algunes esglésies del nord per tal
de portar l’ensenyament públic a les classes socials més desafavorides.
El salt de McLeod a l’activisme polític
no es va produir fins molts anys més tard,

al costat de
Roosevelt

motivat per tot el seu bagatge vital i per la
lluita sufragista de centenars de dones que
l’any 1920 van aconseguir aprovar el dret a
vot de tots els ciutadans estatunidencs.
Va ser una ferma defensora de la paraula i de la raó enfront de totes les dificultats i injustícies per les quals va transitar. I aquesta valentia la va portar a fundar,
com a mestra, una escola per a estudiants
afroamericans a Daytona Beach, que posteriorment es va convertir en la Universitat Bethune-Cookman. Amb energia i els
seus arguments justos va ser capaç d’anar
superant tots els entrebancs que la vida li
va posar i va apostar pel valor de l’educació
com a única via de la llibertat.

Mary McLeod Bethune era
activa en clubs de dones,
organitzacions cíviques
fortes, i això va convertir-la en
una líder nacional. Després de
treballar en la campanya
presidencial de Franklin D.
Roosevelt el 1932, va ser
convidada com a membre del
seu Gabinet Negre.
L’aconsellava a compartir el
seu missatge amb la població
negra, que històricament
havia estat votant republicana
des de la guerra civil. Malgrat
que ella va ser educada en la
fe presbiteriana, el seu
missatge va ser molt clar: “La
pau mundial i la germanor es
basen en una entesa comú de
totes les cultures i credos”.
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Del Mal a la
desobediència
Arendt contraposa
l’obediència radical a
la banalitat del Mal i
denuncia la neutralitat
en un context de conflicte.

Xavier Garí de barbarà

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

F

a seixanta anys va ser sentenciat a pena de mort el nazi Adolf Eichmann,
després d’un judici celebrat a Jerusalem. Hannah Arendt va ser l’enviada
especial que el diari The New Yorker
va enviar a Israel per a cobrir el judici. Arendt era una filòsofa i politòloga alemanya d’origen jueu, resident
als Estats Units. La seva vivència del judici
la va portar a escriure Eichmann a Jerusalem. Informe sobre la banalitat del mal. En ell,
Arendt diferencia el “Mal radical” de la “banalitat de Mal”. El primer és propi de les persones, institucions o mentalitats que exerciten el Mal. El segon, és diferent. La “banalitat
del Mal” és la teoria que identifica a “persones normals” col·laborant, permeten o mantenint el Mal, sense reparar en la injustícia i la
violència que s’exerceix sobre un altre igual.
La diferència entre el Mal radical i la banalitat del Mal rau en la participació de qui decideix no pensar per sí mateix i accepta obeir
sense fissures les ordres d’altres superiors.

Eichmann no era un boig, no sentia ni odi
envers els jueus: simplement complia ordres.
L’obediència a les lleis és ben vista en societats democràtiques actuals, com s’exigia en
contextos de disciplina com l’Alemanya dels
anys trenta, més encara sota els efectes del
règim nazi. Però una obediència sense criteri és un perill quan es generalitza. Diferent és
qui té por a les represàlies i no actua. Però qui
no fa res, o ho tolera o ho aplaudeix, comet un
cas típic de “banalitat del Mal”. En contraposició a l’obediència radical que porta a la “banalitat del Mal”, cal invertir en desobediència, que parteix de la capacitat de reflexió per
un mateix i en col·lectiu, sense acceptar apriorismes ni decisions imposades.
Arendt també defensa el coneixement
del pensament. El primer és teoria acumulada; el segon té a veure amb el diàleg intern amb la pròpia consciència, i el contrast
dialogat amb altres persones que també
s’exercitin en el pensament. Henry D. Thoreau afirmava: “En un país amb lleis injustes, l’home just ha d’estar a la presó”, sinó,
coopera amb elles. De la mateixa manera
Desmond Tutu deia: “Qui és neutral en un
context de conflicte, està amb l’opressor”.
Tots dos líders defensen el compromís de
la persona amb la societat, sense acceptar
ni prejudicis ni lleis imposades que generin més injustícia. Per evitar que mai més
la banalitat torni a fer estralls en la condició humana, cal que la desobediència sigui
també un mitjà per a l’obediència.
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el conte

Maria Brufau
Il·lustrat per

Elisenda Mallol

L

I tu... què els deixes?

a Joana va obrir els ulls en sentir aquella
veu que li havia parlat de tan a prop. Davant seu tenia un cel immens ple d’estrelles platejades que brillaven amb intensitat. N’hi havia tantes, que semblava que
les haguessin abocat i després no les haguessin escampat correctament. Però en
cap cas era una imatge caòtica, sinó, rica i
acollidora. La Joana es va adonar que estava estirada amb
els dits de les mans entrellaçats damunt la panxa. Sentia
de fons el so de l’aigua. Va girar el cap a un costat i després
cap a l’altre i va veure que estava envoltada de fusta. Llavors va tenir la sensació que havia estat dormint durant
molt de temps. Va separar els dits i va tocar la fusta càlida
que la bressolava. Es va anar incorporant lentament sota
aquell cel de nit estrellat i sobre aquella barca senzilla i sense rems, que la transportava pel Mar del Gran Estel.
Va agafar-se a les vores de la barca i va treure el cap per
mirar l’aigua. Tot i no veure el fons, l’aigua no es veia fosca,
ni apagada, sinó fina, clara i molt transparent. En mirar-la,
la Joana va veure el seu reflex, i es va sorprendre quan va
adonar-se que tenia el mateix aspecte de nena de quan tenia vuit anys: cabells rossos llargs i llisos. Ulls petits i nas
petit i rodó. La pell molt fina i els llavis prims.
Va deixar d’agafar-se a la barca i va posar-se dreta lentament per no fer balanceig. La barca no va fer cap moviment. Era molt estable. La Joana va veure que vestia una
túnica blanca que li arribava fins als turmells, i va ser llavors
quan va recordar el seu últim sospir, la seva última llum i
el seu últim adéu. Sobtada per aquella imatge, va tornar a
agenollar-se, ara sense vacil·lar, per mirar de nou el seu reflex sobre l’aigua. Ara ja no era la Joana de noranta anys
que acabava de deixar el món. Semblava que hagués tornat al passat, però no: era una nova Joana. Es veia amb el
cor ple d’innocència i la mirada plena de curiositat. Va alçar la vista per mirar al seu voltant. Estava rodejada de més
barques com la d’ella. La majoria adults convertits en nens,
i d’altres que encara no havien arribat a ser adults, ja que
els havia tocat deixar el món segurament massa d’hora. No
havien tornat al passat. Estaven embarcats dins un nou començament, amb la innocència més pura de la infància.

La Joana va veure que davant de la barca, sense tocar-la, simplement flotant, hi havia una llum. Una llum semblant a una flama, que brillava amb força i que il·luminava
el camí de la barca. De fet, totes les barques tenien aquella llum a la part de proa. Però més llum feia el Gran Estel,
de grandíssimes dimensions i mig enfonsat dins l’aigua,
que atreia totes la naus cap a ell com un gran imant i que il·
luminava la immensitat d’aquell mar on anaven a parar tots
abans de dirigir-se al darrere d’Ell, cap al Mar del Nou Cel.
El Gran Estel tenia quatre punxes. Una no es veia ja que
estava arrelada dins del mar. Les dues laterals semblaven
dos braços oberts esperant rebre’ls. La punxa de dalt, semblava algú pacient que els seguia en el seu camí sense dir res.
La llum del Gran Estel no era platejada com els estels que
brillaven en aquell cel de nit, sinó una claror daurada que dominava sobre totes les altres. Era del Gran Estel la veu que
havia sentit i que l’havia despertat? Què voldria d’ella?
Les barques avançaven. Tots estaven en silenci. Va ser
conscient, llavors, que només podria trobar resposta a les
seves preguntes escoltant aquell gran silenci i mirant el
Gran Estel. El viatge pel Mar del Gran Estel estava arribant
al seu destí. Finalment la barca de la Joana es va aturar fins
davant del Gran Estel. Ella va alçar la mirada. Era tan gran
i lluminós! Es va quedar fascinada observant-lo una estona, fins que va sentir com Ell li deia amb la mateixa veu suau
amb que l’havia despertat:
–I tu, que ets única i irrepetible, què els deixes?
Ella va mirar-lo ferma i decidida i respongué:
–Els deixo totes les coses bones que m’han estat regalades. Que en facin un bon ús, i els serveixi de guia.
El Gran Estel digué fent ressonar al cor de Joana:
–Molt bé, Joana. Doncs ara busca la teva forma dins
meu, i deixa que la meva llum juntament amb la teva, il·
lumini els qui encara viuen a la terra.
La Joana va veure com el Gran Estel es feia una obertura ell mateix i que aquesta tenia la mateixa forma que la llum
que tenia davant la barca i que l’havia estat guiant. Ella va
agafar-la i la va col·locar en Ell. La Joana va sentir llavors un
sospir intern que la va renovar. Després, la barca va seguir el
seu curs al Mar del Nou Cel preparant una nova forma de vida per a la Joana. Una vida de pau.
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imatge en
creixement

“El coneixement
és el gran motor
de la curiositat;
com més sabem,
més volem saber”
Miquel Lleixà
El fotògraf Miquel Lleixà publica cada dia
al seu compte d’Instagram una instantània
on introdueix reflexions adreçades al
creixement personal.

